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الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

عبدالملك    1 شحاته عازر شحاته العداديه    ابانوب أ ت زغلول طنطا سعد 36271512111716.566شرق

عزب    2 حامد ابراهيم حسين العداديه    ابراهيم أ ت زغلول طنطا سعد 252813118.514.513.564.5شرق

دغيم    3 يوسف ابراهيم ماهر العداديه    ابراهيم أ ت زغلول طنطا سعد 34.517.513128.514.512.565.5شرق

مصطفى    4 على ابراهيم محمد العداديه    ابراهيم أ ت زغلول طنطا سعد 35.52916.512.511.515.5965.5شرق

شعبان   5 عاشور محمد العداديه    ابراهيم أ ت زغلول طنطا سعد 372917.512.510171947.5شرق

قنبر     6 العزب عبدالوكيل الدسوقى ابراهيم العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 39.5291914.5152019810شرق

خليل    7 محمد عبدالعزيز احمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 37.5301914.513201369شرق

شالمه    8 البهى احمد اسامه العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 36.525.51814151517.576.5شرق

عبدالعاطي    9 عبدالحليم السيد اسامه العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 33.521.516.5141513.51676.5شرق

عبدالستار    10 الدين جمال اسامه العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 35.525.516.51412.5151587شرق

ابوالنجا    11 عفيفى اسماعيل اسماعيل العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 229.510842.51587شرق

عبدالله   12 عبدالعزيز ايمن العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3727.5191414.5191889شرق

شعبان   13 عبدالعظيم باهر العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 33.5292014.514.7519.518.589شرق

احمد    14 سيد عبدالغنى تامر العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3929.519.51514.752017.589شرق

فرحات     15 محمد زغلول سعد حاتم العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 352615.5111118.512.584شرق

اسماعيل     16 ابراهيم احمد الدين حسام العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3326.515138.514.513.586شرق

الدين     17 جمال محمد احمد حسن العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 37.52917.511.511.51815.579.5شرق

الدين     18 نصر محمد احمد حسين العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 36.525141210.5151778.5شرق

ابراهيم    19 عبدالمعطى عبدالسميع خيرى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 29.58.51310.59.5131678شرق

عثمان   20 محمد سامى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 382819.514152016.5710شرق

عريبى    21 محمد ابراهيم سمير العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.518167.57.51810.577شرق

زكى    22 فتحى محمد سمير العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 37.5261912.511.5201989شرق

السيد    23 احمد فوزى صابر العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3728.518151519.51779شرق

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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المغربى   24 محمد عابر العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 29.522.51713.513.519.514.569شرق

السيد    25 على محمد عبدالنبى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3226.51412.514.517.51768شرق

ابوصالح    26 عبدالواحد عطيه عبدالواحد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3125.513.514.51518.514.578.5شرق

الشناوي    27 ابراهيم عبدالغنى عزت العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 2415.511.57.58171478شرق

بيومى    28 السيد ابراهيم على العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 31.526.51410.59.51913.558.5شرق

غازى   29 بدير لبى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 31.52817.514.51519.516.558شرق

مرجان   30 الليثى محروس العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 2318102.56.751413.597شرق

علي    31 برهام احمد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 35.52417.514.514.519.51279.5شرق

الرميسى    32 محمد احمد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3518196.7581616.592شرق

رضوان    33 محمد احمد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3423.5179.59.518.518.566.5شرق

نوار    34 امين السيد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 39.53019.515152019.579.5شرق

حسين   35 السيد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 35.5241813.51419.513.567.5شرق

الشرقاوى    36 عبدالمعطى رمضان محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 25.57.51189.517.514.555.5شرق

الشريف    37 زكى سامى محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3316.5197.511.51916.566.5شرق

غفيفي     38 محمد ابراهيم سمير محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 382919.514.515201868.5شرق

قناوي    39 احمد عبدالعظيم محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 393019.514.514.52019.569.5شرق

حنوت   40 عبدالمنعم محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.53019.51515201969شرق

محمد   41 عطيه محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 2108.556صفر89.54.5شرق

عبدالمعطى    42 رمضان فاروق محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 30.51814.512121216.576شرق

احمد    43 محمد مجاهد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3615.51497.5131364.5شرق

رزق    44 عطا محمد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.5291914.513.51817.577.5شرق

البربرى    45 مصطفى محمد محمد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 30.521.514.514111615.554.5شرق

الجوهرى   46 ابراهيم محمود العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 36271913.51119.518.566.5شرق
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اللبودى    47 رضا محمد مدحت العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3628151291716.557شرق

عبدالمطلب    48 محمد محمود مصطفى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.524.51912818.51864.5شرق

حارون    49 نورالدين احمد نورالدين العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 2213.510.51251017.564.5شرق

الخياط    50 محمود احمد هانى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3928.52015152017.579شرق

عبدالرحمن    51 عبدالله حامد هانى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 291614.57.58161457شرق

الجزار   52 رشاد هانى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 31.527.5189.58.51816.547شرق

المصرى   53 ابراهيم هشام العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3017152.754.5714.582.5شرق

النجار    54 احمد عبدالمحسن هشام العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 372917.51514.75191979.5شرق

بيومى    55 ابراهيم محمد هشام العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 3625142.753131582.5شرق

يوسف    56 فريد احمد هيثم العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.52919.51514.519.51667.5شرق

العليمى   57 عبدالرؤف وسام العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 322617127.51815.556شرق

خليل    58 عبدالجواد عبدالجواد وليد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 332215151318.51768.5شرق

المهدي    59 محمد فتحى وليد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 362717.514.51218.51879شرق

عبدالرحيم    60 حسن محمد وليد العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.52519.751514.52018710شرق

محمد    61 احمد عبداللطيف ياسر العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.5302015152019710شرق

نافع    62 السيد سعد يحيى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 39.528.52015152018.5710شرق

درويش    63 عبدالمجيد عبدالمجيد يحيى العداديه    احمد أ ت زغلول طنطا سعد 39.5302015152018.5710شرق

نصار    64 على حسنين حسنين العداديه    ادم أ ت زغلول طنطا سعد 272018123.51915.567شرق

مسعود    65 عبدالوهاب مسعود ابراهيم العداديه    ادهم أ ت زغلول طنطا سعد 39.528.51914.514201559.5شرق

الجندى     66 محمد عبدالجواد محمد سامح العداديه    ادهم أ ت زغلول طنطا سعد 34.5291413111917.568شرق

خضرعطيه   67 السيد عاطف العداديه    ادهم أ ت زغلول طنطا سعد 3628171411.5201879شرق

فراج    68 محمد خليفه عربى العداديه    ادهم أ ت زغلول طنطا سعد 362419.75111219.516.578شرق

مرسى    69 صادق رشاد محمد العداديه    ادهم أ ت زغلول طنطا سعد 37251512.510.516.512.545.5شرق
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الراوى    70 محمد عبدالعظيم محمد العداديه    ادهم أ ت زغلول طنطا سعد 215.578.55.58.51353.5شرق

عصفور    71 يوسف الحسينى يوسف العداديه    ادهم أ ت زغلول طنطا سعد 38.5302014.51519.52089شرق

عطيه   72 مصطفى سيد العداديه    اسر أ ت زغلول طنطا سعد 382819.7513.512.5202067شرق

السنجرجى    73 السيد المراعى احمد العداديه    اسلم أ ت زغلول طنطا سعد 36.529.519.51313201766.5شرق

محمد   74 فاروق سمير العداديه    اسلم أ ت زغلول طنطا سعد 34.526.512.5119.517.517.578شرق

زغلول    75 محمد بشير محمد العداديه    اسلم أ ت زغلول طنطا سعد 37.5231813.512.52017.576.5شرق

فايد    76 محروس ابراهيم مصطفى العداديه    اسلم أ ت زغلول طنطا سعد 341814.5121219.51855شرق

عبدالرحمن   77 عبدالستار ابراهيم العداديه    اسماعيل أ ت زغلول طنطا سعد 36.521154.7551615.582.5شرق

عبدربة    78 محمد عبدالمنعم دسوقى العداديه    السيد أ ت زغلول طنطا سعد 3629.519.751414.52014.579.5شرق

احمد   79 السيد رحمى العداديه    السيد أ ت زغلول طنطا سعد 22.57107.53.5151052.5شرق

محمد   80 عبدالعاطى رياض العداديه    السيد أ ت زغلول طنطا سعد 3725.516.5151519.515.567شرق

ابراهيم    81 اسماعيل السيد محمد العداديه    السيد أ ت زغلول طنطا سعد 2916127.5416.517.563شرق

عبدالمجيد    82 محمد فهمى محمد العداديه    المصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 36.528.51713.513.519.51665شرق

خليل   83 عبدالقادر ابراهيم العداديه    امجد أ ت زغلول طنطا سعد 39281713.57.519.514.573شرق

ابراهيم    84 عطيه محمد هلل العداديه    امير أ ت زغلول طنطا سعد 1014.573واحد2310104.5شرق

عبدالعزيز   85 امين جابر العداديه    امين أ ت زغلول طنطا سعد 37.52819.515152013.587.5شرق

جوهر    86 امين عاطف عصام العداديه    امين أ ت زغلول طنطا سعد 3827.518.51515201879.5شرق

يوسف   87 روفائيل نادر العداديه    اندرياس أ ت زغلول طنطا سعد 3220.57.5138101366شرق

عثمان    88 اسماعيل عبدالخالق العداديه    انسجمال أ ت زغلول طنطا سعد 34.520.514.51513.5201575.5شرق

شعراوى    89 حسين سيد العداديه    انسمحمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.52413.51413.51815.575.5شرق

السيد   90 ابوالمجد السيد العداديه    اياد أ ت زغلول طنطا سعد 3929.519.51512.5201867.5شرق

متولى   91 عبدالمتجلى حمدى العداديه    ايمن أ ت زغلول طنطا سعد 383019.51515201886.5شرق

بدران    92 السعيد محمد محمد العداديه    ايمن أ ت زغلول طنطا سعد 2326171491713.565.5شرق
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المتيت   93 محمود اكرم العداديه    باسل أ ت زغلول طنطا سعد 382919.51514.52017.574.5شرق

امام   94 عبدالرحمن امام العداديه    باسل أ ت زغلول طنطا سعد 372918.514.512.51817.576.5شرق

خليل     95 على محمد مصطفى يوسف العداديه    باسل أ ت زغلول طنطا سعد 3223186.256.51516.584.5شرق

عثمان   96 عبدالرحمن عبداللطيف العداديه    بشار أ ت زغلول طنطا سعد 30.5281813.51119.51576.5شرق

مصطفى    97 رزق عبدالشافى رزق العداديه    بلل أ ت زغلول طنطا سعد 3628.519.513.55.519.518.576.5شرق

احمد    98 سعيد ابراهيم محمد العداديه    بلل أ ت زغلول طنطا سعد 16.59.511.57.53.53.51075.5شرق

خطاب    99 احمد محمد حمدى العداديه    جمال أ ت زغلول طنطا سعد 3021.51311.55.5161756.5شرق

العفيفى    100 محمد احمد حسن العداديه    حسام أ ت زغلول طنطا سعد 36.524181514.51717.587.5شرق

عوض     101 السيد محمد عاطف وائل العداديه    حسام أ ت زغلول طنطا سعد 342416.51513.517.516.566.5شرق

ابراهيم    102 محمود حسن حميدو العداديه    حسن أ ت زغلول طنطا سعد 22.51010.582.5131045.5شرق

جمل     103 حسن توفيق حسن سعيد العداديه    حسن أ ت زغلول طنطا سعد 35.52910.515513.51576.5شرق

البربرى   104 حسن محمد العداديه    حسن أ ت زغلول طنطا سعد 33.527101510181486شرق

درويش    105 عبدالسلم حسين مصطفى العداديه    حسين أ ت زغلول طنطا سعد 38.52919.751515201667شرق

رمضان     106 محمد الشيخ مصطفى محمود العداديه    حمزه أ ت زغلول طنطا سعد 36291910.5131619.5108.5شرق

المهدي    107 سليمان مصطفى سليمان العداديه    خالد أ ت زغلول طنطا سعد 39302014.514.52015.563.5شرق

المليجى    108 محمد رزق محمد العداديه    رزق أ ت زغلول طنطا سعد 362111.512.510.515.5764شرق

احمد    109 مصطفى صبحى احمد العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 34.523.51011.57.51515.544شرق

ابوسمرة    110 احمد محمد احمد العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 34.52413.5101017.51355شرق

دوسه    111 السيد احمد تامر العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 29.516.514.5105.5151443شرق

فراج   112 سعيد شريف العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 3625.5149.54.5161243شرق

البهى   113 عبدالمنعم طارق العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 393019.514.51519.51464.5شرق

السحلي   114 عبدالحليم على العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 34.5171310.5101814.565شرق

بكر    115 امين عبدالغنى ماجد العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 35241512.55.5181042.5شرق
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جبر    116 عبدالعظيم خليفه محمد العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 37.53019.51415201876شرق

علي    117 ابراهيم صلح محمد العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 362914.51412.519.51245شرق

ابوطالب    118 المليجى عبدالمنعم محمد العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 38.52714.513.511.51713.543.5شرق

كشك    119 على سعيد هشام العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 322614117.5141254.5شرق

الشامى    120 عبدالمقصود رضوان وسام العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 38.5271412111911.577.5شرق

الشرقاوى   121 محمد وليد العداديه    زياد أ ت زغلول طنطا سعد 352510117.516.512.577.5شرق

الديهى     122 احمد سعيد محمد ايهاب العداديه    سعيد أ ت زغلول طنطا سعد 34.5241610.5101812.577شرق

الخطيب    123 ابراهيم السعيد جمال العداديه    سعيد أ ت زغلول طنطا سعد 241953.51.56.5764شرق

القسطاوى   124 فؤاد متولى العداديه    سعيد أ ت زغلول طنطا سعد 3724168.510.51712.553.5شرق

المشط    125 احمد سمير امين العداديه    سمير أ ت زغلول طنطا سعد 34.518712101812.563.5شرق

حسن     126 احمد محمد احمد الدين العداديه    سيف أ ت زغلول طنطا سعد 3725.51211.5917.51673شرق

البسيونى     127 يوسف على صبحى الدين العداديه    سيف أ ت زغلول طنطا سعد 28.51912.59.581913.551.5شرق

عبدالسلم    128 عبدالرحيم السيد عبدالسلم العداديه    شادى أ ت زغلول طنطا سعد 3824.514.514.513.51812.551.5شرق

عمر    129 حشمت احمد محمد العداديه    شادى أ ت زغلول طنطا سعد 36.52917.5135.518.51653شرق

الدسوقي   130 انور هانى العداديه    شريف أ ت زغلول طنطا سعد 372919.514.51117.51264شرق

مقبول   131 عبدالرازق على العداديه    شفيق أ ت زغلول طنطا سعد 37.52518.513.513.51818.574شرق

عبدالباقي   132 احمد محمد العداديه    شكرى أ ت زغلول طنطا سعد 36.526.519.51311.5201773.5شرق

ابواليزيد    133 ذكى محمد جمال العداديه    شهاب أ ت زغلول طنطا سعد نصف6.5107نصف14.57.5105شرق

عماره    134 عبدالقادر عبدالفتاح عيد العداديه    شهاب أ ت زغلول طنطا سعد واحد24.57.57.55312.510.55شرق

السيد    135 سليم صلح علء العداديه    صلح أ ت زغلول طنطا سعد 28.511.5109.54.511.51042.5شرق

مبروك    136 الدين صلح مبروك العداديه    صلح أ ت زغلول طنطا سعد نصف17.557.51.527114شرق

الماحي    137 احمد سعيد رأفت العداديه    ضياء أ ت زغلول طنطا سعد واحد3210.5781.51011.54شرق

صالح   138 عبدالرازق محمود العداديه    ضياء أ ت زغلول طنطا سعد 2210.5107.51.53.513.541.5شرق
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شبانة    139 امام ابراهيم السيد العداديه    طارق أ ت زغلول طنطا سعد 352814.5131217.51464.5شرق

احمد     140 السيد مصطفى حلمى صفوت العداديه    طارق أ ت زغلول طنطا سعد 382818107.5191564شرق

عبدالحليم    141 محمد احمد محمد العداديه    طه أ ت زغلول طنطا سعد 3827.517.513.511.5201575.5شرق

عشوش   142 محمد احمد العداديه    عامر أ ت زغلول طنطا سعد 35.529.5161414191584شرق

حلمى    143 احمد خيرى احمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 38.5301713.5152015.574.5شرق

محمد    144 احمد رشاد احمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 22.5157.57.5212.510.562.5شرق

عبدالرحمن    145 احمد عبدالرحمن احمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 362813.5107.517.51765.5شرق

كريتع    146 محمد عبدالله احمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 35.517.51010.541016.543.5شرق

على   147 محمد احمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 218787.57.51242شرق

شويل    148 محمود عبدالعزيز السيد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 36.5291914142018.587شرق

ابوخلبة   149 عطيه القطب العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 24.518.57.58.57.514.512.543.5شرق

بلل    150 امين امين خالد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد واحد33271487.51312.59شرق

الشال   151 عبدالحكيم سامح العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 3326111210.518.51162.5شرق

مدين    152 عبدالحميد ابواليزيد صلح العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 38.53016.51413191254.5شرق

زكى   153 محمد صلح العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 37271712.514.519.513.557.5شرق

سرحان    154 حسين ابراهيم عاطف العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 38.5291613.511.518.51557شرق

يوسف    155 عبدالسلم سعد عبدالسلم العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 30.5261110.512.5141153شرق

احمد    156 سعيد ابراهيم محمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 18.521.5108.51013.5763.5شرق

عبدالباقى    157 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 36.526.5181314.518.51855شرق

ايوب    158 عبدالخالق محمود محمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 31291214.51216.51063شرق

ابوسنه   159 مرزوق منير العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 39302014.5152017.5610شرق

فرج    160 امين سيد نور العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 373011.511.510.51912.567.5شرق

الطوخى    161 السيد على هانى العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 31.52310139.5171064.5شرق
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خليفه    162 محمود سيد ياسر العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 29.520.510.511.59.5161263شرق

عبدالرؤف    163 فكرى محمد وائل العداديه    عبدالسميع أ ت زغلول طنطا سعد 33.520141313.51812.552.5شرق

راشد    164 السيد عبدالعزيز خالد العداديه    عبدالعزيز أ ت زغلول طنطا سعد 35.52216.5131319.51443.5شرق

احمد    165 سيد عبدالغنى حازم العداديه    عبدالغنى أ ت زغلول طنطا سعد 372919.514.5152014.573.5شرق

مكرم    166 شحاته محمود احمد العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 352714.510.51516.514.565شرق

ابوعلى     167 عبدالقادر فهمى احمد اشرف العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 3928.5191414.519.51355.5شرق

اسماعيل    168 طه ابراهيم ايمن العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 37.52919.51314.5201164.5شرق

مجاهد    169 محمد عبدالمحسن شفيق العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 3327119.57.5191054.5شرق

خليل    170 محمد السيد طارق العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 29.520.513129.5181163شرق

الستريسى    171 محمد الغريب عادل العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 32.51710.59515.51543شرق

عفيفي   172 عبدالله محمد العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 35.523.5181212.518.511.563.5شرق

حسنين    173 على ابوالغيط محمود العداديه    عبدالله أ ت زغلول طنطا سعد 23.518.5105416.51062.5شرق

عثمان   174 سعيد فرج العداديه    عصام أ ت زغلول طنطا سعد 21.51545.54191263.5شرق

الدماطى    175 مرسى مرسى الشحات العداديه    على أ ت زغلول طنطا سعد 3415105.55.52016.554شرق

عبدالبر    176 محمد على خالد العداديه    على أ ت زغلول طنطا سعد 35.5241211.513.519.512.554.5شرق

القفاص    177 محمد على سعيد العداديه    على أ ت زغلول طنطا سعد 26.5272011519.51563.5شرق

خفاجى   178 على هشام العداديه    على أ ت زغلول طنطا سعد 382919.514.51519.516.566شرق

ابوسعده   179 كحيل ياسر العداديه    عمار أ ت زغلول طنطا سعد 362717.513151913.565.5شرق

ابوعتمان    180 عبدالعزيز احمد احمد العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 3024.512117.518.51164شرق

عامر    181 محمد عبدالحفيظ ايهاب العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 3522.5117.57.5161264.5شرق

محمد    182 عبدالعظيم محمد شريف العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 32.5187.5125.5201354.5شرق

مرزوق    183 فؤاد احمد محمد العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 382919.51312.5201454.5شرق

برغش   184 عبدالعزيز محمد العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 39.5302014152015.555شرق
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شلبى    185 حسن على محمد العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 2615.5107.5515.51055شرق

غربية   186 مسعد محمد العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 35.526.5151212191364.5شرق

عبدالمعطى   187 عبدالسميع مسعد العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 37.5291913.515201365شرق

يوسف    188 محمد عبدالفتاح مصطفى العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 27.5136.59317.51054.5شرق

شمردل    189 السيد فتحى هشام العداديه    عمر أ ت زغلول طنطا سعد 33.526.51413.59201155.5شرق

البشبيشى   190 عزت ابراهيم العداديه    عمرو أ ت زغلول طنطا سعد 35.53017.51313201664شرق

رجب   191 عبدالمنعم احمد العداديه    عمرو أ ت زغلول طنطا سعد 37.5291311.51119.51352.5شرق

المليجى    192 مجاهد السيد سمير العداديه    عمرو أ ت زغلول طنطا سعد 36.52812.51112.518.51553شرق

توفيق   193 احمد محمد العداديه    عمرو أ ت زغلول طنطا سعد 3528.5131510.5191565.5شرق

الحق     194 جاد محمد الشحات محمود العداديه    عمرو أ ت زغلول طنطا سعد 33.527.516.51514.519.513.576.5شرق

عبدالمجيد   195 ماهر وليد العداديه    عمرو أ ت زغلول طنطا سعد 3529201515201569شرق

الله    196 فضل محسن وائل العداديه    فارس أ ت زغلول طنطا سعد 29.51312.514.511.519.514.564.5شرق

حسن     197 سليمان الله فتح السيد العداديه    فتحى أ ت زغلول طنطا سعد 311910128.5171353شرق

بركات    198 عبدالرحمن فتحى عبده العداديه    فتحى أ ت زغلول طنطا سعد 11.5152.553.561054شرق

هاشم   199 محمد احمد العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 37.53018.51514.5201579شرق

حجازى    200 حسن ابراهيم خالد العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 34.52714.51311.518.515.564شرق

دويدار   201 صالح طه العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 383019.514.514201874شرق

فرج    202 على مرسيى طه العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 30.521.513.55.53.51516.581.5شرق

موسى   203 عبدالعظيم عادل العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 39302014152018.5810شرق

الغويط   204 فؤاد عادل العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 38302015152020810شرق

حسن    205 محمد على عصام العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 33247.59412.51073شرق

يحيى    206 فؤاد احمد يونس العداديه    كريم أ ت زغلول طنطا سعد 383019.515152016.588شرق

فرج    207 معوض عبده العداديه    كيرلسسعيد أ ت زغلول طنطا سعد 36.52919.514.515202088.5شرق
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سرور   208 فوزى العداديه    كيرلسمجدى أ ت زغلول طنطا سعد 36.53016.51310201873.5شرق

الخولى    209 عبدالبارى ابراهيم حامد العداديه    مازن أ ت زغلول طنطا سعد 3329.517.5141318.514.572شرق

فليفل    210 عبدالحميد صلح طارق العداديه    مازن أ ت زغلول طنطا سعد 3729.5171514.75191872.5شرق

الغرابلى   211 عبدالحفيظ عاطف العداديه    مازن أ ت زغلول طنطا سعد 3730201415201767.5شرق

سلمه   212 سعيد عصام العداديه    مازن أ ت زغلول طنطا سعد 37.53018.59.57.5201761.5شرق

السيد    213 فتحى على ابراهيم العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 353019.7512.512201773.5شرق

رخا    214 عبدالفتاح محمد ابراهيم العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 26.5196.52.53.510.51864شرق

سرور    215 فتحى محمد ابراهيم العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد نصف3430151211.519.512.56شرق

فايد   216 ابراهيم احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 32.527.5161212.519.7513.551.5شرق

محمد    217 ابراهيم السيد احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد نصف3525.5151110.518.5175شرق

عميره   218 السيد احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 2929.51312.57.514.51462شرق

مشالى    219 محمود الوردانى احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 36.53015.51314.5201765شرق

مراد    220 زكى زكى احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.525.512.51411.51914.566شرق

عبدالله   221 شعبان احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 36.52919.51514.5201778.5شرق

الغنيمى    222 الله فرج احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 37.53019.51314201754.5شرق

عامر    223 احمد كمال احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.529.512.51291914.573شرق

سليمان    224 احمد محمد احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 322011.5117.514.51462شرق

امين   225 مصطفى احمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد واحد34.5271112.57.517.512.55شرق

قلقيله   226 عبدالمنعم اسامه العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.530181414.52014.562.5شرق

عزام   227 محمد اسامه العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3526.517131118.510.553.5شرق

عبدالدايم    228 احمد السيد اشرف العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 39302013.514.5201769شرق

زلط    229 عبدالمجيد عطيه اشرف العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.53019.751315201774.5شرق

حسن    230 على حامد ايمن العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.530191415201989.5شرق
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هديه    231 السيد محمد ايمن العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 31.52715.512.57.517.514.563شرق

الوكيل   232 مهدى ايمن العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 37281914.514.5191457.5شرق

نقشة    233 احمد محمد جمال العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 34241412.7510151785.5شرق

عيسى    234 محمد محمود جمال العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد نصف2812102411104شرق

مرعى   235 ابوالمعاطى جوده العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد واحد3.51066واحد212.54.5شرق

بكر    236 محمد محمود حسام العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.53018.514.515201854.5شرق

حسن   237 ابراهيم حسن العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 35.51611.51213201762.5شرق

عوضله    238 حسن اسماعيل حسن العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 37.522.513.510.511.5201662شرق

ابراهيم   239 سيد حسن العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 372917.51212.519.51761.5شرق

الشرقاوى    240 عبدالغفار محمد حسن العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد واحد3529.510.5121020185شرق

شلبى    241 عطيه عبدالحليم حمدى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3422.512.51111.519.51871.5شرق

برق    242 ابراهيم عبدالله حمدى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد واحد287.512.597.515.510.55شرق

علي   243 محمد خالد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3622.513.591017.514.552.5شرق

ياسمين   244 محمد خالد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 362912.51213.5181561.5شرق

البسيونى    245 عبدالحميد عباس خميس العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد واحد308.57.54.57.51015.56شرق

سرحان    246 ابراهيم عطيه رجب العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد واحد349.5107.5517.5156شرق

سعيد    247 محمد محمد رزق العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 299.5107.5516.515.562.5شرق

الطنطاوى   248 امين رضا العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.512108.57.51816.562.5شرق

عبدالعزيز   249 ابراهيم سامح العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.5271797.5191663شرق

عبدالرسول    250 السيد العربى سامح العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 37.525.514.513.511201864شرق

طه    251 محمود سعد سامح العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 363017.5131418.51753شرق

احمد    252 ابراهيم محمد سامح العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 37281611.514.5181764شرق

حسين     253 محمد رشاد محمد سعيد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 35281513.511.518.516.587شرق
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عبدالباقى   254 محمد سمير العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 27.5171024.55.511.573شرق

خطاب     255 يوسف عبده عبدالعزيز شريف العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3628.5191315201879شرق

بدوى    256 ابراهيم شعبان صبحى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 2127.567.510515.588.5شرق

مطر    257 حامد حلمى طارق العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 31.5231011.511.513775.5شرق

المقدم    258 عبدالعاطى عطيه عادل العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 372810.57.510.5191765.5شرق

المنشاوى    259 احمد عبدالله عبدالحميد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 36.528.514.51213.51916.585شرق

سليمان    260 عبدالله رجب عبدالله العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.529.518.514.51419.51986شرق

احمد    261 عبدالحميد محمد عبدالله العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 2020103.57.5131674.5شرق

اللبان    262 ابراهيم صلح عصام العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 36.530191314.5191776.5شرق

المصرى    263 حسانين ابراهيم علء العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 10.546.575.5واحد1519.56شرق

الشيخ    264 على الدين علء العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 32.525.517.51315208.573.5شرق

السباعى    265 حسن امين على العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 310573.5واحد12.5155شرق

بدر    266 زكى محمد عمرو العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3628.513.5131415.514.575شرق

نصار   267 شوقى فتحى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 20.517634.57.58.565شرق

محمد    268 اسماعيل حامد محمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.52916.514.514.519.751775شرق

البربرى   269 حسن محمد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3323101114.514.51575.5شرق

سليمان    270 محمد ضياء محمود العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 372618.59.513.51916.574شرق

الصنديدى   271 محمد مصطفى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 34.5251813.512.519.7513.584شرق

عبدالعظيم    272 ندا محمد مصطفى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 352516.5131517.514.578.5شرق

الجندار   273 محمد ممدوح العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 38.526181013.515.515.577.5شرق

عبدالواحد   274 سعد ميمى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 33.52615.513.51217.515.566.5شرق

حسانين    275 شحاته مرسى ناجى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 37291511.51419.511.566شرق

حسين    276 عبدالعزيز حسن ناصر العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 35.519.5157.512.512.51364.5شرق
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الششتاوى   277 مصطفى ناصر العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3322.5141112.5171474شرق

عباده    278 محمد عبدالسميع هلل العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد واحد372215.512.513.516136شرق

البشيهى    279 حسين جوهرى وجيه العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 37281712.51316.512.574.5شرق

نسيم    280 شعبان الدين ولء العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 342516.512.514.518.513.573شرق

محمد   281 عبدالسلم وليد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 352611.59.51416.51574شرق

النجار    282 فؤاد محمد وليد العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 3829.5201514.519.51868شرق

عبدالمعبود   283 احمد ابراهيم العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 37291714.514.5181477شرق

الخياط    284 محمود يوسف ابراهيم العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 26.519.511.55.511.515.51573شرق

ابوسنة   285 محمد اسامه العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 35.52319111417.51472شرق

خضرالوكيل   286 محمود السيد العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 3625.5107.511.513.51344.5شرق

عبدالمحسن    287 على سعيد حامد العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 37.53017.514.7513.519.517.569شرق

الحسنين   288 حسن حسن العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 3528.515.513.57.516.51377.5شرق

بيومى    289 ابراهيم محمد رجب العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 37.53019.51413.5192055.5شرق

عيسى    290 ربيع محمود شوقى العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 36.530161210.519.7516.555.5شرق

مصطفى    291 على محمود طارق العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 3729.519.51212.518.515.565شرق

ريان    292 عبدالله اسماعيل عبدالله العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 3729.517.514152014.563شرق

السمادونى   293 عبدالحميد ماجد العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 362819.512.51318.52076.5شرق

عبيدو    294 محمد ابراهيم مجدى العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 37.527.516.51414.51615.575شرق

ابراهيم    295 سعد النبوى محمد العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 36291512.511161565شرق

السرجانى    296 البيلى عبدالسميع محمد العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 3625.51413.512.517.513.584.5شرق

ابوالعل   297 صادق محمود العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 3829.518.514.7514.519.51675.5شرق

المرحومى    298 عطيه ابراهيم مصطفى العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 36.53013.513.51017.512.568شرق

الصيلى    299 محمد ابراهيم مصطفى العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 37.52819151417.51687.5شرق
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عبيد    300 زكى مسعد ناصر العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 363015141518.513.588.5شرق

الملح    301 حجاج محمود هشام العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 36291813.51219.51689شرق

المام    302 الحسينى صلح ياسر العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 3827.517.514122016.576.5شرق

خيال    303 احمد زكريا يحيى العداديه    محمود أ ت زغلول طنطا سعد 351519.55.57.515.512.573.5شرق

قلقيلة   304 عبدالمنعم محمد العداديه    مراد أ ت زغلول طنطا سعد 37.52818.5141519.511.566شرق

درويش    305 سليمان فتحى محمد العداديه    مروان أ ت زغلول طنطا سعد 392919.51515201877.5شرق

ابوالعينين   306 الشربينى محمود العداديه    مروان أ ت زغلول طنطا سعد 382719.751515201877.5شرق

محمد    307 عبدالباسط ابراهيم ياسر العداديه    مروان أ ت زغلول طنطا سعد 34.525.512.57.58.514.51384.5شرق

ابراهيم    308 محمد مصطفى ابراهيم العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 36.52318.595.518.51285شرق

سليمان    309 شبل صلح احمد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 37.52312.511.57.515.514.583.5شرق

عبدالله    310 محمد على السيد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 332417.51411.517.51063.5شرق

حنيش    311 مصطفى محمد السيد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 35.52717151215.513.585.5شرق

الدقره   312 مصطفى جلل العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 33.515141311.512.515.574.5شرق

هلل   313 ابراهيم شهير العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 39302014.75152016.5108شرق

محمد    314 محمد احمد عطيه العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 3013.51010.57.517.513.577.5شرق

قنديل   315 فاروق فؤاد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 27.516.5108.57.518.514.575.5شرق

عبدالجليل    316 مبارز عوض كامل العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 35.524149101416.565شرق

عميرة   317 عسكر محمد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 281511.510.581516.565شرق

زكريا   318 مصطفى محمد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 35.5211210.510.512.51485شرق

سلمة   319 مصطفى محمد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 3326.51812.59.51814.556شرق

داود    320 محمود محمد هشام العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 35.5141497.515.51785.5شرق

الشرقاوى   321 محمد وليد العداديه    مصطفى أ ت زغلول طنطا سعد 3319.513.57.57.5121784شرق

رزق    322 على محمد ابراهيم العداديه    معاذ أ ت زغلول طنطا سعد 3219.510.597.5141774شرق
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البنا    323 محمد شوقى احمد العداديه    معاذ أ ت زغلول طنطا سعد 34.519131311.517.51661.5شرق

احمد    324 زكى حسن اشرف العداديه    معاذ أ ت زغلول طنطا سعد 38302014.515201785.5شرق

عبدالحميد   325 محمد عبدالحميد العداديه    معاذ أ ت زغلول طنطا سعد 372813.57.58101784شرق

خميس    326 محمد ابراهيم محمد العداديه    معاذ أ ت زغلول طنطا سعد 3427.5171511.516.517.575شرق

وهدان   327 دياب محمد العداديه    معاذ أ ت زغلول طنطا سعد 38.529191515201986شرق

شعبان    328 يوسف حامد احمد العداديه    معتز أ ت زغلول طنطا سعد 36271814.514.52016.574.5شرق

فاخر    329 احمد طه عادل العداديه    معتز أ ت زغلول طنطا سعد 37.52919.51415201285شرق

موسى    330 عبدالله صابر عاطف العداديه    معتز أ ت زغلول طنطا سعد 38.53019.51514201988شرق

امان    331 رفاعى محمد محمود العداديه    معتز أ ت زغلول طنطا سعد 28.5121557.5317.565.5شرق

الرمضان   332 ممدوح حازم العداديه    ممدوح أ ت زغلول طنطا سعد 31.52718.512.59171775شرق

عبدالرحمن   333 منير حسين العداديه    منير أ ت زغلول طنطا سعد 31.520.516.512916.515.564.5شرق

ابوفدان    334 عبدالحميد محمد حسام العداديه    مهند أ ت زغلول طنطا سعد 3424141313.517.51252.5شرق

عباس    335 الدين عباسجمال العداديه    مهند أ ت زغلول طنطا سعد 3627.516.515142017.588.5شرق

حمدى    336 احمد حمدى هشام العداديه    مهند أ ت زغلول طنطا سعد 312415.514.51216.51788شرق

متولى    337 محمد فتحى السيد العداديه    مؤمن أ ت زغلول طنطا سعد 3110.51011.57.516.51653.5شرق

الخواجه    338 ابوالمجد محمد محمد العداديه    مؤمن أ ت زغلول طنطا سعد 372611.512.59.518.51454.5شرق

السباعى    339 حسن امين على العداديه    نادى أ ت زغلول طنطا سعد 30.5157.5103151163شرق

حنا    340 ابراهيم فايز نبيل العداديه    نبيل أ ت زغلول طنطا سعد 352713148.517.52064شرق

يوسف    341 محمد سعد احمد العداديه    هشام أ ت زغلول طنطا سعد 37.527.517.513.511201668شرق

ابوحلوه    342 محمد على حموده العداديه    ياسر أ ت زغلول طنطا سعد 3828.517.514.514201575.5شرق

خلف    343 ابراهيم محمد ابراهيم العداديه    يحيى أ ت زغلول طنطا سعد 35.52615.512.510201575شرق

السيسى    344 عبدالمقصود عبدالله رضا العداديه    يحيى أ ت زغلول طنطا سعد 37.5292014.513.52015.575.5شرق

العشرى    345 عبدالنبى احمد علء العداديه    يحيى أ ت زغلول طنطا سعد 3624.5171212201675شرق
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الغنيمى    346 حسن فاروق ابراهيم العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 25.5151297.5121564شرق

الدين     347 نور ياسين راغب احمد العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 3624141212.517.51763.5شرق

عبدالفتاح   348 عباس احمد العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 24.510.51054101741.5شرق

عثمان    349 محمد يسرى اشرف العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 371513.59.511.51714.553شرق

متولى   350 السيد ايهاب العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 3523.51612.5141815.576شرق

تاج    351 سعد عبدالعزيز جمال العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 3729.510.51410.5181765.5شرق

زلط    352 على محمد جمال العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 33.51811.511.57.5151664.5شرق

خيره    353 السيد يوسف جمال العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 31.522.51112.57.512.51965شرق

جوهر    354 عبدالمحسن حامد حاتم العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 25.511.510115.514.516.573.5شرق

العزباوى    355 حسن السيد حسن العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 32.5151098.51415.564.5شرق

حسن    356 عباسمحمود حسن العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 29157.57.57.57.51772.5شرق

مزيد    357 زكى فهمى حسين العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 28.524107.53.511.51763.5شرق

حسن   358 محمد رضا العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 3325187.57.519.51684.5شرق

حجازى    359 محمد سيد سامح العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 3928201515201879شرق

على     360 عزوز الدين سعد سامى العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 21197.595.511.55.565.5شرق

هلل   361 فرج سعيد العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 382815.510.510.5181757.5شرق

اسطفانوس    362 حنا بشرى شريف العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 37.52917.5118.51918.566شرق

عبدالمعطى     363 عباس الدين جمال شريف العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 332816127.518.51874.5شرق

بيومى    364 طه يوسف شريف العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 33.526.514.510.510.5171764.5شرق

يسن     365 محمود البيومى محمد صلح العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 332314.5118.51815.553.5شرق

الرفاعى    366 على على طارق العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 372916.514.51519.51674.5شرق

قنديل    367 ابراهيم السيد عبدالعزيز العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 37.5291814.5152019.585شرق

فرج     368 عبدالخير محمد الدين علء العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 36.523.51714.512.51817.574شرق
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نيبر    369 على احمد محمد العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد واحد36.52618.513918.5208شرق

درويش    370 محمد سيد محمد العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 37.52819.512.514.52013.566شرق

الدين    371 نور فتحى محمد العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 332816.58.511.5161576شرق

طايع    372 كمال مصطفى محمود العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 3523.517.59.510161774.5شرق

محفوظ    373 مسعود محمد مسعود العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 32.52114.5109151676.5شرق

الغنيمى    374 عيد حسنى ياسر العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 28.557237.58.563.5شرق

المام   375 عبدالرحمن ياسر العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 37.5301912.511.52013.566.5شرق

السديمى    376 حامد لطفى ياسر العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 38.53019.514.5152019.588شرق

كرم   377 يحيى ريمون العداديه    يوليوس أ ت زغلول طنطا سعد 362617.51312181886شرق

متولى    378 محمد محمد عبدالحميد بنات  اسراء ع طنطا المنشاوى 37.52816.513.5142018.589.5شرق

حنفي    379 السيد عبدالعال عبدالعال بنات  اسراء ع طنطا المنشاوى 37.52817.51114.519.51787.5شرق

عبدالقادر    380 حسانين عبدالقادر عبدالقادر بنات  اسراء ع طنطا المنشاوى 37301714141918.596شرق

ترك   381 على اسامه بنات  اسلم ع طنطا المنشاوى 23.512107.57.51415.587شرق

العربى   382 عبدالرحمن عبدالمنعم بنات  اسماء ع طنطا المنشاوى 34.52718.51211.5201688شرق

الدبشه    383 يوسف عبدالرازق ماهر بنات  اشرقت ع طنطا المنشاوى 3827.518.51213.52015.588.5شرق

غلب   384 عبدالحميد محمد بنات  اشرقت ع طنطا المنشاوى 35.5231010.57.51616.558.5شرق

مصطفي    385 محمد محمود اسامه بنات  الء ع طنطا المنشاوى 37.528.516.511.57.519.51778.5شرق

المنصورى   386 محمد السيد بنات  الء ع طنطا المنشاوى 36.521.51197.51811.584شرق

المحمدي   387 ابراهيم حسين بنات  الء ع طنطا المنشاوى 3629.51211.59.519.517.588شرق

علي    388 محمد ابراهيم طارق بنات  الء ع طنطا المنشاوى 24151053.513.517.578شرق

حسنين   389 صلح محمد بنات  الء ع طنطا المنشاوى 3830191412.52017.576شرق

الكرم   390 على محمد بنات  الء ع طنطا المنشاوى 28.511.553.51.512.512.565.5شرق
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اسماعيل   391 حسن محمود بنات  الء ع طنطا المنشاوى 25.515.564صفر2410.53.5شرق

عبدالرحيم    392 ابواليزيد شوقى محمود بنات  السيده ع طنطا المنشاوى 32.5164.545.51417.565.5شرق

ابورياح    393 محمد ابواليزيد حسين بنات  امنه ع طنطا المنشاوى 30.520.534.5213.514.565.5شرق

محمود    394 عبدالمجيد فضل رمضان بنات  امنيه ع طنطا المنشاوى 29.51547.55.59.513.575شرق

محمدفليفل   395 عبدالحميد محمد بنات  امنيه ع طنطا المنشاوى 38271512.510.52016.577.5شرق

احمد    396 جلل احمد الرحمن بنات  امه ع طنطا المنشاوى 36.5221081118.513.565شرق

محمدابوشليب    397 الدسوقى ابراهيم سمير بنات  اميره ع طنطا المنشاوى 3315.5107.521715.575.5شرق

سرحان   398 مصطفى السيد بنات  انسام ع طنطا المنشاوى 352614.57.57.51816.565شرق

محمد    399 على عبدالباقى على بنات  ايمان ع طنطا المنشاوى 3424115.5417.513.575شرق

عماره   400 السيد محمد بنات  ايمان ع طنطا المنشاوى 34.525.515.57.55.516.51475شرق

مرسى    401 حسن محمد احمد بنات  ايه ع طنطا المنشاوى 39301914.5152019.5910شرق

محمدمراد    402 طه احمد الله بنات  ايه ع طنطا المنشاوى 26.51413.57.54.510.512.561.5شرق

محمد   403 وجدى محمد بنات  ايه ع طنطا المنشاوى 37.53019.751414.52014.585.5شرق

داود     404 الدين صلح محمد وائل بنات  ايه ع طنطا المنشاوى 35.525.519.513.57.517.51473شرق

حجاج    405 ابراهيم السيد ابراهيم بنات  بسمله ع طنطا المنشاوى 39.529.52015142018.576.5شرق

عبدالمحسن    406 سعيد محمد احمد بنات  بسمله ع طنطا المنشاوى 3629.519.515111917.584.5شرق

خليل    407 شحاته ابراهيم اسامه بنات  بسمله ع طنطا المنشاوى 3829.519.51514.52017.574.5شرق

عمر      408 محمد اسماعيل العابدين زين اسامه بنات  بسمله ع طنطا المنشاوى 3413.5107.57.51113.562.5شرق

اسماعيل     409 محمد صلح ابراهيم تيسير بنات  بسمله ع طنطا المنشاوى 362517.512132013.583.5شرق

مصطفى    410 ابراهيم المصلحى حامد بنات  بسمله ع طنطا المنشاوى 23611.57.53.510.510.571.5شرق

ابواليزيد   411 حسينى ياسر بنات  بسمله ع طنطا المنشاوى 25.513.57.51.51.5510.552شرق

محمدعبدالحليم   412 احمد زكى بنات  بسمه ع طنطا المنشاوى 299.5115.57.514.51144شرق

الشرقاوى    413 على محمد محمد بنات  بسمه ع طنطا المنشاوى 33.519.5167.54181475.5شرق
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المهندس    414 عبدالمقصود توفيق السيد بنات  بسنت ع طنطا المنشاوى 372317.513.58.5181876شرق

سرور    415 عبدالعزيز عبدالعزيز ايمن بنات  بسنت ع طنطا المنشاوى 36.5181912.59.51617.577شرق

اسماعيل   416 محمد سامح بنات  بسنت ع طنطا المنشاوى 3828.519.514.512.51817.577شرق

الزيات    417 ابراهيم الشحات سعيد بنات  بسنت ع طنطا المنشاوى 36.528.5161310.5191377شرق

احمد     418 سيد احمد عبدالقادر محمد بنات  بسنت ع طنطا المنشاوى 392919.514152019.5810شرق

حسن    419 حفنى موسى محمد بنات  بسنت ع طنطا المنشاوى 20117.552.56.51043.5شرق

عبدالله     420 احمد بيومى سعيد محمد بنات  تسابيح ع طنطا المنشاوى 3419.512.512.57.51915.556.5شرق

الكرم    421 محمد على عبدالله بنات  تسنيم ع طنطا المنشاوى 35.581092.57.514.562.5شرق

على    422 شوقى صبحى هشام بنات  تقوى ع طنطا المنشاوى 3726.517.513.512171676شرق

حسن    423 السيد السيد اشرف بنات  تقى ع طنطا المنشاوى 3426.512.512.57.5161886شرق

السمادونى    424 عبدالحكيم عبدالمقتدر حازم بنات  تقى ع طنطا المنشاوى 352058.545.51573شرق

عليوه    425 عبدالصادق رمضان محمد بنات  تقى ع طنطا المنشاوى 34.51717131218.51477شرق

ميخائيل    426 رياضمسعد عادل بنات  جاكلين ع طنطا المنشاوى 23137.595101963شرق

عبداللة    427 اسماعيل السيد ابراهيم بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 30177.513.57.514.51362شرق

محمد    428 محمود سليمان ابراهيم بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 101543واحد30.517.510.55شرق

بركات    429 عبدالرحمن ابوالعزم اشرف بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 3628.519.51414.5201779.5شرق

بسيونى   430 عبدالعزيز اشرف بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 3726.5147.57.515.51562.5شرق

احمد    431 عبدالمحسن محمد ايمن بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 15.510.56.51.51.57.510.551.5شرق

الجلفى    432 السيد حلمى حاتم بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 34.52917119.5181772شرق

مسعود     433 محمد لملوم ابواليزيد رضا بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 281510117.5131472.5شرق

عبدالواحددبيس   434 السعيد صبرى بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 3623.51712.57.518.516.564.5شرق

عجيله   435 سعيد عبدالمقصود بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 3124.51611.59.512.51764.5شرق

سعفان    436 ابراهيم عبدالفتاح علء بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 20.52110118141853.5شرق
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عبدالله   437 عبدالمنعم علء بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 23.517.567.54.510.517.562.5شرق

عطيه    438 حسن احمد محمد بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 23.55127.531110.563شرق

عبدالباقى    439 عبدالله فهمى محمد بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 3626.51812152014.577.5شرق

شلبى    440 ابراهيم مسلم محمد بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 3529.513119.5201473شرق

السيدحسن   441 محمد حسن بنات  حسناء ع طنطا المنشاوى 36.524.5171311.51813.576شرق

البيارى    442 محمد مصطفى ماهر بنات  حنان ع طنطا المنشاوى واحد1510.55واحد26.511.514.55.5شرق

قاسم    443 امين سمير محمد بنات  حنان ع طنطا المنشاوى 38301914.5142017.583شرق

شاهين    444 سليمان مسعود السيد بنات  حنين ع طنطا المنشاوى 34.52715101016.512.577شرق

بر    445 عبدالسلم ابراهيم حسن بنات  حنين ع طنطا المنشاوى 3224108.51014.510.555.5شرق

ابراهيم    446 محمود حسن حميدو بنات  حنين ع طنطا المنشاوى 3016127.5915.510.565شرق

خليل    447 محمدحسن فهمى محمد بنات  حنين ع طنطا المنشاوى 383019.7514.5152018.588شرق

مندور    448 خميس مندور احمد بنات  داليا ع طنطا المنشاوى 382818.512102014.574.5شرق

الششتاوى   449 بيومى حمدى بنات  داليا ع طنطا المنشاوى 25.514.5107.57.515.516.574.5شرق

سويلم    450 محمد سعيد هشام بنات  داليا ع طنطا المنشاوى 3122147.57.51716.585شرق

خليفه    451 محمدرشاد رشدى محمد بنات  دعاء ع طنطا المنشاوى 35.51810811191485.5شرق

سلمه    452 سليمان محمد ابراهيم بنات  دنيا ع طنطا المنشاوى 36.528.517.5131219.516.567.5شرق

اسماعيل   453 مصطفى تامر بنات  دنيا ع طنطا المنشاوى 38.529.519141318.516.567.5شرق

احمد   454 سعد محمد بنات  دنيا ع طنطا المنشاوى 36302013.511.519.51868شرق

الخشخانى   455 لطفى محمد بنات  دنيا ع طنطا المنشاوى 38.52919.514152019.589شرق

السيد    456 حسين ابراهيم شعبان بنات  رجاء ع طنطا المنشاوى 2718108.510.519.5666.5شرق

بدير    457 محمود سمير محمود بنات  رحاب ع طنطا المنشاوى 32.5241087.515.511.565شرق

النجار    458 احمد عبدالعزيز ايمن بنات  رحمه ع طنطا المنشاوى 37.52514111116.513.564.5شرق

عبدالفتاح    459 محمد عبدالمجيد سامى بنات  رحمه ع طنطا المنشاوى 36.527.514.591318.51764.5شرق
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عيسى     460 فرج السيد فرج محمد بنات  رحمه ع طنطا المنشاوى 39.5292013.5152017.577.5شرق

الله     461 عطا السيد محمد محمود بنات  رحمه ع طنطا المنشاوى 30.524118141815.566.5شرق

السقا    462 بسيونى عيد احمد بنات  رقيه ع طنطا المنشاوى 30.5271512141815.578شرق

يوسف    463 محمد يوسف احمد بنات  رقيه ع طنطا المنشاوى 36.53016.5141518.51677شرق

احمد   464 عبداللطيف طارق بنات  رنا ع طنطا المنشاوى 362916.51415191468.5شرق

عبدالمنعم    465 السيد بسيونى السيد بنات  رنيم ع طنطا المنشاوى 3427181014.519.51768شرق

محمد    466 حسن السيد خالد بنات  رنين ع طنطا المنشاوى 25241598.515.510.565.5شرق

ابوالحسن   467 محمد ابراهيم بنات  روان ع طنطا المنشاوى 342616.511.51017.51354شرق

محمود    468 غريب حجازى احمد بنات  روان ع طنطا المنشاوى 35261811.59.519.51364.5شرق

الحو    469 اسماعيل محمد ايهاب بنات  روان ع طنطا المنشاوى 352818.511.5815.51364.5شرق

الحناوي    470 عبدالجواد خليل رضا بنات  روان ع طنطا المنشاوى 17.51567.54512.552.5شرق

زيدان   471 السيد شريف بنات  روان ع طنطا المنشاوى 3625.517.51214.517.514.575.5شرق

جبر    472 سالم حسين علء بنات  روان ع طنطا المنشاوى 33.52916.513.515201688شرق

عامر    473 مصطفى عامر ماهر بنات  روان ع طنطا المنشاوى 39302014.51519.514.578.5شرق

احمد   474 كمال محمد بنات  روان ع طنطا المنشاوى 32.5712.57.581613.573شرق

الجندى   475 مصطفى محمد بنات  روان ع طنطا المنشاوى 37.522.515.595.517.51463.5شرق

محمد    476 عبدالراضى عبدالفتاح هانى بنات  روان ع طنطا المنشاوى 3415138.25141413.592شرق

فودة     477 السيد الدوله قمر هشام بنات  روداينا ع طنطا المنشاوى 322912.59.57.516.51675.5شرق

عبدالمقصود    478 المهدى سعيد مصطفى بنات  رودينا ع طنطا المنشاوى 3215.513.59.5816.51175.5شرق

الحسيني     479 ابراهيم عبدالعال السيد محمد بنات  رودينه ع طنطا المنشاوى 36.5301911.51319.514.575شرق

عماره    480 عبدالقادر عبدالفتاح عبدالفتاح بنات  روضه ع طنطا المنشاوى 322719.58.581913.565.5شرق

مصطفي   481 فؤاد محمود بنات  روضه ع طنطا المنشاوى 33.523108.54111675.5شرق

سلمه     482 الله فتح عبدالهادى ايهاب بنات  رؤى ع طنطا المنشاوى 36.527.5161313.518.51477شرق
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حامد   483 احمد حامد بنات  ريم ع طنطا المنشاوى 36.52918.59.510.517.51185شرق

نصار   484 عبدالمنعم ابراهيم بنات  زينب ع طنطا المنشاوى 23.520.57.55.55.510.510.562.5شرق

العريف    485 عبدالحميد محمد بلل بنات  زينب ع طنطا المنشاوى 3328.5109.57.516.51163شرق

محمد     486 ابواليزيد ابراهيم الدين علء بنات  زينب ع طنطا المنشاوى 2697.531.56973شرق

صباح    487 عبدالخالق شوقى احمد بنات  ساره ع طنطا المنشاوى 38.5302014141918.589شرق

البريدى    488 محمد السيد حسين بنات  ساره ع طنطا المنشاوى 351512.5109.513.51587شرق

يوسف   489 محمود حمدى بنات  ساره ع طنطا المنشاوى 39.53018.51413.5201796شرق

حافظ    490 طه فوزى اسامه بنات  ساميه ع طنطا المنشاوى 33.528.516108.51516.575شرق

على    491 السيد السيد محمود بنات  ساندى ع طنطا المنشاوى 393019.75151419.51687.5شرق

يونس   492 صلح محمد بنات  سجده ع طنطا المنشاوى 31.52412.58.59.51714.587شرق

احمد    493 سليمان الصاوى عادل بنات  سحر ع طنطا المنشاوى 34.526109.57.513.515.586شرق

عيد    494 ابراهيم ابراهيم محمد بنات  سدير ع طنطا المنشاوى 39.53018.5121419.51586.5شرق

النوبى    495 ابراهيم ابراهيم السيد بنات  سعاد ع طنطا المنشاوى 24.517.5545.5101353.5شرق

عيد    496 محمد احمد اسامه بنات  سلمى ع طنطا المنشاوى 392919.514.515201487شرق

حسين    497 عبدالغفار عيد عادل بنات  سلمى ع طنطا المنشاوى 3223189.51113.510.577شرق

فتوح   498 ابراهيم وليد بنات  سما ع طنطا المنشاوى 3829.5131381815.597.5شرق

التلوى   499 ابواليزيد نبيل بنات  سمر ع طنطا المنشاوى 3011.54.57.55.51110.587.5شرق

علم    500 ابراهيم عبدالله ابراهيم بنات  سندس ع طنطا المنشاوى 31301312.58.514.51678شرق

الجمل    501 محمد على محمد بنات  سندس ع طنطا المنشاوى 3718161213181767شرق

مهران    502 عبدالعزيز فاروق نادر بنات  سهر ع طنطا المنشاوى 3626.517.57.581918.575.5شرق

ابوشادى    503 على احمد جمال بنات  سهيله ع طنطا المنشاوى 281911.57.55.5131665شرق

ابوالمجدمشعل   504 محمد عصام بنات  شاديه ع طنطا المنشاوى 372019.57.57.51816.566شرق

النوبى    505 ابراهيم ابراهيم اشرف بنات  شاهنده ع طنطا المنشاوى 3415147.55.51718.566شرق
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البراوى    506 حسن احمد عبدالرحمن بنات  شاهنده ع طنطا المنشاوى 36.522107.55.5171776شرق

ابوالسعود    507 عبدالجواد عبدالمنعم حسن بنات  شذا ع طنطا المنشاوى 3826.515.5128.517.51566شرق

الشيخ    508 عبدالعزيز عبدالرحيم احمد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 3829.52013.51419.51867.5شرق

ناصف    509 حماد حماقى اشرف بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 3529.5201312.5191866.5شرق

المصرى     510 على محمد على السيد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 2096.52.54.561363.5شرق

الصاوى    511 ابراهيم الدين بهاء بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 33.520.51811.59.516.518.554شرق

احمد    512 عبدالوهاب فوزى خالد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 34.510.51254.514.518.563شرق

موسى    513 شعبان محمد خالد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 351511.5107.5131462.5شرق

عيسى    514 محمد عبدالستار سعيد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 37.51515.5147.5161756شرق

عاشور   515 عبدالله عمرو بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 3719.514.5108.513.51855.5شرق

عبدالله    516 محمد احمد محمد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 3928.52014.5152019.5710شرق

السيد    517 عثمان السيد محمد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 39.527.519.514.514.52017.566.5شرق

الخضرى    518 سليمان عبدالرحمن محمد بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 39302014.515202057شرق

حراز    519 عبده سعد مروان بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 3623.5171410201856شرق

حويت    520 مرسى فتحى هانى بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 228109.55111254.5شرق

ابواليزيد   521 السيد هشام بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 3824.5169.57.519.752076.5شرق

ابوالفتوح   522 احمد ياسر بنات  شهد ع طنطا المنشاوى 3115143.57.5141445شرق

الصواف    523 منصور محمد عبدالغنى بنات  شوق ع طنطا المنشاوى 33.59.51245.511.51574.5شرق

الجزار   524 محمود الششتاوى بنات  شيماء ع طنطا المنشاوى 1773.52.53.59.51144.5شرق

المنشاوى     525 رفعت محمد رضا تامر بنات  شيماء ع طنطا المنشاوى 21.515117.5512.512.554.5شرق

الجمل    526 شعبان رمضان سعد بنات  شيماء ع طنطا المنشاوى 910.564نصف243105شرق

زيدان    527 سليمان زكى سمير بنات  شيماء ع طنطا المنشاوى 34151011.5816.51474شرق

عبودة    528 عبدالمنعم السيد محمد بنات  شيماء ع طنطا المنشاوى 33.517.512.59.57.5171454شرق
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عبدربه    529 السيد محمد محمود بنات  صفيه ع طنطا المنشاوى 35.528.514.5117.5171664.5شرق

عويسمحمد   530 شريف بنات  ضحى ع طنطا المنشاوى 3618.5137.55181374.5شرق

فرج     531 سالم جلل محمد ايمن بنات  عايده ع طنطا المنشاوى 3618.518.510.58191878.5شرق

سالم    532 محمد دسوقى علء بنات  عل ع طنطا المنشاوى 35261915152018.579شرق

نصرعبدالسلم   533 على ناصر بنات  فاطمةالزهراء ع طنطا المنشاوى 3929.519.51211.5201978.5شرق

عبدالقادر   534 فؤاد عصام بنات  فاطمه ع طنطا المنشاوى 20.56.57.55.52.511.51377.5شرق

ماضى    535 احمد السيد احمد بنات  فرح ع طنطا المنشاوى 37292014.5132017.587.5شرق

عبداللطيف   536 جلل محمد بنات  فرح ع طنطا المنشاوى 36.526.519.511.51519.516.567.5شرق

السباعى    537 عبدالمنعم عزمى السيد بنات  فرحه ع طنطا المنشاوى 35.518.515.587.5191267شرق

على    538 احمد ابراهيم محمود بنات  فيروز ع طنطا المنشاوى 27.512.514.535.516.51356.5شرق

سعفان      539 ابراهيم رجب رمضان محمد رضا بنات  ماجده ع طنطا المنشاوى 34.522.515.587.518.51377.5شرق

صقر    540 مرسى سعيد ابراهيم بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 37.52515.583.517.517.578شرق

الوكيل   541 عبدالسلم ابراهيم بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 36.52917.512141713.568شرق

عيد    542 راغب محمد احمد بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 28.55.510531010.555شرق

رمضان   543 محمود اسامه بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 38.52618.51414.52018.568.5شرق

بدر    544 محمود فريد حمدى بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 3627.518.513.5131919.568.5شرق

البربرى    545 محمد احمد زين بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 3491754.514.512.557.5شرق

القصراوى    546 زكى صالح طارق بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 31.51214.55.5313.59.565.5شرق

دبور    547 متولى عبدالوهاب على بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 362116.512.582014.558شرق

فرج    548 على حسن محمد بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 37.523.519.513.512201356شرق

بكر    549 محمد عبدالحميد محمد بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 37.527.5191310.52017.578شرق

الملح    550 ايوب فؤاد محمد بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 21611.57.53.51416.572.5شرق

الدالي    551 عبدالمعطى السيد مصطفى بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 359.51010.59.5151763.5شرق
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غيث    552 عطيه انور نادر بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 33.519153.253.5181576شرق

الجندى   553 عبدالعزيز هانى بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 37.52718.57.57.5191957شرق

السيد     554 خليل نبيل محمد هشام بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 13.564.52.51.57846.5شرق

بريه    555 محمد عبدالمقصود محسن بنات  ملك ع طنطا المنشاوى 382819.7513.58.52014.578شرق

ابوطالب   556 رمضان محمد بنات  ملك ع طنطا المنشاوى 38.515.51813.25142018.567.5شرق

ابوشليب    557 محمد عبدالرحمن مصطفى بنات  ملك ع طنطا المنشاوى 38.529.516.513152017.5610شرق

قمرالدوله   558 عبدالحميد السيد بنات  منار ع طنطا المنشاوى 392818.514.5152019.5610شرق

رجب      559 جاد سعدزغلول محمد ابراهيم الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 24.54.552.53.56.513.557.5شرق

ابواليزيد   560 احمد احمد بنات  منه ع طنطا المنشاوى 17.58.53.52.54712.567شرق

احمد     561 ابراهيم السيد ابراهيم الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 37.527.51612.511.52018.559.5شرق

عبدالقادر     562 مصطفى حسن احمد الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 38.525.5191314.5201869.5شرق

شلتوت     563 ابراهيم محمد اشرف الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 3729.519.513.7515201769شرق

حسن     564 محروسمحمد بلل الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 34.5241612.59.518.51568.5شرق

احمدجوالى    565 محمد حاتم الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 3930201414.52017.578.5شرق

عبدالعزيز    566 سعيد حسام الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 15.54.54.52221053.5شرق

احمدبر    567 على عبده الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 362214117.517.51766.5شرق

فرحات     568 ابراهيم احمد محمد الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 32.51513101015.51457شرق

عبدالرحمن    569 البرنس محمد الله بنات  منه ع طنطا المنشاوى 34.520.51310.51017.51777.5شرق

محمد   570 فتحى عبدالسلم بنات  منه ع طنطا المنشاوى 233.543.57.5151866.5شرق

مرسى    571 محمد مرسى محمد بنات  منه ع طنطا المنشاوى 39.527.519.51413.52019.568.5شرق

حسنين    572 كمال السيد نبيل بنات  منه ع طنطا المنشاوى نصف22.5113.5227.5126شرق

محمد     573 الحسينى رشاد محمد وائل بنات  منه ع طنطا المنشاوى 39.5282013.513.52017.566شرق

احمد   574 محسن طارق بنات  منى ع طنطا المنشاوى 38.5251210.57.51814.554.5شرق
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عماره   575 السيد محمد بنات  منى ع طنطا المنشاوى 34.526.511.535.516.51372شرق

السيسي    576 مصطفى كامل محمد بنات  منى ع طنطا المنشاوى 33.521.5107.5517.51362شرق

حنفى    577 حسن ابراهيم وليد بنات  منى ع طنطا المنشاوى 20155.585910.551.5شرق

حشمت     578 محمد سامى محمود مصطفى بنات  مها ع طنطا المنشاوى 36.524.512.511.5914.51362شرق

عامر    579 ابراهيم عطا احمد بنات  مى ع طنطا المنشاوى 29.520.5612.5912.51352شرق

ابوالخير    580 دسوقى محمد اسامه بنات  مى ع طنطا المنشاوى 36231087.513.51863.5شرق

ترك     581 على ابراهيم كمال عماد بنات  مى ع طنطا المنشاوى واحد22.5155.55.54.514.5135شرق

عطيه   582 احمد مجدى بنات  مى ع طنطا المنشاوى 36.5245.598.517.51271.5شرق

الدهشان    583 ابراهيم بدر مجدى بنات  مى ع طنطا المنشاوى 39.52819.51413.5191864.5شرق

محمد    584 فؤاد السيد محمد بنات  ميرنا ع طنطا المنشاوى 37301592.51915.582.5شرق

البرعى    585 محمود امين اشرف بنات  نادين ع طنطا المنشاوى واحد36.526.56.58.55.515.5166شرق

طاهر     586 عبدالرحمن زكى جوده جودت بنات  نادين ع طنطا المنشاوى واحد27.5941.52995شرق

جاد    587 عبدالفتاح حامد ابراهيم بنات  نانسى ع طنطا المنشاوى 382712111019.515.574شرق

محمد    588 الدسوقى ابراهيم ايمن بنات  نبيله ع طنطا المنشاوى 3521.510.58.59161574شرق

شعبان   589 محمد خالد بنات  نجلء ع طنطا المنشاوى صفر3315107.57.514.5157شرق

المرشدى    590 محمد مرسى ابراهيم بنات  ندا ع طنطا المنشاوى 38.526.51912.514.5201977.5شرق

حموده    591 عبدالصادق زغلول السيد بنات  ندا ع طنطا المنشاوى 3925.518.513.759.519.51662شرق

بدوى    592 محمد فاروق طارق بنات  ندا ع طنطا المنشاوى 27.593.533.5131758شرق

عفر    593 عبدالبصير احمد عادل بنات  ندا ع طنطا المنشاوى 25.56.53.53212.51859شرق

رمضان    594 ابراهيم عبدالواحد ابراهيم بنات  ندى ع طنطا المنشاوى 38.52916.512.51419.51859شرق

عبدالنعيم   595 عبدالعليم ايمن بنات  ندى ع طنطا المنشاوى 3728.519131119.52079.5شرق

عباده    596 ابراهيم على خالد بنات  ندى ع طنطا المنشاوى 29.58.574.54.591568شرق

عبدالوهاب   597 فرج طارق بنات  ندى ع طنطا المنشاوى 39.5301913152017.569شرق
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الششتاوى    598 العربى محمد علء بنات  ندى ع طنطا المنشاوى 37.521.5109.57.516.514.567شرق

حافظ    599 حنفى محمد وليد بنات  ندى ع طنطا المنشاوى 3928.518.512.514.5202079شرق

عباس   600 اسماعيل احمد بنات  نور ع طنطا المنشاوى 382814.5141519.517.568.5شرق

عباس   601 حسنى يحيى بنات  نور ع طنطا المنشاوى 3929.5161414.519.51877.5شرق

السيد   602 ابراهيم طارق بنات  نوران ع طنطا المنشاوى 38.529.51714.51419.51768شرق

علم    603 عبدالغنى محمد اشرف بنات  نوره ع طنطا المنشاوى 32.5246.5111015.51467شرق

صابر    604 احمد شعبان حسن بنات  نورهان ع طنطا المنشاوى 28156.58.5814.51467شرق

محمد    605 ابراهيم السيد خالد بنات  نورهان ع طنطا المنشاوى 27.59.56.588.5121568.5شرق

دوسه     606 السيد احمد احمد محمد بنات  نورهان ع طنطا المنشاوى 39291914.514.52018.5510شرق

الشعراوى     607 احمد محمد محمد مصطفى بنات  نورهان ع طنطا المنشاوى 34.52510.59.57.52015510شرق

عبدالحميد   608 رأفت ايهاب بنات  نورين ع طنطا المنشاوى 38291514.5152016610شرق

ربيع   609 محمد صلح بنات  هاجر ع طنطا المنشاوى 3924.514.51414.5201769.5شرق

امام    610 محمد امام محمد بنات  هاجر ع طنطا المنشاوى 15.543.5521510.558شرق

هيكل    611 عبدالحميد عبدالعزيز محمد بنات  هاجر ع طنطا المنشاوى 3220.56.57.581715.557شرق

عبدالله     612 محمد فهمى محمد محمد بنات  هاجر ع طنطا المنشاوى 31116.547.515.514.546.5شرق

محمداحمد   613 عبدالحميد مصطفى بنات  هاجر ع طنطا المنشاوى 37261912.57.519.515.568شرق

عبدالفتاح   614 السيد جمال بنات  هبه ع طنطا المنشاوى 3524.51814.5917.514.568شرق

محمدالحلوانى   615 ابراهيم حاتم بنات  هبه ع طنطا المنشاوى 372010.58.55181467شرق

سلمه     616 محمد السيد ابراهيم ابواليزيد بنات  هدى ع طنطا المنشاوى 36.5187.51312.517.514.589شرق

ابراهيم    617 احمد سيد خالد بنات  هدى ع طنطا المنشاوى 29.58.510113.518.51449شرق

عميره    618 خيرت احمد حاتم بنات  هنا ع طنطا المنشاوى 37.5291814152016.579شرق

شعيب   619 محمدمجاهد صلح بنات  هنا ع طنطا المنشاوى 39241612121919.563شرق

عبدالله    620 على عبدالسلم احمد بنات  وئام ع طنطا المنشاوى 30101153131357شرق
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نجم     621 احمد سيد ذكى اكرم بنات  يارا ع طنطا المنشاوى 38.53019.7515152016.5610شرق

القرو    622 مغاورى عبدالسلم امير بنات  يارا ع طنطا المنشاوى 38.53019.515152016.5910شرق

قناوى    623 السيد محمد احمد بنات  ياسمين ع طنطا المنشاوى 3525.5107.57.518.516.567.5شرق

نصار    624 محمد محمد حمدى بنات  ياسمين ع طنطا المنشاوى 32.526107.54.5181367.5شرق

سعد    625 ابراهيم سعد زكريا بنات  ياسمين ع طنطا المنشاوى 35151083.516.51579.5شرق

عبدالرحمن     626 احمد سيد السيد محمد بنات  ياسمين ع طنطا المنشاوى 35.51910108.5191777.5شرق

محمد    627 رضوان ابراهيم اشرف بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 28.5106.55.54.51011.563شرق

بدرالدين    628 احمد ربيع خالد بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2711.51087.5116.553شرق

مصطفى   629 سعد رجب بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 33.58108.57.513.59.563شرق

الشرقاوى    630 عبدالعال ابراهيم صابر بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 34.52919.7512.51219.51858شرق

فرغلي   631 عبدالحميد عبدالحميد بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36281614.51319.513.566.5شرق

الغا    632 محمد فوزى عماد بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.53014.511.510.51911.566.5شرق

مجاهد    633 محمد ابراهيم مجاهد بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 372317.5139.519.51276شرق

فره    634 عبدالله ابراهيم محمد بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3116.5174.532011.565.5شرق

عطية     635 احمد مصطفى ابراهيم محمد بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.52714.511.59.519.511.566.5شرق

المسيرى    636 محمد عبدالفتاح محمد بنون    ابراهيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2020.55.548.511.51044شرق

العزباوي   637 حسن ابراهيم بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 33.5251057.516.512.564شرق

ابراهيم   638 امين احمد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3929171414.52018.574.5شرق

سرور   639 محمد اسامه بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 34.5251011.55.52011.563شرق

اسماعيل     640 محمد صلح ابراهيم تيسير بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3115149.5915.5972.5شرق

عزب   641 عبدالستار جمال بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3026.5101011151373شرق

عبدالغني   642 مراد جمال بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 29.52110.510.511.5161342.5شرق

حماده    643 على احمد خالد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3828.5191514.5201674شرق
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الدين     644 بدر احمد ربيع خالد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 317.511.512.57.515.59.573.5شرق

خليفة    645 ابراهيم محمد رائف بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3729.51812.5142017.577.5شرق

عبدالمعبود    646 عبدالنبى محمد سعيد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 33.525.513.57.591411.576شرق

العفيفى   647 مصطفى عبدالحميد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.52212.595141656.5شرق

النوسانى    648 عبدالفتاح على عبدالفتاح بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.5261612.5218.514.572شرق
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عثمان    649 اسماعيل سعد على بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 30.520.517117.518.51443شرق

ساكن    650 حسين لطفى فضل بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.5291914.514.519.515.574شرق

شبل    651 محمد سعد كمال بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 362817.514.513.5201573شرق

جمعه     652 حسن على على مجدى بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 23.516.5101051913.542.5شرق

نعامة   653 السيد محمد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.515171311.5161593.5شرق

امين    654 المحمدى محمد محمد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 319197.57.51815.543.5شرق

حجاب     655 حسن الدين على نبيل بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3626.518.513.514.75181173.5شرق

غانم    656 صادق محمود وليد بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 29.518.51011.5101913.573شرق

سليم   657 السيد ياسر بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 17.512.537.53121242.5شرق

المنشاوي   658 محمود ياسر بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38272014.515202088.5شرق

احمد    659 سيد محمد عادل بنون    ادهم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37161013.57.5191688.5شرق

مجاهد   660 محمد احمد بنون    اسامه ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35241010918.516.575شرق

حمام    661 محمد محمد عبدالهادى بنون    اسامه ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 311810121218.51172.5شرق

دبو    662 الحسينى السيد احمد بنون    اسلم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.5221214.57.51914.588شرق

محمد   663 السيد ابراهيم بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 32.5181213.55.517.51474.5شرق

ابوشنادى   664 السيد احمد بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.5252014.51319.512.577شرق

يوسف    665 عبدالخالق السيد خالد بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 351911.5117.51817.587شرق

عبدالهادي   666 السيد سمير بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 32.5101213.58.51917.574شرق

ابوزيدة    667 امين السيد صابر بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 31.52713.513.58.519.51578شرق

عبداللة    668 سعد السيد علء بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 27.51813.51110.5191376.5شرق

حامد    669 فراج السيد فراج بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.52816.514.514191977.5شرق

خلف    670 محمد متولى محمد بنون    السيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.523161514.7517.512.568.5شرق

رمضان   671 جادالرب احمد بنون    امجد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 31.51215.512.5141612.567شرق
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محمد    672 السيد انور وائل بنون    انور ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 34.516.513.510.513171656.5شرق

مروان    673 على عطيه مروان بنون    اياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 23.593.558101147شرق

احمد    674 ابوزيد احمد وليد بنون    اياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 33.519129819.511.567.5شرق

شلبى    675 ابراهيم حسن وليد بنون    اياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3828.519.514152018.559.5شرق

على   676 شوقى على بنون    ايمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 331613.5107.51014.549شرق

خلف    677 محمد محمد ناصر بنون    ايهاب ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 21.51010.57.581011.559شرق

اسماعيل    678 على على اسامه بنون    باسم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 281010891313.567شرق

خليفه   679 على السيد بنون    باسم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 25.5107491111.548شرق

بر    680 عبدالواحد مصطفى سامى بنون    بدر ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.526188919.52056شرق

خضر    681 عطيه محمد عطيه بنون    بدر ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 352417.57.513.519.51767.5شرق

عباسزكى   682 محمد بنون    بهاء ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 332718141517.51158شرق

رمضان   683 محمود اسامه بنون    جمال ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38.52919.51515201368شرق

ابوحلوة    684 عبدالسلم جمال عمرو بنون    جمال ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 1616157.5514756.5شرق

عتيس     685 محمد ابواليزيد الدين علء بنون    حاتم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 271911.5105.5171156.5شرق

درويشعلي   686 ياسر بنون    حازم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2718.5107.57.515.512.557شرق

ابوزيد     687 عثمان حسن عثمان حسن بنون    حسام ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3210109911.514.567.5شرق

مدين    688 محمد محمود مجدى بنون    حسام ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.526.516151419.51569شرق

عبدالرازق    689 على على محمد بنون    حسام ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3929191513.52014.568شرق

محمد    690 عبدالعظيم محمد محمد بنون    حسين ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 372315.5151419.51957.5شرق

السيد    691 ابراهيم رمضان رضا بنون    خالد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3824171514.752015.556.5شرق

عبدالوهاب    692 ابراهيم منصور ايهاب بنون    ذياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.52311.511.5122012.546شرق

محمد   693 خليفه سيد بنون    ذياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 31.5191010.511197.553شرق

الوزير    694 محمد عبدالمجيد عبدالسلم بنون    ذياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 31.524611.51018.51047.5شرق
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السيد    695 محمد حمدى عماد بنون    رحيم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 209542.512.51345شرق

عابد     696 ابراهيم عبدالله فتحى اسامه بنون    زياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3929.516.510142017.549شرق

شبل    697 السيد شبل السيد بنون    زياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 31.5156.55.55.51816.547شرق

حمزة    698 احمد عبدالنبى خالد بنون    زياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3217101012.520747.5شرق

كيلنى    699 حمدى العابدين زين بنون    زياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3830191414.52015.589.5شرق

الشنوانى   700 شفيق محمود بنون    زياد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 27.517.57.510.5817.51352شرق

عزام     701 عمر حسن على اسلم بنون    سعيد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 281511.57.53.512.517.563شرق

احمد     702 مرسى محمد مصطفى الله بنون    سيف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3526.5141412.51616.556.5شرق

الوشاحي    703 محمد عبدالمعطى محمد بنون    شادى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.53019.514.7514202078.5شرق

محمد    704 عبدالفتاح صلح على بنون    صلح ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3627.518151319.517.568.5شرق

عفيفى     705 محمد محمد انور محمد بنون    صلح ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 31.522.5138919.51772شرق

البهجى    706 مرسى رمضان ايمن بنون    طارق ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.51574.5319.515.564.5شرق

عبدالله    707 عبدالحميد شوقى محمد بنون    طارق ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.52716.51112.518.52053.5شرق

تمام   708 ابراهيم حسن بنون    عادل ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36271210.59.516.518.551.5شرق

عامر     709 الطنطاوى مصطفى الدين ضياء بنون    عامر ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.530201513.5201683.5شرق

ابونعمة     710 السيد محمد عبدالله احمد بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3227.514.57.57.5201888شرق

ابوعثمان    711 يوسف مصطفى السيد بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.52419151518.517.586شرق

راغب    712 محمد محمد جمال بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.5271613.5151915.564شرق

توفيق   713 ابراهيم رضا بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 31264.52.512121864.5شرق

امين    714 حسنين ابراهيم رضا بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3320101111.5171654.5شرق

الدين     715 جمال مصطفى عبدالعزيز رضا بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 373019131419.52079.5شرق

عبدالفتاح   716 محمود رضا بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 34.520.51157.51518.554شرق

متولى    717 زكى سيد طارق بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 24.510697.51813.585شرق
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الدسوقي    718 ابراهيم عنتر عاطف بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3826.56128.5161986.5شرق

عبدالرسول    719 جوده حسين عزالدين بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 27154331015.584.5شرق

عبدالرحمن    720 ضاحى صبره عطا بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 29124.53.58.5101466شرق

مهران    721 حسن على فريد بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3730171114.5202079شرق

ابراهيم   722 سعد محمد بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3526198.510.51517.588شرق

احمد   723 عبدالرازق محمد بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.52715.51415201483شرق

الطيبى   724 السيد ناصر بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3628.51613.51519.7515.563.5شرق

علي    725 محمد مصطفى هشام بنون    عبدالرحمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 322413.557.518.513.572شرق

الحداد    726 على سعد سعد بنون    عبدالعزيز ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.53014.51112.5201752شرق

السنوسى    727 رمضان محمد احمد بنون    عبدالله ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38301813.514201657.5شرق

سليم    728 احمد على محمد بنون    عبدالله ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 25257.55.513141974.5شرق

نصير    729 محمد شبل محمود بنون    عبدالله ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.52713.513.51419.51265.5شرق

عبدالله   730 كمال مصطفى بنون    عبدالله ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 282112.547.5158.542.5شرق

هبيلة    731 احمد محمد مصطفى بنون    عبدالله ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 286.510.57.57.5101562.5شرق

حافظ   732 عبدالله هيثم بنون    عبدالله ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية واحد21.51567.54.55107شرق

المكر    733 محمد مسعود طارق بنون    علء ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2716.5101151514.572.5شرق

سليمان    734 محمد عبدالقادر ياسر بنون    علء ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 262112117.512.51453.5شرق

عبدالمعطى    735 على حسن احمد بنون    على ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 9.51345.52.57.51062شرق

عبدالجواد    736 على شوقى ايمن بنون    على ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2016.5104.53.57.51472.5شرق

سالم    737 ابراهيم فوزى طه بنون    على ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 27.516107.5510.51664شرق

زايد   738 محمد عصام بنون    على ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 23.5195.57.54.5111573شرق

اسماعيل    739 محمود ابوالمجد محمد بنون    على ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2818.510831212.563.5شرق

الكيلنى   740 على مسعد بنون    على ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 352414127.519.751563.5شرق
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عبدالرحيم   741 السيد وليد بنون    عمار ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.528.517129.518.514.583.5شرق

رشاد   742 صابر ياسر بنون    عمار ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 32.52114.510.581415.574شرق

محمد    743 فتحى محمد اشرف بنون    عمر ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.52114.514101917.565.5شرق

حسن    744 سعد على صالح بنون    عمر ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3126.512.513.5916.51685شرق

مرسى   745 رجب عبدالفتاح بنون    عمر ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 32.526.5131314.5191876.5شرق

المرابع    746 السيد احمد مجدى بنون    عمر ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.5301914.5152018.576شرق

بدوى    747 محمود محمد خالد بنون    عمرو ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2619.5108213.51765شرق

فريج    748 عبدالمقصود مصطفى خالد بنون    عمرو ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3630191515202078.5شرق

حسين    749 سيد عبدالعال احمد بنون    فارس ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3829191512.5201563.5شرق

محمد   750 عبدالنبى ايهاب بنون    فارس ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 34.5301013.513.5181455شرق

امين     751 محمد سامى محمد فؤاد بنون    فارس ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 25151087.51010.564شرق

حسانين    752 ابوطالب سامى محمد بنون    فارس ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2410.56.511.59.510.51261.5شرق

يوسف    753 احمد مختار ابراهيم بنون    كريم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 191512.512.58.5171742شرق

الشرقاوي   754 ابراهيم رضا بنون    كريم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 33.521.516.5129.519.51876شرق

فرج   755 توفيق عاطف بنون    كريم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37271911919.51874.5شرق

درويش    756 ابوالفتح احمد علء بنون    كريم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 1418.573.5نصف2516.5102.5شرق

عباسحسن    757 على فاروق بنون    كريم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية واحد35.528191411.518155شرق

محمدالكفراوى   758 محمود مصطفى بنون    كريم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2718102.521014.572.5شرق

قاسم    759 عبدالعزيز محمد هشام بنون    كريم ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 392919.5131519.51674شرق

عبدالغنى   760 محمود ناصر بنون    مازن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 373019141519.751673.5شرق

ابراهيم    761 السيد مجدى ماجد بنون    مجدى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 30.51912.5121317.51962.5شرق

عبدالله    762 محمد محروس بنون    محروسمصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2412.5103.57.514.515.563شرق

عامر    763 ابراهيم السيد ابراهيم بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 33.520.5137.5817.519.566شرق
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شحاتة   764 السيد ابراهيم بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.530191515202078شرق

سالم    765 احمد ابراهيم احمد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2211137.55181061.5شرق

الماظ    766 عطيه جمال احمد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 17.515117.5411.51262.5شرق

عبدالحميد   767 سعد احمد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38.53019.513.51519.519.578.5شرق

الصاوى    768 رجب محمد احمد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3227.514118182065.5شرق

الخضراوى    769 طه محمد احمد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 383016.51415202087شرق

ادريس    770 محمد محمد احمد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3627.51710.58.519.519.567شرق

الزنقلي    771 على السيد اشرف بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35271913.514.5201764شرق

نجم     772 احمد سيد محمد البهى بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3412.517.59.58.52019.563.5شرق

منتصر     773 محمد عبدالنبى محمد السيد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 32.521.514.510.510.5201762شرق

عطية   774 محمد السيد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 7.51017.552.5نصف24.510.55شرق

متولى   775 السيد العربى بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 27.515.5107.57.51519.563شرق

حسن     776 الشحات مرسى محمد ايمن بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 34.52416.5141418.518.556شرق

موسى    777 ابواليزيد احمد حافظ بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 21.52413.5811.51116.557.5شرق

حسن   778 محمد حسن بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2516.564.55.53.517.566شرق

خليفة     779 احمد سيد متولى خالد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 373018.51410.5201879.5شرق

البطران    780 ابواليزيد السيد رجب بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38291811.51019.52079شرق

الماحي    781 ابراهيم السيد سامى بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.519.51248.5162056.5شرق

زايد    782 محمد عبدالمجيد طارق بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3621.513.511816.519.558شرق

عبدالسلم   783 ابراهيم عبدالسلم بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 382818.513.515201968.5شرق

صالح   784 احمد عبدالسلم بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3016127.55.516.51977شرق

على    785 الليثى ابراهيم عبداللطيف بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37271113.515192067شرق

حمام    786 محمد محمد عبدالمعطى بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36251614.5152017.565شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

36

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالرحمن    787 ضاحى صبره عطيه بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2716.54.52.57.57.517.566.5شرق

صقر    788 على ابراهيم على بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3728.517.514.51219.518.567.5شرق

زيادة    789 على حسين على بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3518.515.5101217.52075.5شرق

الصواف    790 عبدالمنعم محمد على بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية غـغـغـغـغـغـغـغـ9شرق

تمام    791 محمد ابراهيم محمد بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 34.525.51510.58.5201465.5شرق

بر     792 عبدالواحد السيد احمد محمود بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 29201211.57.515.51757شرق

حمودة    793 عباسمرسى مصطفى بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38.529.518.5139.519.519.578شرق

محمد    794 غنيم عبدالحميد مصطفى بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38.530201514.5202088.5شرق

عبدالناصر   795 جلل نبيل بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 39261914.514.5201975شرق

محمد    796 حسين حنفى نورالدين بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 363019.511.512191866.5شرق

عبدالعاطي    797 احمد السيد ياسر بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 352417.511816.51766شرق

عبدالغنى    798 السيد محمد ابوالمجد بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3325199.59.518.517.578شرق

عوض    799 ضيف محمود السيد بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 39302014152020710شرق

البديوى    800 السيد فايز حاتم بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.522.5168.5818.51777.5شرق

محمد   801 محمود حمدى بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.52618.513.5121911.578.5شرق

شتا    802 محمد السيد رضا بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 24.510.562واحد21.511.57.5شرق

عمار    803 السيد محمد رضا بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3219181111171865شرق

البيطار    804 محمد عبدالحى عبدالوهاب بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية واحد3723181011.52015.58شرق

النجار      805 السيد عبده محمود محمود عبده بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37291912.582019.598.5شرق

على    806 محمد عبدالباسط محمد بنون    محمود ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 28.58.510103.5111162شرق

عبدالعال    807 ابراهيم مرسى ابراهيم بنون    مرسى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 16.57.511.525.51012.543.5شرق

البشبيشي    808 محمد مرسى عبدالفتاح بنون    مرسى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 12.51011.51.53121052شرق

عبدالعال     809 ابراهيم على مرسى محمود بنون    مرسى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38.529.519.514.515202077.5شرق
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اسماعيل    810 سيد سعيد تامر بنون    مروان ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3527.51413141914.565شرق

الساعي     811 ابراهيم محمد ابراهيم فايز بنون    مروان ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.527.5101314191785شرق

عشماوى    812 حسن طه محمد بنون    مروان ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2312.510117.51815.556.5شرق

محمد    813 احمد عبدالخالق محمد بنون    مروان ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 30.516105.5416.51355شرق

سعد    814 الليثى احمد ابراهيم بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 29.523.514.510.5314.516.553.5شرق

الفخرانى    815 محروس عبدالرحيم ابراهيم بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 373018.5139.5202076.5شرق

معتوق     816 ربه عبد السيد اسامه بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 343013.512.582018.572.5شرق

السمان    817 رمضان السيد السعيد بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3623.51113.5918.518.572شرق

ابواليزيد    818 محمد صلح جمال بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36.52516118.519.519.552.5شرق

ابوالعينين    819 السيد محمد محمد بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.527.51713.511.51919.569.5شرق

ابوزيدة    820 محمد مصطفى محمد بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2426.51011.58.517.51858شرق

الشافعي    821 محمود فهمى محمود بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 393018.514152019.569.5شرق

رمضان   822 مصطفى مدحت بنون    مصطفى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 20.510.5104.52.5101853.5شرق

شامة    823 المغربى عبدالرافع احمد بنون    معاذ ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3930201315201778.5شرق

الشافعي    824 فرج مصطفى حاتم بنون    معتز ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 382717.5141419.51966.5شرق

عبداللطبف   825 محمد عبداللطيف بنون    منير ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 23.513.51084.51215.542.5شرق

عطيه   826 عبدالرؤف جمال بنون    مهاب ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3524.5147.53.518.51962.5شرق

ابوسليم    827 ابراهيم متولى متولى بنون    مهاب ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 362617.51313.52015.555شرق

رزق    828 احمد ابراهيم مجدى بنون    مهند ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية واحد35.52819.510.51320185شرق

الله     829 عطا على عبدالواحد محمد بنون    مؤمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3625.515138.5201451.5شرق

عيسى    830 السيد السيد مسعد بنون    مؤمن ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.5291013.514201761.5شرق

علي    831 عبدالوهاب ابراهيم السيد بنون    هشام ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3018107.53.5171361.5شرق

النجار    832 السيد سعد عمرو بنون    هشام ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 35.526151210.5201853.5شرق
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مرسى     833 محمد محمد حامد محمد بنون    هشام ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 17.5741.5221661.5شرق

عبدالصمد   834 الليثى مصطفى بنون    وليد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 39.527191214.5201877.5شرق

سعد   835 رجب ناصر بنون    يحيى ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 39.52918.51412201987شرق

المحلوي   836 احمد ابراهيم بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2427.5121510.52014.575شرق

ابراهيم   837 بدوى ابراهيم بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 18.51862واحد29.517.514.55شرق

عامر    838 جمعه عبدالمتجلى ابراهيم بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3215.517114.519.518.562.5شرق

سالم    839 محمد على احمد بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 32.520.516.57.5319.52062.5شرق

السنوسي   840 عبدالحميد حسين بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 32171486815.572.5شرق

فهمى    841 على فتحى رضا بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2620.513.553.51716.541.5شرق

راضى    842 على عبدالعال شريف بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 30.521147.53.516.51662شرق

عثمان    843 شعبان محمد شعبان بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.524.51812.511.5202065شرق

مرزوق   844 عبدالبارى صبحى بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3730191311.519.52074.5شرق

ربيع   845 محمد طارق بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 362919.514.5152019.573.5شرق

حفناوي   846 محمود عبداللطيف بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3222.511.593.5191866شرق

عبدالرازق    847 على على عصام بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 36301811142019.576شرق

محمود    848 حسين السيد فتحى بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 352017.59.511.52019.554شرق

الله     849 جاب محمد حامد مجدى بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 3728.516.5111419.52085شرق

الشهاوي    850 محمد محمود محروس بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 362615.512.511.51913.563.5شرق

عبدالعاطى   851 ابراهيم محمد بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 17.51453.5واحد271678شرق

علي    852 رضوان ابوالمجد محمد بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38.52815.51511.5192073شرق

الدالى    853 عباس حسن محمد بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 21.52814103.5181853شرق

اسماعيل    854 محمد سمير محمد بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 37.529171514.52018.575.5شرق

هجرس    855 عبدالمقصود يوسف محمد بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 38.530181514.52019.565.5شرق
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معتوق    856 محمد السيد مسعد بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 332616.514.57.51917.554شرق

الدين      857 علم السيد ابراهيم ابراهيم مصطفى بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية نصف24.5613.57واحد278شرق

محمد    858 عبدالسلم سعد نصر بنون    يوسف ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 352717.513.5919.51742شرق

الـله     859 خلف السيد ابراهيم اسامه بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 3026109816.51966.5شرق

قاسم    860 عبدالـله ابراهيم السيد بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 3324.5111181617.557.5شرق

محمد    861 السيد ابوالمجد السيد بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 35.52915.514.515201869شرق

صقر    862 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 247.52.523112059شرق

سالم    863 محمد حسن عماد بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 32.5211197.513.52058.5شرق

السيد    864 عبدالـله السيد محمد بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 2820139.54.513.51868.5شرق

غلب    865 ابراهيم عبدالمنعم مسعود بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 3725.51910.55.517.518.558.5شرق

مرسى    866 زكى محمد ابراهيم بنون  احمد فريدع طنطا محمد 2918175.57.51318.567.5شرق

خضر    867 عطيه محمد اسامه بنون  احمد فريدع طنطا محمد 3318179.57.51816.558شرق

الـله     868 جاب السيد الرفاعى السيد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 38.523151211.518.51648شرق

العضاض   869 عبدالـله امجد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 39.5301913.514.52018.559شرق

محمود    870 محمد مختار ايهاب بنون  احمد فريدع طنطا محمد 341710.5128.517.514.555شرق

محمد    871 ابواليزيد عبدالسلم حسن بنون  احمد فريدع طنطا محمد 33.522.518.511.59.517.52065.5شرق

المنشاوى    872 ابراهيم المنشاوى خيرى بنون  احمد فريدع طنطا محمد 2820.5127.54171646.5شرق

احمد    873 رمضان رمضان رجب بنون  احمد فريدع طنطا محمد 37.5281410918.519.567شرق

ابوسليمان    874 محمد على سامح بنون  احمد فريدع طنطا محمد 36261613.59.5191958شرق

شعلن   875 رضوان شريف بنون  احمد فريدع طنطا محمد 352818.513.511.52019.576.5شرق

على    876 محمد محمود عبدالعزيز بنون  احمد فريدع طنطا محمد 37.52918.51311.5191555شرق

ابوسعده    877 عمر محمد عبدالمنعم بنون  احمد فريدع طنطا محمد 39.528.51913.514.5201866.5شرق

عبدالمنعم   878 عبدالقادر عزالرجال بنون  احمد فريدع طنطا محمد 36.526.51613111617.564.5شرق
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ابراهيم   879 محمد عمر بنون  احمد فريدع طنطا محمد 27.511.5157.57.517.51566.5شرق

حماد     880 الدوله قمر عبدالحميد قمر بنون  احمد فريدع طنطا محمد 37.52618.513.513.519.519.588شرق

عبدالعال    881 السيد احمد محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 3021.51598.5141754.5شرق

عارف    882 على احمد محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 30.522141.57.5121766.5شرق
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عبدالعال    883 محمد احمد محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 38.5261814.514.5202064.5شرق

عبدالجواد   884 حماده محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 271912.587.5171664شرق

خضر   885 حمزه محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 37.523.517.5131019.515.563.5شرق

وهبه    886 عبدالحميد داود محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 392918.513.511.5192064شرق

سعد   887 عبدالحليم محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 3026185.531814.583شرق

عطيه    888 ابراهيم عبدالمعطى محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 37.52918.51281819.563.5شرق

عمر    889 محمد فاروق محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 34.52118.57.5318.517.573.5شرق

ابوالعنين    890 احمد مصطفى محمد بنون  احمد فريدع طنطا محمد 32.519.51813.511.51819.584.5شرق

خليفة    891 مصطفى رشاد مصطفى بنون  احمد فريدع طنطا محمد 2817.51697.518.51966شرق

حسن   892 ابراهيم نبيل بنون  احمد فريدع طنطا محمد 39.53019.51514.519.519.556شرق

ابوزيد    893 طه احمد هانى بنون  احمد فريدع طنطا محمد 292616.598151554.5شرق

قمرالدوله   894 احمد ياسر بنون  احمد فريدع طنطا محمد 3620.519.51113192057.5شرق

السباعى    895 محمد عزالدين ابراهيم بنون  ادهم فريدع طنطا محمد 28.511.57.51.5271964شرق

سعيد    896 محمد محمد بشرى بنون  ادهم فريدع طنطا محمد 281513531117.554.5شرق

الشريف    897 مصطفى ابواليزيد سعيد بنون  ادهم فريدع طنطا محمد نصف341515871515.58شرق

السيد    898 عبدالحليم محمد عبدالحليم بنون  ادهم فريدع طنطا محمد 3621.5181414.51915.565.5شرق

النجار    899 محمد رشاد محمد بنون  ادهم فريدع طنطا محمد 282010911.51616.565.5شرق

الشونى   900 عبدالفتاح وجيه بنون  ادهم فريدع طنطا محمد 39.5301814.5152019.555شرق

منصور    901 محمد محمد محمد بنون  اسامه فريدع طنطا محمد 3016.5157.511141464.5شرق

حجاب    902 سيد على تامر بنون  اسلم فريدع طنطا محمد 33.522.516.512.5141614.567.5شرق

السيد    903 حافظ منير عيد بنون  السيد فريدع طنطا محمد 321915.51113.519.51767.5شرق

عبده   904 السيد فتحى بنون  السيد فريدع طنطا محمد 246.5103.57.512.51364.5شرق

البيجاوى    905 فهمى السيد محمد بنون  السيد فريدع طنطا محمد 2610.57.52.52614.565.5شرق
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الوكيل    906 محمد محمد ايمن بنون  امجد فريدع طنطا محمد 34.518.518.59.55171667.5شرق

كيلنى    907 احمد فرج محمد بنون  امير فريدع طنطا محمد 3722191313.51916.568.5شرق

بدر     908 على محمد حامد محمد بنون  بدر فريدع طنطا محمد 351818.511.55.5171867شرق

جوهر    909 عبدالمحسن السيد اسامه بنون  تامر فريدع طنطا محمد 30.515.518.510.5215.515.567.5شرق

العربى     910 محمد احمد ثابت ابراهيم بنون  ثابت فريدع طنطا محمد 34.5231710.57.518.51668شرق

ميخائيل    911 نجيب ميخائيل ايمن بنون  جيوفانى فريدع طنطا محمد 3628.518.51210.519.52068شرق

ابراهيم    912 معوض محمد احمد بنون  حازم فريدع طنطا محمد 383019.513.514191779شرق

عسكر    913 عبدالحميد عبدالجواد علء بنون  حازم فريدع طنطا محمد 3826.516111416.51778شرق

عبدالكريم    914 سليمان حامد رفعت بنون  حامد فريدع طنطا محمد 37271914.514.519.51859.5شرق

على    915 ابواليزيد عبدالنبى محمد بنون  حسام فريدع طنطا محمد 3019.514.57.57.513.515.566شرق

حامد    916 عبدالجواد عبدالـله مصطفى بنون  حسام فريدع طنطا محمد 291013.5141210.515.566شرق

الصواف   917 حسين احمد بنون  حسين فريدع طنطا محمد 33.52916.513.5122017.577.5شرق

ابراهيم    918 السيد محمد السيد بنون  خالد فريدع طنطا محمد 37.5281713.514.5181678شرق

عقيل    919 عبده احمد ايمن بنون  خالد فريدع طنطا محمد 32.525.513.5107.516.516.569شرق

خليل     920 على حلمى مصطفى جلل بنون  رامز فريدع طنطا محمد 32.52412127.516.51579شرق

خضر   921 محمد ابراهيم بنون  رامى فريدع طنطا محمد 35.526.514.514.515161589شرق

الحداد    922 احمد مصطفى محمد بنون  رحيم فريدع طنطا محمد 362916.513.5152017.568شرق

عبدالغنى    923 احمد صبحى باسم بنون  زياد فريدع طنطا محمد 33.526.511.51315201768شرق

عامر    924 عبدالوهاب محمد رجب بنون  زياد فريدع طنطا محمد 341815.512.5131711.553شرق

سالم   925 احمد محمد بنون  زياد فريدع طنطا محمد 25.51110107.511.51362.5شرق

الراعى    926 محمود رفعت محمد بنون  زياد فريدع طنطا محمد 35.526131414.518.51861.5شرق

نصر    927 السباعى عبدالحميد محمد بنون  زياد فريدع طنطا محمد 22.516.5455.5168.552.5شرق

احمد    928 السيد صابر مصطفى بنون  زياد فريدع طنطا محمد 33.514148.561515.594شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

43

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رمضان    929 احمد محمد هشام بنون  زياد فريدع طنطا محمد 37.528.5191514.75201757شرق

الجيار    930 انور سعد انور بنون  سعد فريدع طنطا محمد 34.520.518.510131614.563.5شرق

رشوان    931 محمد ابراهيم سامح بنون  سعيد فريدع طنطا محمد 35.5211312121815.553.5شرق

غنيم    932 احمد سعيد محمود بنون  سعيد فريدع طنطا محمد 29.515.53.55.5416.55.553شرق

خليفى      933 عامر محمد محمد ياسر الدين بنون  سيف فريدع طنطا محمد 33.515.55.511918.56.553شرق

جلل    934 عسران صلح محمد بنون  شادى فريدع طنطا محمد 25.5125.58410.58.563.5شرق

سيف    935 احمد صبرى احمد بنون  صبرى فريدع طنطا محمد 30162.598151556.5شرق

خليفه     936 اسماعيل حسن سعيد محمد بنون  صبرى فريدع طنطا محمد 36.523.5131110161766.5شرق

عبدالمجيد    937 عبدالوهاب زكريا الدين بنون  ضياء فريدع طنطا محمد 382719.51313201664شرق

الحداد    938 احمد مصطفى محمد بنون  طارق فريدع طنطا محمد 3526.5181314.5201568شرق

عبدالمعبود    939 عثمان محمد ناصر بنون  عادل فريدع طنطا محمد 32187121117.512.556شرق

البنهاوى   940 عبدالحفيظ خالد بنون  عبدالحفيظ فريدع طنطا محمد 352718.5121318.51573.5شرق

الخولى   941 عبدالعزيز احمد بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 36.524.518.513.514191487.5شرق

رمضان    942 بسطويسى محمد احمد بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 32.517.5137.551711.577.5شرق

محمد    943 مصطفى ماهر اسامه بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 3618.517.55.57.515.516.584.5شرق

عاشور   944 عبدالحميد اسماعيل بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 3522138.57.516.512.556.5شرق

نصار   945 محمد اشرف بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 382716.511.51018.51477.5شرق

امين    946 عبدالمجيد السيد ايمن بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 37.515103.57.51411.587شرق

محمد    947 طنطاوى سعد ايمن بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 3318102.53.5141274شرق

على    948 فريد محمد ايمن بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 363019.75107.519.51277شرق

شعبان    949 على صبحى ايهاب بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 3219.512.512.510.517.511.576.5شرق

عبدالرؤف    950 محمد بدوى خميس بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 36.525.513127.5161467شرق

محمد    951 عبدالعظيم حلمى طارق بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 28.515125213.513.575.5شرق
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عبيد    952 احمد رمضان عادل بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 34.5161052.51314.576شرق

رجب   953 سعد عصام بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 36.52015.5107.5151376شرق

عارفين   954 عبدالسلم علء بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 382919.514.51419.7511.586شرق

بدوى    955 كامل السيد محمد بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 3416.514.5103.51513.567.5شرق

بهنسى     956 عبدالجواد احمد سمير محمد بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 37.52419.51110.51914.587شرق

البستانى   957 عبدالمطلب محمد بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 301010.57.53.51014.575.5شرق

عبدالمغنى   958 حمدى وليد بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 2712101.5281175.5شرق

زيدان    959 محمد عبدالفتاح محمد بنون  عبدالفتاح فريدع طنطا محمد 36.52218.57.5517.512.577.5شرق

دياب    960 حسن عبدالقادر فيصل بنون  عبدالقادر فريدع طنطا محمد 3419.517.597.518.514.577.5شرق

المهدى   961 محمد ابراهيم بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 3018.512.57.531513.577شرق

ابراهيم    962 عبدالمقصود ابراهيم احمد بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 37.52915.5149.51913.588شرق

حسين   963 عبدالحفيظ احمد بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 37.5181093.5151477شرق

محمد    964 عبدالعزيز شوقى ايهاب بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 381518.512.513.51917.587شرق

ابوالفتوح   965 انور رضا بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 321810.5129.517.515.576.5شرق

خضر     966 محمد عبدالـله ابراهيم طارق بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 24121335614.591.5شرق

عبيد    967 احمد رمضان عادل بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 24.51542.545.51063.5شرق

فره    968 ابراهيم احمد محمد بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 3343.523101576.5شرق

رجب   969 شعبان وليد بنون  عبدالـله فريدع طنطا محمد 35.528171313.516.51786شرق

ابراهيم    970 محمود سعيد محمد بنون  عدى فريدع طنطا محمد 362816.59.513.513.518.576.5شرق

الحلوانى   971 محمد السيد بنون  عزالدين فريدع طنطا محمد 32.510.57.55.53.510.511.575.5شرق

الشرقاوى   972 السعيد انور بنون  على فريدع طنطا محمد 37.53019.514.5152017.577.5شرق

حسن   973 على حسن بنون  على فريدع طنطا محمد 3622.51011.57.519.517.586.5شرق

احمد   974 محمد حسين بنون  على فريدع طنطا محمد 2553.551.56953شرق
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طه   975 ابراهيم خالد بنون  على فريدع طنطا محمد 36.522.51489181768شرق

فرج    976 على جابر سعيد بنون  على فريدع طنطا محمد 351510.57.57.518.516.577شرق

صباح   977 ابوالفتوح احمد بنون  عمر فريدع طنطا محمد 38.53018.514.5142016.578شرق

مرعى     978 على محمد نورالدين تامر بنون  عمر فريدع طنطا محمد 37.529.51515142017.587.5شرق

الدماطى   979 بسيونى عيد بنون  عمر فريدع طنطا محمد 3115.511129.519.51475شرق

العدوى   980 ابراهيم محمد بنون  عمر فريدع طنطا محمد 34.527138.57.514.515.578شرق

خضر    981 سليمان خضر محيى بنون  عمر فريدع طنطا محمد 38.528201515201978.5شرق

ابوطالب   982 عبدالحميد ناصر بنون  عمر فريدع طنطا محمد 3830201414.5201888.5شرق

رزق   983 كمال ياسر بنون  عمر فريدع طنطا محمد 34.52015.54.53.5171256.5شرق

طعيمه    984 ناصر السعيد احمد بنون  عمرو فريدع طنطا محمد 3723.513107.51015.567شرق

محمد     985 الـله فتح حسنين احمد بنون  عمرو فريدع طنطا محمد 35.522.565.53.51514.556.5شرق

عمر    986 الدسوقى ابراهيم خالد بنون  عمرو فريدع طنطا محمد 3117117.54.5161266.5شرق

مهران    987 هللى احمد خالد بنون  عمرو فريدع طنطا محمد 32.527.513101418.51767شرق

قنديل    988 ابوالعنين عبدالقوى خالد بنون  عمرو فريدع طنطا محمد 35151311.57.516.51469شرق

الشهب    989 السيد محمد خالد بنون  عمرو فريدع طنطا محمد 2410107.53.511.51247شرق

الشرقاوى    990 مهدى عبدالـله محمد بنون  فادى فريدع طنطا محمد 3619.515.5137.519.51566.5شرق

علم    991 عبدالسميع على احمد بنون  فارس فريدع طنطا محمد 30.52110.51410.515.51755.5شرق

كامل   992 محمد احمد بنون  فارس فريدع طنطا محمد 24.587.512410.512.564شرق

سرحان    993 السيد المغورى بنون  فارسسامح فريدع طنطا محمد 26.5101011.54.5151453شرق

احمد   994 فاروق احمد بنون  فاروق فريدع طنطا محمد 37.52817.51412.519.51774.5شرق

النجار    995 السيد محمد ابراهيم بنون  كرم فريدع طنطا محمد 3219.514.51310.519.51856.5شرق

مصطفى    996 وهبه فاروق الصاوى بنون  كريم فريدع طنطا محمد 34.52211.511.5917.514.556.5شرق

ابراهيم    997 مراد حسين نبيل بنون  كريم فريدع طنطا محمد 39.53019.514.51519.514.568.5شرق
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جرجس      998 الـله عوض دميان الـله بنون  كيرلسعوض فريدع طنطا محمد 36.521.513.51414.519.52069شرق

عرب   999 عبدالعزيز محمد بنون  لؤى فريدع طنطا محمد 3318109.57.5151645.5شرق

صليب    1000 نخله ناصف سامى بنون  ماثيو فريدع طنطا محمد 3723.516.514.513.5202067شرق

صليب    1001 نخله ناصف بنون  مارتيروسسامى فريدع طنطا محمد 35.519.516.513.512.5202076شرق

ابوالعز    1002 عبدالحليم محمد حسن بنون  محسن فريدع طنطا محمد 32116.57.557.51355شرق

عبدالـله    1003 عبدالـله حسين ابراهيم بنون  محمد فريدع طنطا محمد 362619.51415201778شرق

عمر    1004 ابراهيم سعد ابراهيم بنون  محمد فريدع طنطا محمد 21.5121092.516.512.576شرق

على     1005 محمد الدوله قمر ابراهيم بنون  محمد فريدع طنطا محمد 38281814.7511.5201485شرق

ابراهيم   1006 محمد ابراهيم بنون  محمد فريدع طنطا محمد 24214.55.54.516.51662شرق

صديق   1007 ابراهيم احمد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 28.5165.525.512.51462.5شرق

ابراهيم    1008 ابواليزيد صبحى احمد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3519.514.511.510171873.5شرق

عبدالعظيم    1009 الدين صلح احمد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 35.5281713918.516.574شرق

زهانه    1010 محمد عبدالسلم احمد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 36.526.51611.510.519.513.554.5شرق

محمد    1011 رجائى محمد احمد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 38.53019.513.51519.51877.5شرق

حسانين    1012 شحاته شعبان اسامه بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3829195.2514.51916.582شرق

السيد   1013 عبدالـله اشرف بنون  محمد فريدع طنطا محمد 382611.57.57.5181563.5شرق

العشرى    1014 محمد على الدسوقى بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3427.514.51414.5201666.5شرق

الننى    1015 محمد محمد السعيد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3228.5121315191476.5شرق

جاد    1016 حسين السيد السيد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 34.5281212.510.519.517.558.5شرق

بلتاجى    1017 ابراهيم محمد توفيق بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3728.518.514152018.579.5شرق

عبدربه    1018 محمد صلح حاتم بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3730191415201368.5شرق

جوده     1019 الصادق محمد محمد حازم بنون  محمد فريدع طنطا محمد 31.5225.58.55141272شرق

عبدالقوى   1020 فتحى حمدى بنون  محمد فريدع طنطا محمد 28207.542.51412.572شرق
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حرحور   1021 حسين خالد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 34.5261314.510.519.751762شرق

نافع    1022 على عبده خالد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 33.527127.5417.51462شرق

السيد   1023 شعبان خليل بنون  محمد فريدع طنطا محمد واحد26.51567.581610.55شرق

على    1024 طه عبدالحميد رشاد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 382919.51415201452شرق

النحاس    1025 عبدالمعطى عبدالسلم سعد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3422.51613.51419.517.556شرق

طنطاوى    1026 ابراهيم انور سعيد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 382917.514.51519.516.569شرق

قيقه    1027 العابدين زين سعيد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 39301914.515201878شرق

فهمى    1028 مصطفى عبدالحميد سعيد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3322.515.513.57.516.51562شرق

عباده    1029 على محمد سعيد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 382319.514.514201762شرق

الجمال    1030 محمود محمد سعيد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 35.52416.514.510161663شرق

ابوالعل    1031 الدسوقى محمد شريف بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3415136.7561615.577شرق

العزب   1032 شبل شعبان بنون  محمد فريدع طنطا محمد 38.5301813.51519.515.564شرق

على    1033 زاهر عباس طاهر بنون  محمد فريدع طنطا محمد 3017.510.58.55.515.51553.5شرق

القطب   1034 عبدالرؤوف عاطف بنون  محمد فريدع طنطا محمد 352212131419.51562شرق

الميهى    1035 محمد محمد عبدالحميد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 36.527.51112.57.5171753شرق

رمضان    1036 محمد عبدالحميد عصام بنون  محمد فريدع طنطا محمد 238107.57.57.5842شرق

عبدالرحمن    1037 السيد عبدالفتاح عمرو بنون  محمد فريدع طنطا محمد 342015149.5141652شرق

سليم    1038 محمد عابدين مجاهد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 33.5241011.5411.51743شرق

سليم      1039 على البكرى عبدالبارى جمال محمد بنون  محمد فريدع طنطا محمد 382817151519.51663شرق

الغراب    1040 محمود عبدالعاطى محمود بنون  محمد فريدع طنطا محمد 34.52910.513.514.5201852.5شرق

سلم    1041 ابراهيم احمد مدحت بنون  محمد فريدع طنطا محمد 2615128.54.514.51352.5شرق

حويت    1042 مرسى فتحى مصطفى بنون  محمد فريدع طنطا محمد 25.5177.585.5131552شرق

طلب    1043 محمود محمد هشام بنون  محمد فريدع طنطا محمد 35.522161412.52015.574.5شرق
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ابراهيم    1044 ابواليزيد صبحى احمد بنون  محمود فريدع طنطا محمد 34.52610.51311.519.513.552.5شرق

عامر    1045 مصطفى محمد السيد بنون  محمود فريدع طنطا محمد 33247.5114.515.515.543شرق

السقا    1046 محمد محمود حسام بنون  محمود فريدع طنطا محمد 37.52710.514815.51663شرق

يحيى    1047 محمود سالم صلح بنون  محمود فريدع طنطا محمد 3723.511.597.5161552شرق

الجيار    1048 محمود فؤاد عصام بنون  محمود فريدع طنطا محمد 37.520.5161311.51614.562شرق

محمد    1049 رجب خليل فراج بنون  محمود فريدع طنطا محمد 31.52712.511.552016.562.5شرق

حسن    1050 مسعود ابراهيم محمد بنون  محمود فريدع طنطا محمد 2924.511.510.57.52018.573شرق

عطيه   1051 احمد محمد بنون  محمود فريدع طنطا محمد واحد21187.54.57.516.5125شرق

الجندى   1052 السيد محمد بنون  محمود فريدع طنطا محمد واحد31156.54.5516.515.57شرق

كدش     1053 عبدالرحمن السيد السيد وليد بنون  محمود فريدع طنطا محمد 3217.510107.5181361.5شرق

عبدالهادى    1054 السيد على عبدالـله بنون  مرسى فريدع طنطا محمد واحد30.523114.5417.512.55شرق

احمد    1055 السيد ابراهيم السيد بنون  مروان فريدع طنطا محمد 33.5181097.516.51682شرق

القمرى   1056 حامد جمال بنون  مروان فريدع طنطا محمد 3022137.5917.51572شرق

الزنارى    1057 محمد مجدى وائل بنون  مروان فريدع طنطا محمد 26.515.5631.512.51271.5شرق

مسعد    1058 امام محمد السيد بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 3621.51813.51019.51072.5شرق

ابودشيش    1059 عبدالكريم مختار حمدى بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 3725.517.513.515201382.5شرق

شاهين    1060 عبدالمنعم محمد خليل بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 3318.510119.514.51062شرق

زيدان   1061 مصطفى سعيد بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 38.525.51614.5122019.557.5شرق

قنبر    1062 عبدالجواد حسين طارق بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 28.521.513.51110.5191353شرق

شبل     1063 على محمد الوردانى عاطف بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 3723.5111414.519.512.572.5شرق

ثابت     1064 مصطفى احمد محمد علء بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 3422.511.513.51218.515.577شرق

عبدربه    1065 ابراهيم مصطفى محمد بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 3426.51813.514201375.5شرق

حموده   1066 مصطفى محمد بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 34.51712.5115.515.511.561.5شرق
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مصطفى   1067 ابوالمعاطى وائل بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 352411.5107.518.51471.5شرق

سالم    1068 عبدالقادر ابوالعزم ياسر بنون  مصطفى فريدع طنطا محمد 382719.513.513.519.514.572.5شرق

السيد    1069 محمد سعيد محمد بنون  مهند فريدع طنطا محمد 31.525.510137.517.514.583شرق

حربى    1070 محمد طلب سامح بنون  مؤمن فريدع طنطا محمد 26.520.512109.518954شرق

شرف   1071 ابراهيم شرف بنون  مؤمن فريدع طنطا محمد 3828.518.51514.52013.574.5شرق

سليمان   1072 نصر محمد بنون  مؤمن فريدع طنطا محمد 34.522.512.513.511.5181574.5شرق

توفيق   1073 سعد محمد بنون  ميسره فريدع طنطا محمد 34.52614.514.512.516.510.554شرق

الحفناوى    1074 محمود مصطفى هشام بنون  نادر فريدع طنطا محمد 36.52813.51514.519.758.564.5شرق

محمد    1075 السيد عبدالسلم عمرو بنون  وسام فريدع طنطا محمد 27.515.56.59.59131053شرق

ابراهيم   1076 حسين عبدالسلم بنون  يحيى فريدع طنطا محمد 34151214.75131913.553شرق

على    1077 ابراهيم على السيد بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 32.52410.511.512191364شرق

محمد   1078 عفت تامر بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 2826.559.57.57.51053شرق

حسين    1079 على فتحى خالد بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 36301114.751519.751175.5شرق

على   1080 غريب رضا بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 30.5241011.51114.51264.5شرق

السيد   1081 سعيد سامح بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 322012.57.5417.514.573.5شرق

الطويل    1082 محمد مرسى شعبان بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 13.57631.57.58.572.5شرق

عبدالجواد     1083 ابراهيم احمد السيد طارق بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 372714.514.510.5201363.5شرق

السباعى   1084 شبل طارق بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 13978.55.56.51063.5شرق

السباعى    1085 راغب يوسف عبدالمهيمن بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 38301815152014.588شرق

عبدالـله    1086 حسن عبدالنبى محمد بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 36.5221713.5111911.572.5شرق

احمد   1087 عطيه محمد بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 35.52818.513.59.52015.565.5شرق

ابوصالح    1088 عبدالعظيم مصطفى محمد بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 3315.516.5141116.510.562.5شرق

الحداد    1089 بدير سعيد وليد بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 22.510.57.5105.512.5972شرق
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سعد   1090 ابراهيم احمد بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 25.57107.57.511.58.552شرق

عبدالهادى   1091 محمد اشرف بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 341512.512.51216.511.573شرق

جمعة    1092 السيد عطيه الحسينى بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 3412.514.51310.515.510.562.5شرق

عبدالغنى   1093 رمضان الدسوقى بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 37241510.758.5181695شرق

ابراهيم    1094 محمد محمود حمدى بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 3320.515.51411181282.5شرق

نجم    1095 احمد على خالد بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 34.521.516141119.512.582.5شرق

عبدالشافي   1096 خميسمحمد بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 32.5221513.512.5191495.5شرق

محمدى   1097 ابراهيم محمد بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 35241349.5171595شرق

ابراهيم   1098 موسى ابراهيم بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 322314109.518.51294.5شرق

سطيح    1099 السيد محمد السيد بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 37271710.512201385.5شرق

الكومى   1100 على الكومى بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 17.5910.57.58.516.510.553شرق

منصور    1101 نصار عبدالحى خالد بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 2812108.256.51714.573شرق

حسن    1102 محمد مرزوق رضا بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 23207.513.5121315.573.5شرق

سيداحمد   1103 عبدالواحد رمضان بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 31221511.512.51716.564شرق

سالم   1104 مصطفى سالم بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 382114128201472شرق

الحداد    1105 مصطفى حسن سعيد بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 28.51913.59.5121712.572شرق

سليمان    1106 محمد سليمان سمير بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 20111011913.51562شرق

عبدالعال    1107 السيد عبدالعال صلح بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 32151110.512141662شرق

خميس    1108 عبدالله محمد عادل بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 372516.51413.5191773شرق

على    1109 عبدالحليم عاشور عبدالحليم بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 352716.51413.51916.573شرق

الشباسى   1110 اسماعيل عبدالفضيل بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 21151413.512.518.58.563شرق

اسماعيل   1111 البرنس علء بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 26.511.57.511.511.516.512.572.5شرق

ماضى    1112 احمد السيد عمر بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 101365.5واحد30.525118شرق
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الشاذلي    1113 احمد بدوى فخرى بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 37.529.517.51311.518.516.558.5شرق

محمد    1114 على السيد محمد بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد واحد292112127.513.5146شرق

حسنين    1115 محمود جابر محمد بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 332513121012.517.564شرق

احمد    1116 مصطفى زكى مكرم بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 3320.512.59.5912.51853.5شرق

الطمبولى    1117 احمد عبدالسميع هانى بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 33.52518.510.510.5191758شرق

الديب   1118 فتحى ياسر بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 28.5221411.511.515.516.556.5شرق

ابواليزيد    1119 محمد سعيد محمد بنون   ادهم ع يوسف طنطا سيد 32.527.514.51314.515.51675شرق
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بسيونى     1120 محمد على رجب وليد بنون   ادهم ع يوسف طنطا سيد 27.5191195.5161676.5شرق

ابوزيد    1121 عبدالرحيم احمد عبدالرحيم بنون   اسلم ع يوسف طنطا سيد 2315107.54131253شرق

المنصورى    1122 احمد اسماعيل احمد بنون   اسماعيل ع يوسف طنطا سيد 3723.518.512.511.5181764.5شرق

حسين    1123 عبدالعاطى اسماعيل خالد بنون   اسماعيل ع يوسف طنطا سيد 35.522.5138.511.5181654شرق

الدين     1124 علم احمد السيد عبدالمنعم بنون   السيد ع يوسف طنطا سيد 18.52111.51051014.552شرق

حفنى    1125 موسى السيد محمد بنون   السيد ع يوسف طنطا سيد 19151095.51010.551.5شرق

حجازى     1126 بيومى على رفعت محمد بنون   امير ع يوسف طنطا سيد 302711.58.5515.513.552شرق

مصطفى    1127 احمد محمد دسوقى بنون   بدر ع يوسف طنطا سيد 16.51510.57.54713.554.5شرق

ابوطالب     1128 محمد على عبدالمحسن على بنون   بلل ع يوسف طنطا سيد واحد35.526.5141110.517176شرق

طه    1129 عبدالحميد احمد عبدالحميد بنون   جمال ع يوسف طنطا سيد 3430142.256181682شرق

السنافيرى    1130 السباعى ابوزيد عيد بنون   جمال ع يوسف طنطا سيد واحد33221211.510.51615.54شرق

بخيت    1131 حافظ زغلول دسوقى بنون   حازم ع يوسف طنطا سيد 34.529.51211101716.553شرق

غنيم    1132 مصطفى السيد ابراهيم بنون   حامد ع يوسف طنطا سيد واحد23.524.56.51010.510.516.55شرق

الكافورى    1133 ابواليزيد حسن محمد بنون   حسن ع يوسف طنطا سيد واحد36.527.512.591018156شرق

دسوقى   1134 عبدالغنى محمد بنون   حكيم ع يوسف طنطا سيد 311714.5137.5121667شرق

عشه    1135 على حلمى عاطف بنون   حلمى ع يوسف طنطا سيد 298.513.5107.5131766شرق

الدين     1136 نجم محمد احمد محمد بنون   حمدى ع يوسف طنطا سيد 36.52317.5148151865.5شرق

عامر   1137 محمدعنتر محمد بنون   خالد ع يوسف طنطا سيد 38.525.518.513.511181944.5شرق

رمضان    1138 السيد فوزى وليد بنون   خالد ع يوسف طنطا سيد 30.5816.511.57.515.51552.5شرق

حسن     1139 كامل الدين محى يحى بنون   خالد ع يوسف طنطا سيد 2615.514.5117.5151651.5شرق

السيد    1140 على رضا عصمت بنون   رضا ع يوسف طنطا سيد 3715191414.51919.542.5شرق

عبدالكريم    1141 ابواليزيد رمضان عاطف بنون   رمضان ع يوسف طنطا سيد 392918.513.513.519.519.574شرق

سراج     1142 نبيه ابراهيم صبرى بنون   زياد ع يوسف طنطا سيد 33.52516.513.511.519.51873.5شرق
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ابراهيم     1143 العابدين زين حسين الدين بنون   زين ع يوسف طنطا سيد 35.51517.5131117.519.563.5شرق

عبدالقادر    1144 مصطفى امام لطيف بنون   سامى ع يوسف طنطا سيد 34.5261814.512.5191755.5شرق

العوضى    1145 متولى سعد متولى بنون   سعد ع يوسف طنطا سيد 321515.5127.51516.542.5شرق

فريد    1146 محمد سعيد سامح بنون   سعيد ع يوسف طنطا سيد غـ175غـ8غـ15.5غـ28شرق

محمد   1147 سعيد على بنون   سعيد ع يوسف طنطا سيد 26.5713127.513.516.555.5شرق

عبدالعال   1148 السعيد هشام بنون   سعيد ع يوسف طنطا سيد 311513.512.57.513.515.575.5شرق

نبوى   1149 صلح محمد بنون   صلح ع يوسف طنطا سيد 3823205.571816.599شرق

ابوزيد    1150 السيد ابراهيم محمد بنون   ضياء ع يوسف طنطا سيد 2010.51085.5121565شرق

التلوى    1151 محمد السيد مصطفى بنون   طارق ع يوسف طنطا سيد 12410856.510.554.5شرق

عيسى     1152 على محمد السيد وائل بنون   طارق ع يوسف طنطا سيد 38.529.516.5149.51919.556.5شرق

عفيفى     1153 عبدالعزيز رشاد محمد اسلم بنون   طاهر ع يوسف طنطا سيد 224.513118.515.518.553شرق

السيد    1154 احمد فتحى اشرف بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد 34.58.5159.57.51817.554شرق

زيادة    1155 بكر عبدالتواب السيد بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد 284138.57.51318.554شرق

متولى    1156 محمد محمد ايهاب بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد 3016.5107.59.515.51661.5شرق

عبده    1157 عبدالحافظ عبده حسنى بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد 17.520.577.57.5111342شرق

عامر    1158 السيد السيد حمدى بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد نصف301320510.51913.59شرق

الخياط    1159 مصطفى احمد خالد بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد واحد312312.511.512.518.517.57شرق

مرسى    1160 محمد فتحى علء بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد واحد25.511.511.58.58.517.516.56شرق

صباح    1161 عبدالخالق ابوالفتوح محمد بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد 37.52418.514151918.566شرق

عبدالمجيد    1162 على عبدالوهاب محمد بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد 33.525.517.511.59.519.515.552.5شرق

دراز   1163 كمال محمد بنون   عبدالرحمن ع يوسف طنطا سيد 26.521169.511171651.5شرق

ابواليزيد    1164 ابراهيم ابواليزيد احمد بنون   عبدالله ع يوسف طنطا سيد واحد454.533.51085شرق

ابوعوف    1165 عبدالعزيز محمد بيومى بنون   عبدالله ع يوسف طنطا سيد 22.517108.57.516.512.562شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

54

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

درويش    1166 عبدالوهاب حمدى صالح بنون   عبدالله ع يوسف طنطا سيد 311573.2542015.591.5شرق

هلل    1167 العزب عبدالرؤف عبدالمنصف بنون   عبدالله ع يوسف طنطا سيد 17.515105.58.516.512.561.5شرق

عبدالجواد    1168 ذكى عبدالمقصود خالد بنون   عبدالمقصود ع يوسف طنطا سيد 2817.5104.59161642.5شرق

البسطويسى    1169 محمد احمد رضا بنون   علء ع يوسف طنطا سيد 26191069161242.5شرق

يوسف    1170 احمد رجب احمد بنون   على ع يوسف طنطا سيد 17.52111.57.58.514.51452شرق

ابراهيم    1171 عبدالواحد عبدالمقصود احمد بنون   على ع يوسف طنطا سيد 28.518.511.57.511.51716.552شرق

احمد   1172 على احمد بنون   على ع يوسف طنطا سيد 33.5281411.513.5181862.5شرق

عبدالله    1173 مصطفى محمد على بنون   على ع يوسف طنطا سيد 15.517.57.510.51016.512.562.5شرق

الجيار   1174 شعبان عابد بنون   عمر ع يوسف طنطا سيد 29.526.510.57.59.5171461.5شرق

محمد   1175 احمد عبدالسميع بنون   عمر ع يوسف طنطا سيد 22811.54.541616.552شرق

الشنشورى   1176 محمود محمد بنون   عمر ع يوسف طنطا سيد 34151281016.51964.5شرق

سالم    1177 حسن نبيه خالد بنون   عمرو ع يوسف طنطا سيد 261612.57.58.5161955.5شرق

هبيلة      1178 زايد الله فتح محمد الله بنون   فتح ع يوسف طنطا سيد 39.52213.510.51018.519.576.5شرق

عبدالعاطى     1179 سليمان فريد محمد عماد بنون   فريد ع يوسف طنطا سيد 141710.552.516865شرق

بدر    1180 محمد سعيد سعد بنون   كريم ع يوسف طنطا سيد 171510.5331317.565.5شرق

دويدار    1181 عبدالفتاح ابراهيم محمد بنون   كريم ع يوسف طنطا سيد 36151033.513.51754شرق

عثمان    1182 السيد الشحات سمير بنون   كمال ع يوسف طنطا سيد 15.581031.5111553.5شرق

عسران   1183 كمال عسران بنون   كمال ع يوسف طنطا سيد 1456.52210.51455.5شرق

ابراهيم   1184 محمد ابراهيم بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 22.57.55.59.52.510.51562شرق

حافظ    1185 احمد حافظ احمد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 2310.51010.5317.51864.5شرق

درغام   1186 عبدالحميد احمد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 33.529.510.513.5919.51875.5شرق

الله     1187 نعمه سالم محمد احمد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 3213524141494شرق

عبدالمقصود   1188 محمد احمد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 20117.53.5313.51261.5شرق
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نصار    1189 محمد مصطفى احمد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 2922.512.510.51018.517.574.5شرق

الكيلنى   1190 عبدالفتاح السيد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 301111.55.52.5161844شرق

علي   1191 محمدقطب السيد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 39.529.51813152019.576.5شرق

القوى    1192 محمد السيد ايهاب بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 20151053.5151664شرق

حسن   1193 محمد ايهاب بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 31.519137.55.51915.565شرق

عنتر   1194 سعد جمال بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 20.510.577.53.515.51375.5شرق

عبدالخالق    1195 سليم السيد خالد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 26111095.511.513.565.5شرق

ابراهيم    1196 بيومى ابراهيم ربيع بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 36.521.51211.511.5191977شرق

محمد    1197 ابراهيم عطا عبدالحميد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 24.515104.53.515.51353.5شرق

العطار    1198 على عبدالرسول عبدالغفار بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 1711.56.57.53.514.511.563.5شرق

عبدالمجيد    1199 على عبدالوهاب علء بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 33.524.51110.51317.517.562.5شرق

عبدالجواد   1200 شوقى على بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 2010.56.5351213.552.5شرق

السيد    1201 عيسوى ربيع عياد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 34.515127.57.5101883.5شرق

السيد    1202 فتحى حسين فتحى بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 3917.51257.512.51674.5شرق

الون    1203 محمد مصطفى محمد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 30.515127.57.514.513.564.5شرق

فرحان   1204 فرحان محمود بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 3219.51055.510.51642شرق

حسين     1205 على محمود السيد مدحت بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 37.525.51610.5132016.554شرق

على    1206 حسن محمد نور بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 2218119.5917.51153.5شرق

ابراهيم   1207 سعيد وحيد بنون   محمد ع يوسف طنطا سيد 25.520.5115.55.516.51342.5شرق

النجار   1208 ابراهيم احمد بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 3115134.7551916.592شرق

شاهين    1209 محمد مصطفى اشرف بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 158543.510842.5شرق

عبدالعزيز   1210 محمد جمال بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 10.512.543واحد76.54.54.5شرق

مرسى    1211 عياد محمد حامد بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 3716156.757.51817.593شرق
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مصطفى    1212 عامر لطفى طارق بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 33.520.5137.5817.51153.5شرق

الشربجي   1213 محمود عبدالعزيز بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 30.525.513.511.511.5191555شرق

القاضى    1214 محمد فاروق محمد بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 2916.5147.5916.516.543.5شرق

مطر    1215 السيد فؤاد محمد بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 392918.513.51519.520710شرق

يوسف   1216 رمضان يوسف بنون   محمود ع يوسف طنطا سيد 3527.5151212191967شرق

محمد    1217 حنفى محمد رجب بنون   مرسى ع يوسف طنطا سيد 3527.515.51312.5191556شرق

عطيه    1218 محمود حمدى ايهاب بنون   مروان ع يوسف طنطا سيد 26.515107.55141845.5شرق

السيد    1219 حامد مسعد حامد بنون   مسعد ع يوسف طنطا سيد 7.57.56.5221112.545شرق

عبدالحميد   1220 مرزوق ابراهيم بنون   مصطفى ع يوسف طنطا سيد 2366.593.512.59.552.5شرق

الفطاطرى    1221 احمد فتحى اشرف بنون   مصطفى ع يوسف طنطا سيد 32151194181253.5شرق

المهدى    1222 ابراهيم محمود السيد بنون   مصطفى ع يوسف طنطا سيد 3591512919.516.553.5شرق

السقا    1223 ابراهيم رمضان رضا بنون   مصطفى ع يوسف طنطا سيد 1774.544.56.5853.5شرق

الفحات    1224 امين مصطفى عبدالغنى بنون   مصطفى ع يوسف طنطا سيد 35.5171310.51115.516.543.5شرق

الشيخ    1225 احمد عبدالشافى محمود بنون   مصطفى ع يوسف طنطا سيد 276.5104.57.5121042.5شرق

دهيس    1226 محمد توفيق محمد بنون   معاذ ع يوسف طنطا سيد 38.5271912.513.5191858شرق

عبدالكريم    1227 مصطفى عزت عبدالكريم بنون   مهاب ع يوسف طنطا سيد 30.52.511.594.514.511.553شرق

عيسى    1228 حسبو سالم وليد بنون   مهند ع يوسف طنطا سيد 30.510.567.57.513.511.553شرق

عبدالباقى    1229 ابراهيم محمد عبدالعاطى بنون   مؤمن ع يوسف طنطا سيد 35121376161768شرق

حسين    1230 زكى فتحى خالد بنون   نادر ع يوسف طنطا سيد 3821.514.510.512.518.51754.5شرق

السيد    1231 فراج صابر عبدالسلم بنون   ناصر ع يوسف طنطا سيد 36.5151211.59.515.51554شرق

سعفان    1232 ابراهيم على ابراهيم بنون   يوسف ع يوسف طنطا سيد 2666.584.514.510.553شرق

سلم    1233 ابراهيم ابراهيم احمد بنون   يوسف ع يوسف طنطا سيد 32.516.5105.54.516.51153شرق

على   1234 راشد احمد بنون   يوسف ع يوسف طنطا سيد 3615176.56.251715.568شرق
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بدر     1235 محمد محمد سعيد السيد بنون   يوسف ع يوسف طنطا سيد 25.512.5787.5151043.5شرق

الجزار    1236 جمعه كمال جمال بنون   يوسف ع يوسف طنطا سيد 204.55.58.54.5103.543.5شرق

محمد    1237 حسين فايز خالد بنون   يوسف ع يوسف طنطا سيد 20.566.58.57.514763شرق

العشرى   1238 احمدالسيد احمد العداديه    احسان نور كامل محمد طنطا الشهيد 31151011.5812.517.576شرق

الحاوى   1239 سمير محمد العداديه    اريام نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5281814.51519.513.565شرق

الباب    1240 فتح السيدعلى السيد العداديه    اريج نور كامل محمد طنطا الشهيد 3725.517129.5161873.5شرق

العنوسى    1241 ابراهيم على وليد العداديه    اريج نور كامل محمد طنطا الشهيد 382618.51313.51916.568شرق

الشرقاوى    1242 موسى عبدالحميد احمد العداديه    اسراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.52918.513.513.519.516.569شرق

الشنيهى     1243 احمد على الدين حسام العداديه    اسراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.524171412.5201688شرق

حسن    1244 ابوالسعود محمد خالد العداديه    اسراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 39292014152019.5710شرق

عبدالمجيد   1245 احمد محمد العداديه    اسراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 35207.511.58.51615.578شرق

اسماعيل    1246 محمود احمد محمد العداديه    اسراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.524.51212.510.51618.565.5شرق

سالم    1247 ابراهيم لطفى عبدالمنعم العداديه    اسماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 392818.5121519.51774.5شرق

عبداللطيف    1248 محمد ابراهيم محمد العداديه    اسماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.525.510991715.562.5شرق

احمد    1249 عبدالرحيم محمود محمد العداديه    اسماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.5221712.512.517.51775شرق

على    1250 حسن عبدالسلم محمد العداديه    اشرقت نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52618127.517.51966شرق

السويدى    1251 احمد محمود احمد العداديه    اصاله نور كامل محمد طنطا الشهيد 29.521108.52.7510.510.565شرق

عبداللطيف    1252 توكل محمد اشرف العداديه    الء نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53020141520201010شرق

دويك    1253 عبدالمجيد عبدالرحمن سامى العداديه    الء نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.52316.5139.515.517.588.5شرق

ابوزيده    1254 امين السيد سعيد العداديه    الء نور كامل محمد طنطا الشهيد 38261912.512.5201897.5شرق

العقاد   1255 سمير محمد العداديه    الء نور كامل محمد طنطا الشهيد 4030201514.52019.587.5شرق

مصطفى   1256 الحسينى اسامه العداديه    الزهراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 35221514141618104.5شرق

ابوشوشه     1257 ابراهيم محمد يوسف مجدى العداديه    امال نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52919.5131520201010شرق
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ابراهيم    1258 زيدان ابراهيم احمد العداديه    امانى نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.525181112.51914.584.5شرق

حسن    1259 عبدالله سيد اشرف العداديه    امانى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3722.5137.5111513.595شرق

الششتاوى   1260 على ايمن العداديه    امنيه نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.521.518.514.51518.515.594.5شرق

عوض     1261 فتحى محمد الدين حسام العداديه    امنيه نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.523.510121019.511.595.5شرق

ابراهيم   1262 سعد رضا العداديه    امنيه نور كامل محمد طنطا الشهيد 341610127.51912.585شرق

مصطفى    1263 الجيوشى محمد ابراهيم العداديه    اميره نور كامل محمد طنطا الشهيد 31.518.54.57.59131464شرق

داود   1264 عبدالعظيم محمد العداديه    اميره نور كامل محمد طنطا الشهيد 3824.51611.510151764.5شرق

حسن    1265 محمد محمد توفيق العداديه    امينه نور كامل محمد طنطا الشهيد 239.5643.568.564شرق

اسماعيل    1266 السيد سعيد عصام العداديه    ايات نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5261612.51519.518.595شرق

مرقص   1267 ثابت نادى العداديه    ايفون نور كامل محمد طنطا الشهيد 392818.51415192096شرق

المزين    1268 محمد احمد خالد العداديه    ايمان نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.524.51010.511.518.51084.5شرق

عبدالخالق     1269 سليم السيد عبدالخالق العداديه    ايمان نور كامل محمد طنطا الشهيد 3322.5149.59.5171264شرق

جمعه    1270 السيد عطيه محمد العداديه    ايمان نور كامل محمد طنطا الشهيد 39281910.513192065شرق

محمد     1271 الباب فتح ضيف مصطفى العداديه    ايمان نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.523.51310818.51184.5شرق

مصطفى   1272 عبدالنبى مصطفى العداديه    ايمان نور كامل محمد طنطا الشهيد 352410.54.52.512.51875.5شرق

المقدم     1273 عبدالحميد محروس فهمى مصطفى العداديه    ايمان نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53018.51515201886شرق

محمد    1274 حسين حنفى السيد العداديه    ايه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3521108.59.5141864.5شرق

عويضه    1275 عبدالقوى حمدى بليغ العداديه    ايه نور كامل محمد طنطا الشهيد 24.511.54.597.511.51286شرق

عسكر    1276 عبدالمقصود السيد خالد العداديه    ايه نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.529.51914.7514.752013.586شرق

خاطر    1277 عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز العداديه    ايه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3427136.754.5141674.5شرق
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مطر    1278 عبدالقوى صبحى عبدالقوى العداديه    ايه نور كامل محمد طنطا الشهيد 309137.55.51517.573شرق

زهره    1279 احمد سيد ماهر العداديه    ايه نور كامل محمد طنطا الشهيد 362715991714.564.5شرق

عبدالمنعم   1280 احمد محمد العداديه    ايه نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.521.51911.59.517.518.553شرق

ماضى   1281 عباس اسامه العداديه    بدر نور كامل محمد طنطا الشهيد 30.510.5179.591818.572شرق

يونس    1282 عطيه عبدالمنعم ابراهيم العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد واحد342310.5101013169شرق

الجندى    1283 احمد السيد احمد العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 30.51710.57.58.51012.574.5شرق

الكفراوى    1284 السيد مسعد ايمن العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3926.519.7512.514192095.5شرق

ابراهيم    1285 محمد السيد خالد العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3325.51211.511.51715.586.5شرق

هلل    1286 عزب عبدالرؤف خالد العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3922.513.510.51017.51991.5شرق

عبدالهادى   1287 اسماعيل شريف العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3215148.513.516.517.572.5شرق

عبدالقادر   1288 ابوالفتوح عبدالله العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد نصف32.51510117.513.515.56شرق

قنديل    1289 ابراهيم ابراهيم محمد العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.5910.53.57.5121991.5شرق

الدين     1290 نور محمد فتحى محمد العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3928.51811.514.518.519.594شرق

خطاب    1291 احمد محمد محمود العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3822.5161110.51719.574شرق

الصناديدى   1292 محمد مصطفى العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.5207.512.51016.517.571.5شرق

بقشيش    1293 السيد السيد ممدوح العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.526.517.513.514.516.519.584شرق

متولى    1294 هلل فرج هلل العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.528.519.513.5152019.574.5شرق

عقيله     1295 صالح محمد زكريا وليد العداديه    بسمله نور كامل محمد طنطا الشهيد واحد36.5151010.512.51218.58شرق

عفره   1296 ابراهيم محمد العداديه    بسمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3724.512.57.591714.581.5شرق

الوكيل    1297 احمد الحسينى احمد العداديه    بسنت نور كامل محمد طنطا الشهيد 3728.518.512.51319.7519.5910شرق

خطاب    1298 عبداللطيف احمد عبداللطيف العداديه    بسنت نور كامل محمد طنطا الشهيد 358147.57.514.51893.5شرق

حنا    1299 جرجس حنين عماد العداديه    بسنت نور كامل محمد طنطا الشهيد 319.5147.57.513.519.572شرق

محمد    1300 السيد احمد هشام العداديه    بسنت نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.530191414.519.7518.51010شرق
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جرجسخليل    1301 حمايه لعاذر العداديه    بلجيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 393019.51515202087شرق

بولس   1302 بشرى هانى العداديه    بيلجا نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.530191515202096.5شرق

طه   1303 يوسف امجد العداديه    تسنيم نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.522.516.51310.51617.584شرق

عبدالقادر    1304 عبدالعزيز احمد ايمن العداديه    تسنيم نور كامل محمد طنطا الشهيد 272617.5913.517.51443شرق

محمد    1305 عبدالسلم مصطفى حسام العداديه    تسنيم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3927209.5142016.576شرق

الرميسى    1306 محمد احمد حمدى العداديه    تسنيم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3825.519.513.5152016.576شرق

عبدالخالق      1307 منير محمد الدين صلح وائل العداديه    تسنيم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3628181414.519.51686.5شرق

المهدى     1308 محمد ابراهيم محمد ابراهيم العداديه    تقى نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.527161314201475.5شرق

لبيب   1309 الكيلنى تامر العداديه    تقى نور كامل محمد طنطا الشهيد 372918.513.514201776.5شرق

تمام    1310 محمد ابرهيم نصر العداديه    تقى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3829.519.514.7515201585.5شرق

عوض   1311 رفعت شنوده العداديه    جميانه نور كامل محمد طنطا الشهيد 26.55.57.53415.52074شرق

عمر     1312 السيد كامل عطاالله اشرف العداديه    جنه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3516.5158.5819.7514.573شرق

عبدالحميد   1313 فتحى ايمن العداديه    جنه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3729.52014.5152019.589شرق

سليمان    1314 محمد السيد محمد العداديه    جنه نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.524.51712141914.576شرق

حسين   1315 عبدالحميد محمد العداديه    جنه نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.529.51712.51318.515.579شرق

خاطر    1316 ابراهيم النبوى السيد العداديه    جهاد نور كامل محمد طنطا الشهيد 38302014152019.5810شرق

احمد    1317 احمد ابراهيم احمد العداديه    جودى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3830201515201989.5شرق

السرنجاوى    1318 محمد محمد احمد العداديه    جودى نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53018141419.518.587شرق

بيومى    1319 محمد امين ابراهيم العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.529.519.51212.52018810شرق

الشرقاوى    1320 احمد السيد احمد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 24.521135815.51574.5شرق

الماحى    1321 احمد محمد امجد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3626.51711.511.519.518.575شرق

الجندى     1322 مصطفى الدين جمال ايهاب العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3426.518.5145.51918.575شرق

عبدالفتاح    1323 حسن محمد حسن العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.529.517.51411.519.51873.5شرق
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موسى    1324 فرغلى محمد خالد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 2916.51613.511.516.516.573.5شرق

نصير   1325 بدير سامح العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 373019.51511.5201997.5شرق

الروبى    1326 محمد السيد سعيد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 22.57107.52.51014.583شرق

عبدالحميد   1327 محمداحمد سمير العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 25.51118.5137.512.515.582.5شرق

البسيونى    1328 احمد سيد عادل العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.51515201697شرق

رزق    1329 عفيفى كامل عبدالستار العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 392820138201674.5شرق

على    1330 محمد راضى عبدالعليم العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 141671.5واحد21911.58شرق

يوسف    1331 محمد فوزى محمد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3827.519.515112019.576شرق

المله    1332 بدوى ابراهيم مسعد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 209.5109.52.51319.563.5شرق

ابوالخير    1333 اليمانى على ناير العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.529.51814.512.5191986شرق

السيد    1334 احمد السيد نحمده العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3219.515.513.5517.519.585شرق

طه    1335 عبدالوهاب رشاد وليد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3930191514.7519.519.586.5شرق

عبدالمجيد   1336 عبدالفتاح ياسر العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.528.519.51512.51718.587.5شرق

جعباص    1337 حسن محمد حسن العداديه    حسناء نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.530201515201787.5شرق

حماده    1338 على احمد سعيد العداديه    حليمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3622.518.514.515201898.5شرق

ابوطالب    1339 السيد محمد احمد العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.52918.51513202098.5شرق

عارف    1340 على محمد احمد العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.525.51812.58192077شرق

عبدالرازق    1341 محمد السيد اسامه العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 3427.519137.518.52077.5شرق

شاهين   1342 محمود ايمن العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 383018.514.515202077شرق

عطيه    1343 عبدالله الدمرداش طارق العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 393019127.519.52066.5شرق

شعبان    1344 محمد محمد عمر العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.526.515.511.58.5121876شرق

صالح      1345 طه محمد محمود العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 2213.56102.51016.565شرق

ابوسعيده    1346 محمود حسن محمود العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 3829201515202089.5شرق
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محمدعلى   1347 مصطفى محمود العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5302015152020710شرق

منصور   1348 حسين مصطفى العداديه    حنين نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.52712.511.557.51574.5شرق

غانم   1349 عبدالفتاح السعدنى العداديه    خلود نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.529.518.515152020810شرق

نصر   1350 احمد محمد العداديه    خلود نور كامل محمد طنطا الشهيد 3829.517121219.52077.5شرق

عبدالعال   1351 رمضان مدحت العداديه    خلود نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.530111314.514.51958شرق

الهنداوى    1352 ابراهيم الهنداوى ياسر العداديه    خلود نور كامل محمد طنطا الشهيد 3627.514.511.511.5151958شرق

عطا    1353 شبل عبدالمجيد صابر العداديه    دنيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 24.5181411.5416.51754شرق

سالم    1354 ابراهيم سالم صلح العداديه    دنيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 181911.512.57.5121653.5شرق

شومان    1355 على محمد ياسر العداديه    دنيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.5241011.511.514.51364.5شرق

حبيب     1356 كامل عدلى حبيب بطرس العداديه    ديانا نور كامل محمد طنطا الشهيد 393019.513.512.5202089شرق

موريسزكى   1357 زكى العداديه    ديانا نور كامل محمد طنطا الشهيد 332713.51313.5142076.5شرق

عبدالفتاح    1358 اسماعيل حماده عماد العداديه    دينار نور كامل محمد طنطا الشهيد 26.5251211.58.518.518.565شرق

عسكر    1359 عبدالحميد عبدالجواد وليد العداديه    رانيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.524.513.512.510.51715.562.5شرق

عبدالخالق    1360 سليم السيد عصمت العداديه    رحاب نور كامل محمد طنطا الشهيد 3929.5201514.5201989.5شرق

عيد    1361 ابراهيم محمد ابراهيم العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 312610.5141210.513.565.5شرق

السودانى    1362 محمد عبدالله احمد العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 383017.51414202069.5شرق

عبدالنبى    1363 عبدالمعبود عبدالستادر اشرف العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 362316.51210.5161675شرق

حسين    1364 محمد فوزى اشرف العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.52813.5114.5171784.5شرق

قاسم    1365 محمد احمد السيد العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3525.513.514.514.75182062.5شرق

الخليفى    1366 محمد شحاته السيد العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 281513148.5152073.5شرق

معتوق    1367 عبدربه عبدالجواد حسين العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3015.516.5127.51317.573شرق

عبدالله     1368 محمود احمد العابدين زين العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3726.5171212191874شرق

بدر    1369 حسن عبدالرؤف طارق العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3428.51614.512.519.51864.5شرق
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عبدالعظيم   1370 السيد فتحى العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.528.5151413.518.51765شرق

حرب    1371 عبدالمعطى زغلول محمد العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 2015117.54.53.516.553شرق

عامر   1372 عادل محمد العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 352813137.51417.566.5شرق

الصباغ    1373 محمود محمد محمود العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53018.511.514.51915.579شرق

ابراهيم    1374 السيد فتحى مصطفى العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.53017.51112191879شرق

احمد    1375 رشاد محمد هانى العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 39301913.515201858.5شرق

الدكش    1376 محمود السيد وجيه العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.5241811.5816.51567.5شرق

محمد   1377 احمد ربيع العداديه    رضوى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3726.5189.57.516.52078.5شرق

السيد    1378 عبدالرحيم محمد رضا العداديه    رغده نور كامل محمد طنطا الشهيد 34161284.5101657شرق

اسماعيل   1379 عبدالفتاح محمد العداديه    رفيده نور كامل محمد طنطا الشهيد 24.5211111.54.57.51555شرق

عبدالجواد   1380 عبدالمنعم محمد العداديه    رفيده نور كامل محمد طنطا الشهيد 3829.515.512.5132017.568.5شرق

بحر   1381 حامد محمد العداديه    رقيه نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.5241611.510.51917.578.5شرق

عليوه    1382 السيد حامد مصطفى العداديه    رقيه نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.525.518.510.58181577.5شرق

جاد   1383 صلح زين العداديه    رنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5302014131819.568.5شرق

ابوالفضل    1384 عبدالعال مصطفى عبدالعال العداديه    رنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 393019.513.515201968.5شرق

السعداوى    1385 محمد عبدالحميد فوزى العداديه    رنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53016.5141519.517.573.5شرق

توفيق   1386 محمد محمد العداديه    رنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 3729.516.514.515171965.5شرق

عبدالله    1387 عبدالوارث مصطفى محمد العداديه    رنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 392919.515152017.574شرق

عبدالدايم   1388 فكرى ضياء العداديه    رنيم نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.51515201783.5شرق

فرج    1389 سعيد محمد ابراهيم العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 3627.5191312.519.515.572.5شرق

الله     1390 سعد السيد عبدالغنى السيد العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد واحد38.5301312.512.516.512.57شرق

ابوشنادى   1391 عبدالمهيمن تامر العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 322313.57.55141171.5شرق

السيد    1392 احمد محمد شريف العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 3829201313.5201772شرق
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مشعل    1393 السيد امين عاطف العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52517.511.51218.516.572.5شرق

بخيت    1394 عبدربه مصطفى عبدربه العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.5281614.514.7518.512.563شرق

اللبودى     1395 عبدالحميد كامل مصطفى عصام العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 3228.516.59.510.5191472شرق

الزينى    1396 محمد الدسوقى علء العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 362511.55.57.514.512.571.5شرق

الصعيدى    1397 مصطفى عبدالقادر علء العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد نصف33.51814.59.5112017.58شرق

مراد   1398 محمود على العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 2825178516.517.572شرق

العربى     1399 الله جاب عبدالجواد عمرو العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 3930201515201879.5شرق

السيد   1400 عبدالله محمد العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.51315202089شرق

شعراوى   1401 سيد هانى العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد نصف27.515.5109.57.51212.57شرق

جعفر   1402 محمد وليد العداديه    روان نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.5301712.510.519.518.565شرق

عبدالمحسن    1403 حسين فتحى احمد العداديه    روجينا نور كامل محمد طنطا الشهيد 3526.5129.57.51615.575شرق

على    1404 طه محمد اسماعيل العداديه    رودينا نور كامل محمد طنطا الشهيد 61251.5واحد169.55.51.5شرق

الله      1405 فتح محمود على محمود محمد العداديه    رودينا نور كامل محمد طنطا الشهيد 31.525107.55141562شرق

عرفه   1406 سعيد محمود العداديه    رودينا نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.521.514.597.5131653شرق

القصراوى    1407 على حسن السيد العداديه    روضه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3626.5141212161663شرق

جعيصه    1408 محمد محمود احمد العداديه    روفيده نور كامل محمد طنطا الشهيد 25.51710.57.527.512.572.5شرق

ابراهيم    1409 عبدالحميد جمعه احمد العداديه    رويدا نور كامل محمد طنطا الشهيد 3829.518.513.511181677شرق

عبدالعال    1410 على عبدالحميد اسامه العداديه    رويدا نور كامل محمد طنطا الشهيد 3828.51912.51118.51885شرق

الفاضى   1411 احمد السيد العداديه    رويدا نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.527.516.55.55.518.515.564.5شرق

عبدالغنى   1412 ابراهيم تامر العداديه    رؤى نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.52310149.513.515.556.5شرق

عفيفى    1413 انور عبدالفتاح محمد العداديه    ريتاج نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.526103.57.51314.564شرق

احمد    1414 على فتحى اكرم العداديه    ريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.529.517129.519.51755.5شرق

الغلبان   1415 يوسف ثروت العداديه    ريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3829.520141419.51563شرق
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المطاهر    1416 محمد ابراهيم سامى العداديه    ريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.527151511.5201584.5شرق

غازى   1417 فاروق محمد العداديه    ريناد نور كامل محمد طنطا الشهيد 332514.51181915.593شرق

الغبارى   1418 على عابد العداديه    ريهام نور كامل محمد طنطا الشهيد واحد37.52716.512.58.51615.56شرق

محمدعزب   1419 سعيد محمد العداديه    زهيره نور كامل محمد طنطا الشهيد 3929.517.5159.519.517.566شرق

نجم    1420 احمد فؤاد ابونجم العداديه    زينب نور كامل محمد طنطا الشهيد 22.56.51142.512.51342شرق

عجوه    1421 على البندارى جمال العداديه    زينب نور كامل محمد طنطا الشهيد 3215104.52.513.51755شرق

عازر    1422 عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح العداديه    زينب نور كامل محمد طنطا الشهيد 3322.516.58.57.515.51574شرق

ابوسالم    1423 محمود ايوب محمد العداديه    زينب نور كامل محمد طنطا الشهيد 3627.513.513915.515.553.5شرق

العشرى   1424 احمدالسيد احمد العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5281614.57.51716.562.5شرق

محمد   1425 عبدالعظيم السيد العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 28.525.5105.521412.582شرق

الجيار    1426 طه عبدالسلم القطب العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 393011141518.51883شرق

الجمسى   1427 عبدالفتاح ايمن العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53016.515151917.554.5شرق

همام    1428 موسى احمد جمال العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.52711.5117.515.51765.5شرق

جمعه   1429 رشاد رضا العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 31.511.57.5425.516.561.5شرق

عبدالعال   1430 عاطف زكريا العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.514.5152020610شرق

عمران    1431 عبدالفتاح السيد عبدالفتاح العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.525.5107.58.514.51855.5شرق

سليمان    1432 احمد عبدالرازق مصطفى العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.516107.57.512.515.554.5شرق

ابراهيم    1433 رمضان كمال طارق العداديه    ساميه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3928171312191867شرق

طه     1434 عبدالرحمن مختار ممتاز عيد العداديه    سراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 3524.51413.513181665شرق

فراج    1435 امام احمد ابراهيم العداديه    سلمى نور كامل محمد طنطا الشهيد 36271712.5111514.577شرق

عبدالله     1436 على علوانى عبدالباقى حسانين العداديه    سلمى نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53019.514142019.577شرق

محمد     1437 الدين شمس محمد سامح العداديه    سلمى نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.52813.51311.515.51776شرق

شوشه   1438 عبدالمنعم عبدالمنعم العداديه    سلمى نور كامل محمد طنطا الشهيد 30.52710.53.52.51715.562.5شرق
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سالم    1439 محمد ابواليزيد وحيد العداديه    سلمى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3325.5111312.518.516.573شرق

الوكيل    1440 احمد الحسينى احمد العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5291812.511.52017.588.5شرق

المهدى   1441 السيد احمد العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.52913.51213.518.517.586.5شرق

الصعيدى   1442 احمد السيد العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.53017.512.510.517.51377.5شرق

حامد   1443 سعد حمدى العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 372818.513.511.516.51876.5شرق

ابوشادى     1444 احمد سيد سعد سامى العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 3625107.54.515.515.562.5شرق

عبداللطيف   1445 احمد عبداللطيف العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.52717.5139151885شرق

السيد   1446 مبروك مجدى العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.529191311.519.517.575.5شرق

زايد    1447 عبدالحميد فتحى محمد العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 34251110.58.517.517.565شرق

عبدالحق    1448 عبدالجواد فتحى وليد العداديه    سما نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.524.513.514.514.518.519.596.5شرق

نمير    1449 على عبداللطيف احمد العداديه    سماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.529.51814.5152019.594.5شرق

شتا   1450 ابراهيم محمد العداديه    سماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.529191313.518.517.574.5شرق

عبدالفتاح    1451 محمد ابراهيم على العداديه    سماح نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.5261513141817.566.5شرق

العمرى    1452 احمد محمود السعيد العداديه    سميره نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.524.51513.513.517.518.564شرق

عقل   1453 عبدالفتاح محمد العداديه    سميره نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.522.5171215172063شرق

الطويل    1454 عبدالعال شحاته عبدالعال العداديه    سميه نور كامل محمد طنطا الشهيد 382516131418.518.562شرق

العبد    1455 حسين عبدالمنعم محمود العداديه    سندس نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.52918.5121319.52076.5شرق

ابراهيم   1456 محمد ابراهيم العداديه    سهيله نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52617141318.52083.5شرق

مكاوى    1457 السيد ابراهيم سليمان العداديه    سهيله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3928.5191412.517.518.584شرق

على    1458 ابراهيم على مسعد العداديه    سهيله نور كامل محمد طنطا الشهيد 36221613.591717.583.5شرق

عبدالرحيم   1459 مسعد عبدالرحيم العداديه    سوسن نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.5251499.5161783.5شرق

الغنيمى    1460 يوسف اصيل تامر العداديه    شامه نور كامل محمد طنطا الشهيد 352213.51091717.583.5شرق

عمر      1461 السيد كامل الله عطا عطا العداديه    شاهنده نور كامل محمد طنطا الشهيد 2.53.512.573صفر155.54شرق
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سعد    1462 محمد توفيق سامى العداديه    شذى نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.530171514.519.51874شرق

العاصى    1463 احمد عبدالمنعم احمد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 3727.518.5151519.519.576.5شرق

الجزار    1464 احمد سعيد اسامه العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.52919.51512.51919.574.5شرق

شتا    1465 امين محمد امين العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 392919151419.519.576.5شرق

سيدعزالعرب   1466 محمد باسم العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.527.51813.511.519.518.572شرق

عفيفى   1467 صلح بلل العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 3021.5107.54.512.51172شرق

زايد    1468 زكى فاروق تامر العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.5281612.510.519.518.573شرق

الجوهرى    1469 قطب صابر حسين العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 36261312.512.515.51875.5شرق

مرسى    1470 محمد مرسى حمدى العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 39291713.514.519.51677.5شرق

داود    1471 عبدالجواد فتحى خالد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53019.7514.515202089شرق

رمضان    1472 حسن فاروق طارق العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 403019.514.7513.52016.584.5شرق

الساعى    1473 السيد محمد عادل العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 3116.5124.51.5121463شرق

الملح    1474 فتحى ابراهيم محمد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.526.516.513.59.51916.563شرق

محمود    1475 فرج ابراهيم محمد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 342214.510.5410.51562شرق

حسن    1476 عبدالحميد سعيد محمد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.51518.5137.5151573.5شرق

سعد   1477 عادل محمد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.52919.7515152017.568شرق

البشبيشى    1478 محمد مرسى محمد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 37281713132018.576شرق

علي   1479 يوسف محمود العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.514.515202089.5شرق

عبدالحليم    1480 المصرى عبدالرازق منتصر العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 3522.510.55.57.510.51968شرق

القط     1481 موسى محمد احمد نبيل العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 393019.51515202089شرق

سالم   1482 فاروق هانى العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.51517.587.516.51376شرق

مهدى    1483 محمد عبدالحميد هشام العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.51813.511.57.51314.563شرق

المصرى    1484 امام على ابراهيم العداديه    شيماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 7.51162واحد297.57.52.5شرق
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السودانى    1485 مرسى اسماعيل اشرف العداديه    شيماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 212.561.5واحد2377.51.5شرق

ابوالعزم    1486 ابراهيم فريد طارق العداديه    شيماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 10477.5351262شرق

عمر      1487 محمد النبى على الصله محمد العداديه    ضحى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3416.513.5147.51514.541.5شرق

ابوزيد     1488 محمد على على رضا العداديه    عائشه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.524.51814.7513.52016.574.5شرق

السودانى    1489 امام شعبان محمود العداديه    عزه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.52413.514132016.564شرق

بدر    1490 حسن عبدالرؤف هشام العداديه    علياء نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5301912.514.52016.573.5شرق

حسن    1491 عبدالقادر مجدى محمد العداديه    عواطف نور كامل محمد طنطا الشهيد واحد30.51914.5117.516147شرق

محمد    1492 ابراهيم صابر ابراهيم العداديه    غاده نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.528.516.5131419.51682شرق

خليل    1493 ابوالمعاطى عبدالله رجب العداديه    غاده نور كامل محمد طنطا الشهيد 3.57.51052.5واحد12.54.510شرق

عبدالحى    1494 احمد محمد احمد العداديه    فاتى نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.5271914.515171654.5شرق

الشمونى    1495 محمد رشاد السيد العداديه    فاطمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 187.512.57.58131243شرق

عبدالقادر   1496 محمد محمد العداديه    فاطمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.52518.51515201743شرق

ابويونس    1497 محمد مسعد وليد العداديه    فاطمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 2925.515.555.510.517.563.5شرق

العيسوى    1498 يوسف محمد السيد العداديه    فدوى نور كامل محمد طنطا الشهيد 322217.537.512.513.563شرق

محمد    1499 امين حافظ ايمن العداديه    فرح نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.524.51714.513.52014.572شرق

شهاب    1500 السيد السعيد محمد العداديه    فرح نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.5291881017.51363.5شرق

شاهين    1501 محمد سمير هانى العداديه    فرح نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.527.518.514.514.752015.562شرق

زايد    1502 عبدالحميد ابراهيم طارق العداديه    فرحه نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.51815.54.5512.516.575شرق

وزيرى    1503 السيد دياب مجاهد العداديه    فرحه نور كامل محمد طنطا الشهيد 2612.5147.55.5171251.5شرق

احمد    1504 ابراهيم عيد محمد العداديه    فريده نور كامل محمد طنطا الشهيد 2822.5167.58.51614.575شرق

صبرى   1505 جورج عماد العداديه    فيرجينيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 372317.512.59.5182077شرق

شبيب   1506 فوزى مجدى العداديه    فيفيان نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.514.515202088.5شرق

شمس    1507 محمد على سعيد العداديه    قمر نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.528.5187.510.519.511.585.5شرق
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الطحلوى    1508 محمد حسن ايمن العداديه    كارين نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5301913.515201675شرق

منيسى     1509 محمد سامى محمد احمد العداديه    كنزى نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.527187.5819.510.574.5شرق

الدشيهى     1510 احمد سيد السيد سمير العداديه    كنزى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3322.5191110.518.51274شرق

النجار   1511 الحسينى صبرى العداديه    كنزى نور كامل محمد طنطا الشهيد 177.58.58.58.515.577غـشرق

امام    1512 الجبالى محمود عادل العداديه    كنزى نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.52117.510.5129.518.579.5شرق

الشرقاوى   1513 عبدالعال عصام العداديه    كنزى نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.51517.588.5101678.5شرق

ادم    1514 محمد عبدالحميد احمد العداديه    لقاء نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.522.5129911.514.569.5شرق

امين    1515 رشاد عبدالقادر رشاد العداديه    ليلى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3622.516.510.5121110.579شرق

ابواليزيد   1516 السيد محمد العداديه    ليلى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3427.5101211.5131565.5شرق

زغلول   1517 سمير هشام العداديه    ليلى نور كامل محمد طنطا الشهيد 362513.51513.515.517.568شرق

رمزى   1518 رفعت ماهر العداديه    مارى نور كامل محمد طنطا الشهيد 332111.58.57.581876شرق

ثابت    1519 الله عوض ايهاب العداديه    ماريا نور كامل محمد طنطا الشهيد 3930201515202089.5شرق

رمزى   1520 رفعت ماهر العداديه    مارينا نور كامل محمد طنطا الشهيد 3518101010.5917.566.5شرق

عبدالعزيز   1521 يوسف محمد العداديه    مايا نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.53018.51414.52018.588شرق

ضيف   1522 عبدالله خالد العداديه    مرام نور كامل محمد طنطا الشهيد 3720.513.513111515.565.5شرق

المنصورى   1523 السعيد ايهاب العداديه    مروه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.5301212.51118.511.578شرق

هلل    1524 المهدى محمد فتحى العداديه    مروه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.528.518.5141519.51979.5شرق

سليمان    1525 صابر على محمد العداديه    مروه نور كامل محمد طنطا الشهيد 342719.5151516.520810شرق

ابراهيم     1526 الدين صلح محمد محمد العداديه    مروه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5301815151920810شرق

المدنى    1527 محمد مسعود ياسر العداديه    مروه نور كامل محمد طنطا الشهيد 23.5914.510910.51177شرق

خضر    1528 محمد السيد احمد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52918.515151920910شرق

سعد    1529 ابواليزيد على احمد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 382918.51314.519.519910شرق

عبدالحافظ   1530 محمد احمد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 382915.514.513.51818.587شرق
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منشاوى   1531 محمد احمد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.51511.5131011.51777.5شرق

قليقله   1532 عبدالمنعم اسامه العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3827.519.51514201777.5شرق

السيدعامر    1533 محمد فاروق اشرف العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.523.515.5141319.517.555.5شرق

مجاهداسماعيل   1534 عطا السيد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3825.51815151919.589شرق

القصراوى   1535 مرسى السيد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3626181515202089شرق

حسن    1536 ابراهيم زكى تامر العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 201511.510.551215.585.5شرق

ابوحسن    1537 عقيب عبدالغفار حاتم العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3927.5171210.517.519.574.5شرق

الطيب   1538 عبدالخالق عارف العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.523.513.55.55.512.51676شرق

عبدالسلم   1539 السيدعبدالرحيم عبدالسلم العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 2818167.54.591776شرق

عبدالعزيز   1540 حسنى عبدالعزيز العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53018.51314.519.518.574.5شرق

البهوتى    1541 عطيه سعد عبده العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 27.59.512851312.575.5شرق

احمد     1542 على عبيد ابوالوفا عبيد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3529122.51.516.51766شرق

الدينارى    1543 محمد عراقى عصمت العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 29.51913.58.52.51916.583.5شرق

سعد   1544 ميلد عماد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 17.56.57.57.538.51352شرق

شبيب   1545 فوزى مجدى العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.530191515202099.5شرق

غبريال   1546 ميشيل مجدى العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 37281310.58.516.51686شرق

جمعه    1547 محمود السيد محمد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.527.512.512.512.5171385شرق

محروس     1548 احمد الكريم جاد محمد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.528.513.57.51.51618.582شرق

الطويل   1549 محمودمرسى محمد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3625158.58.518.516.576شرق

احمد    1550 محمد ابراهيم محمود العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3218.518109161666.5شرق

المنصورى    1551 على محمد محمود العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 2374.57.534.51441.5شرق

نصرالله    1552 شلبى نبيه مدحت العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 2512.577.5813.51661.5شرق

يونس    1553 عطيه عبدالمنعم مسعد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3224.514.583.517.517.577.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

71

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

محمود    1554 طه مختار مؤمن العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 38301513.51018.518.568.5شرق

القبلوى   1555 عبدالحميد نشأت العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 382718151419.51979.5شرق

البدوى    1556 يوسف شعبان هيثم العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 382919.7515152019610شرق

شوقى    1557 ابراهيم عصام هيثم العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 3830141315201779شرق

ابراهيم    1558 السيد عبدالله وليد العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 37281711.510.5201969.5شرق

محمد   1559 بدوى ياسر العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.52813.5101419.517.558.5شرق

الميمى    1560 محمد فتحى ياسر العداديه    مريم نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52915.57.57.5201768شرق

رضوان     1561 احمد سيد حامد احمد العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.529107.57.52016.556.5شرق

احمدعزب   1562 شعبان اسامه العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52918.513.513.52016.579شرق

عياد   1563 سعد السيد العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 3929.51915152020910شرق

عفره    1564 غنيم محمد حسن العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 39301914111819.576شرق

السمادونى   1565 عبدالحفيظ عاطف العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.529.518.514101917.555.5شرق

الله    1566 خير عبدالمنعم عماد العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 3728191213.5191889شرق

داود   1567 عبدالعظيم محمد العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 33241011.57.511.515.577شرق

القرموط   1568 محمد محمد العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.527.517.598191966.5شرق

عبدالبر   1569 احمد يوسف العداديه    ملك نور كامل محمد طنطا الشهيد 3330437.5131767.5شرق

هدهد   1570 حلمى ابراهيم العداديه    منار نور كامل محمد طنطا الشهيد 27.521455.581575شرق

خليفه   1571 ابراهيم على العداديه    منال نور كامل محمد طنطا الشهيد 382810.51311171454شرق

الصفتى   1572 عبدالغنى اشرف العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 352916.512.512.52015.587.5شرق

الغا     1573 عبداللطيف عبدالفتاح احمد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.530191313.52018.576شرق

عبدالله     1574 حسن عبدالله احمد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 30.5181099.511.515.587.5شرق

نصر      1575 صالح سعيد محمد احمد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3930191515201867شرق

رحاب    1576 عبداللطيف السيداحمد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.517710.513.5141766.5شرق
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صالح    1577 رمضان خالد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3822.51013151416.565.5شرق

العزب    1578 محمد خالد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 393017131518.517.576شرق

فرج     1579 السيد فرج سامى الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 36155.57.5119.51365شرق

التباع    1580 محمد شريف الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.527.5157.513.519.51585.5شرق

عبدالباسط    1581 عبدالمرضى طارق الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38207.52912.51676شرق

زقزوق     1582 على محمد عاطف الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3627.510.5141419.517.568شرق

احمد     1583 زكى حسن عصام الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.519.516.587.515.512.575.5شرق

الكفراوى     1584 محمد السيد علء الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 31181110.5817.51676.5شرق

نصر     1585 محمد احمد على الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3827.518.512.51319.516.564شرق

الحويحى     1586 عثمان محمد فوزى الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد واحد36.526.518.57.57.515.5116شرق

هند     1587 على احمد محمد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 211047.546.512.563.5شرق

مشعل     1588 محمد عبدالله محمد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38281911.51519.51987شرق

ابراهيم     1589 محمود عنتر محمد الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53016.514.51519.514.576.5شرق

ابوزيد     1590 محمد السيد محمود الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 2617.54.57.511818.565.5شرق

بدر     1591 الحسانين حسن محمود الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.525.519.514152018.566شرق

البنهاوى     1592 محمود محمد محمود الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 332317.51113171868شرق

بدر     1593 محمود محمد محمود الله العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 308107.59.514.516.555.5شرق

البسيونى    1594 مصطفى بدران ناصر العداديه    منه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38291915152018.578شرق

التهامى   1595 عبدالمنعم السيد العداديه    منى نور كامل محمد طنطا الشهيد واحد317.510436.510.56شرق

موسى     1596 السيد فؤاد محمد السيد العداديه    منى نور كامل محمد طنطا الشهيد 25.512107.53.54.513.552.5شرق

حماده    1597 احمد يوسف رمزى العداديه    منى نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.51514.5201786شرق

عبدالمعطى    1598 رمضان فاروق محمد العداديه    منى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3626.51912.57.5171545شرق

الشلقانى    1599 محمد احمد امير العداديه    مهداه نور كامل محمد طنطا الشهيد 3830191514.52017.589.5شرق
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الشامى   1600 مصطفى سمير العداديه    موده نور كامل محمد طنطا الشهيد 382719.514152020810شرق

سالم    1601 ابراهيم اسماعيل محمد العداديه    مى نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.5181034.51415.564.5شرق

عبدالرحمن   1602 عبدالستار محمود العداديه    مى نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.525.517.5119161989شرق

اسماعيل    1603 احمد مصطفى مدحت العداديه    مياده نور كامل محمد طنطا الشهيد 39302014.5152020810شرق

فرج     1604 احمد محمد حلمى ياسر العداديه    ميار نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.52919137.52018.568شرق

ميخائيل    1605 صادق شوقى اشرف العداديه    ميرنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5302014.515202069شرق

عمر    1606 الغمرى عبدالسلم خالد العداديه    ميرنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 3917.517.51313.5201678شرق

تادرس    1607 بسطوروس حنا سمير العداديه    ميرنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 392918.51212.5202069.5شرق

سليمان    1608 محمود يحيى طارق العداديه    ميرنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52611.585.5171957شرق

شبيب   1609 فوزى مجدى العداديه    ميرنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.530181514.52020810شرق

ابراهيم   1610 فاروق وائل العداديه    ميرنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.530191413201967.5شرق

حسن    1611 سالم حسن ايمن العداديه    نادين نور كامل محمد طنطا الشهيد 392918.513.511201963.5شرق

النشرتى   1612 احمد مجدى العداديه    نادين نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.530201514.5202078.5شرق

خفاجى    1613 حامد عبدالمجيد محمد العداديه    نادين نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5302014.515202078.5شرق

ابراهيم    1614 محمد سعيد عمرو العداديه    ناديه نور كامل محمد طنطا الشهيد 382616119.51819.574.5شرق

الجمل   1615 حسنين السيد العداديه    نانسى نور كامل محمد طنطا الشهيد 392918.51211.5191966.5شرق

المليجى    1616 محمد السيد محمد العداديه    نانسى نور كامل محمد طنطا الشهيد 362510.51011.5151576شرق

مرزوق      1617 احمد ابراهيم سعيد محمد اكرم العداديه    نجاه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52918.51411201978.5شرق

الشريف    1618 احمد مصطفى رسمى العداديه    ندا نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5302013.515201978شرق

العطار    1619 محمد حامد شريف العداديه    ندا نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53016.514.514.51915.5710شرق

النجار    1620 على عبدالعزيز عزت العداديه    ندا نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.5301013.5141815.5710شرق

كريتع    1621 محمد عبدالله ابراهيم العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3726.510.510.57.51912.569.5شرق

ابراهيم    1622 عبدربه محمود احمد العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.527.517.51413201779.5شرق
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حجاج    1623 ربيع حلمى حسن العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5302014152019.5910شرق

الجزار    1624 حسين محمد سامى العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.52918141419.520710شرق

مختار    1625 سعيد سامح سعيد العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5291912.5152018810شرق

سباق    1626 عبدالمتجلى فهمى سلمه العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5301713.514.517.516710شرق

الطباخ     1627 زين محمد كامل صابر العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.52918.51414.5201978.5شرق

مندور    1628 على عبدالله على العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.51414.5201678شرق

سلم    1629 احمد محمد فؤاد العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3622.5105.5111114.565.5شرق

النجار     1630 محمود احمد السيد محمد العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3928.51413.514.51717.579شرق

فرج   1631 عبدالعزيز محمد العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52816.510.5142016.588شرق

القصاص    1632 محمد على محمد العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 7.545.545.5نصفواحد2110.5شرق

سعيد   1633 عبدالمنعم وائل العداديه    ندى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3529.51310917.51677.5شرق

عبدالنبى    1634 محمد على ماهر العداديه    نرمين نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.51810.511.57.5191278شرق

على    1635 عبدالحميد عوض عبدالمنعم العداديه    نسمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 23.5155.54571174شرق

يونس    1636 السيد محمد فتحى العداديه    نسمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.52919.51414.752016.577.5شرق

اماره   1637 موسى صالح العداديه    نضال نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.52817.513.512.518.519810شرق

حسن    1638 عبدالرحمن هشام فواز العداديه    نعمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.529.518.514.5132019810شرق

عبدالقادر    1639 عبدالعزيز احمد ايمن العداديه    نهير نور كامل محمد طنطا الشهيد 3526.51510.58.518.51979شرق

خضر    1640 ابوالنجا عبدالحميد محمود العداديه    نوال نور كامل محمد طنطا الشهيد 3125.56.57.57.51417.588شرق

السقا     1641 مصطفى السيد مرزوق الهدى العداديه    نور نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.52917.51313.52016.588.5شرق

الحداد    1642 احمد مصطفى السيد العداديه    نورا نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.5237.57.57.513.51778.5شرق

عبدالوهاب   1643 سعد صبرى العداديه    نورا نور كامل محمد طنطا الشهيد 38291014.58.514.517810شرق

الصفتى    1644 احمد رجب ابراهيم العداديه    نوران نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.527.517.510.513201989شرق

مصيلحى   1645 سعد اشرف العداديه    نوران نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.524101313.511.518.567.5شرق
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غرابه    1646 كامل مصطفى سمير العداديه    نورسين نور كامل محمد طنطا الشهيد 38281614.5142016.579شرق

عميره    1647 عنتر حمدى عماد العداديه    نورسين نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.53019.51414.52019.5810شرق

النجار   1648 توفيق احمد العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.527.52010.511.519.519.589شرق

الشافعى   1649 عنتر حسب العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 3926.51711.512.519.52079.5شرق

السبكى   1650 ابراهيم رأفت العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 373015.511.58.517.516.557شرق

سعيد    1651 محمود حسام رضا العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 3722.517.51314.51918.579.5شرق

ابراهيم    1652 طه محمد عمرو العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 39.5292015152018810شرق

عبدالبارى   1653 عبدالوهاب ماجد العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 29.511.5105.54.5111767.5شرق

الشهاوى    1654 سعيد مراد محمد العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.527.517.51192018.5610شرق

عثمان    1655 اسماعيل سعد مسعد العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 2717.55.57.57.515.518.5610شرق

ابراهيم    1656 محمد سعيد وليد العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.53018.51311.518.520610شرق

سرحان   1657 زكريا اشرف العداديه    نورين نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.53019.513.5142019.5910شرق

البدرى    1658 محمد اسامه باسم العداديه    نورين نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.527.514134181879شرق

غرابه    1659 كامل مصطفى سمير العداديه    نورين نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.529.516.514.513201579شرق

ابوالليل   1660 ابراهيم محمد العداديه    هاجر نور كامل محمد طنطا الشهيد 373019.51515201779شرق

السعدنى   1661 السباعى محمد العداديه    هاجر نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.5241213.55181978شرق

جمعه     1662 حسن عطيه حسن محمد العداديه    هاجر نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.5291111.5914.51765شرق

عليوه   1663 عبدالكريم محمد العداديه    هاجر نور كامل محمد طنطا الشهيد 35.5167.58.52.5151985.5شرق

المعداوى   1664 فؤاد محمود العداديه    هاجر نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.528191515202079.5شرق

ابومليح    1665 رشاد محمد حسن العداديه    هاله نور كامل محمد طنطا الشهيد 3623101310.515.51975.5شرق

الجزيرى    1666 محمد عبدالظاهر محمد العداديه    هانيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 373019.7514111919.578شرق

نصر     1667 على عبدالحاكم محمد احمد العداديه    هايدى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3226.514109.517.51867.5شرق

محروسصقر    1668 على اشرف العداديه    هبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 25.518107.551515.566شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

76

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الحداد    1669 احمد قطب مصطفى العداديه    هبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.527.513.513.5141618.571.5شرق

ادم    1670 محمد بشير خالد العداديه    هدى نور كامل محمد طنطا الشهيد 36.52515.51410.518.51989شرق

زقزوق    1671 على محمد عاطف العداديه    هدى نور كامل محمد طنطا الشهيد 261977.53151876.5شرق

الزواوى    1672 السيد الدسوقى عيسوى العداديه    هدى نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.520.51110.53.5181977.5شرق

الدمشيتى    1673 عبدالستار احمد محمد العداديه    هدى نور كامل محمد طنطا الشهيد 239.51110.54.51217.575شرق

عرابى     1674 فتحى محمد الدين حسام العداديه    هدير نور كامل محمد طنطا الشهيد 3529191413.52018910شرق

احمد     1675 سيد على الدسوقى محمد العداديه    هدير نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.5302015152017.5810شرق

عارف    1676 على سيد العداديه    همسمحمود نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.530191514.52020910شرق

ابراهيم    1677 شبل سعيد ايهاب العداديه    هنا نور كامل محمد طنطا الشهيد 292279.55131668شرق

زكى   1678 حسين محمد العداديه    هناء نور كامل محمد طنطا الشهيد 33.516693101776شرق

اسماعيل    1679 احمد سعيد احمد العداديه    هيا نور كامل محمد طنطا الشهيد 362413.51314.519.51775.5شرق

احمد   1680 العدوى طارق العداديه    وعد نور كامل محمد طنطا الشهيد 3519.51111.57.51814.576شرق

يوسف    1681 ابراهيم فاروق محمود العداديه    وعد نور كامل محمد طنطا الشهيد 352517.5119.518.518.576شرق

يوسف   1682 محمد مجدى العداديه    يارا نور كامل محمد طنطا الشهيد 33161467.5151579شرق

النجار    1683 عبدالمعطى محمد نشأت العداديه    يارا نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53019.51515201789.5شرق

حسن   1684 عبدالكريم احمد العداديه    ياسمين نور كامل محمد طنطا الشهيد 393019.51414.752019.577.5شرق

فرج    1685 اسماعيل محمد اسامه العداديه    ياسمين نور كامل محمد طنطا الشهيد 38.53019.51415201978شرق

حسنين    1686 السيد احمد حمدى العداديه    ياسمين نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.515104.51.516.51675.5شرق

الخولى      1687 احمد سيد وجدى محمد وحيد العداديه    ياسمين نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.530191515201696.5شرق

محمود    1688 عبدالفتاح الدين علء العداديه    يسرا نور كامل محمد طنطا الشهيد 27.551092.511.58.575شرق

عبدالكريم   1689 امين ابراهيم العداديه    يمنى نور كامل محمد طنطا الشهيد 3928.519.514.514.5202078شرق

شالمه    1690 البهى احمد خالد العداديه    يمنى نور كامل محمد طنطا الشهيد 32.51571413141755شرق

شديد    1691 رمزى السيد هشام العداديه    يمنى نور كامل محمد طنطا الشهيد 37.53017.51410.5201996شرق
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مراد   1692 ابراهيم ابوالفتوح بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 35.528107.58.51616.575شرق

عمران    1693 محمد السعيد احمد بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 39301914.515201878شرق

محمود   1694 ابراهيم اشرف بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 25.52075.5411.51776شرق

يوسف    1695 على ابراهيم رضا بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 32.521.513.587.517.51465شرق

رمضان   1696 السيد محمد بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52816.51212.518.517.566.5شرق

احمد   1697 سمير محمد بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 30.5177.531.5101052شرق

متولى     1698 على احمد سيد محمد بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 36.526.517.511.51118.518.566شرق

برغوت   1699 ابوبكر احمد بنون    ابوبكر ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52814139.517.51566شرق

محمد   1700 عبدالغنى ابراهيم بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 21151032.51412.574.5شرق

ابوالعنين   1701 عبدالقوى ابراهيم بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.528.5191315201468شرق

الليثى   1702 محمد ابراهيم بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 362410.57.57.519.516.574.5شرق

متولى   1703 محمد ابراهيم بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 30177.57.57.518.51163.5شرق

عزب    1704 فتوح طلعت احمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 30.521128.53.51911.553.5شرق

لطفى   1705 احمد اسامه بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.527.519.51415201966.5شرق

البسيونى    1706 السباعى زكى اسامه بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 361618.51210.5181554شرق

المسيرى   1707 عبدالفتاح اسامه بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 31.522117.5517.516.565شرق

مرسي    1708 احمد احمد اشرف بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 352718111319.51665.5شرق

احمد    1709 عباس عبدالله اشرف بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3322.5109.5517.511.555.5شرق

عبدالعزيزالفخرانى   1710 حسين السيد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3725.514.57.591813.563.5شرق

ابوالرى    1711 السيد محمد السيد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 1919108.55141454.5شرق

على   1712 عبدالرفيع ايمن بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 382815138201464شرق

المصرى    1713 احمد محمد بدوى بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.52610.512.5121613.553.5شرق

البلتاجى   1714 عبدالقادر بسيونى بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 382919.514.514.519.51678شرق
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خليل     1715 محمد محمود الدين بهاء بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5291915152017.568شرق

فرج    1716 مصطفى جابر تامر بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.53019.751514.5201878شرق

سليم    1717 محمد عبدالرحيم جمال بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 25.51516.585.5101666.5شرق

الخطيب    1718 عبدالسلم محمد حازم بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 352818.511.513191667شرق

الديبه    1719 محمد محمد حازم بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.52718.51313.518.51967.5شرق

محمد    1720 السعدنى احمد حلمى بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.524.518119.5201765شرق

على    1721 محمد حلمى خالد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 30.52613.587.518.51857شرق

حموده    1722 سالم عبدالفتاح خالد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52919.51514.5201978شرق

محمود    1723 محمد السيد رجب بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.529.51912.511.519.51876.5شرق

الحصرى   1724 عبدالباسط سامح بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.529.5171212191876شرق

عامر    1725 محمود محمود سعيد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 32.52818.5111019.516.576.5شرق

محمد   1726 نجيب سعيد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 17.56.5122.55.513.512.565شرق

ابوخطوة   1727 ابواليزيد سمير بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 2915103.551615.544شرق

اسماعيل   1728 احمد سمير بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.528177.58.517.516.575.5شرق

قنصوه   1729 عبدالعزيز سمير بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 352417.58.5815.52076شرق

الشال    1730 محمد عبدالمجيد شريف بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3827.52013.5152017.597شرق

علي     1731 محمد الدين فخر صفوت بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39301914.5152016.598شرق

عطا   1732 محمد صلح بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 201513.54.541014.554.5شرق

المطاهر    1733 البيومى السيد طارق بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 211813.51081515.577شرق

ابوشهبه    1734 على ابواليزيد عادل بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 352718.51413.515.51765.5شرق

دبو    1735 عبدالنبى احمد عبدالرحمن بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 211512.554.56.51455شرق

عمر   1736 عبدالسلم عبدالسلم بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3926.519.7514.514201877شرق

حموده   1737 احمد عبدالظاهر بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.524.51613.55.5201677.5شرق
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عبدالعزيز   1738 محمد عبدالعزيز بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.528.519.513.5819.51968.5شرق

هلل   1739 عبدالعزيز عبدالقادر بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 22157.55.5214.51556.5شرق

عميره     1740 عبدالحميد الطيبى محمد عبدالمقصود بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 393019.513.515201886.5شرق

محمد   1741 فتحى عبدالناصر بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.530181413.519.517.566.5شرق

محمد     1742 عباس محمد الدين عصام بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3425.51711.5418.514.576.5شرق

قربه    1743 محمد السيد على بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3724.51813.510201967.5شرق
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امين   1744 بدوى على بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 32.519.511.5104.514.51487شرق

خليل    1745 الدسوقى سمير عماد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد غـغـغـغـغـغـغـغـ18شرق

قاسم    1746 جبر عبدالعزيز فوزى بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 332214.513.59.5171387.5شرق

زردق     1747 محمد الدسوقى ابراهيم محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 392819.515152019.5910شرق

عبدالجواد    1748 البدوى احمد محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.530171412.52017.589شرق

زعلوك    1749 عبدالفتاح احمد محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3519.513.599.5201778شرق

عطيه    1750 على احمد محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3315.519.5119.51912.575شرق

طلبه    1751 محمد احمد محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 352417.5127.518.513.556شرق

عطيه    1752 محمد السيد محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3927.51911142015.567.5شرق

الدسوقى   1753 المغاورى محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.525.51811.59191786شرق

رجب   1754 توفيق محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39291813.512.5201674شرق

اسماعيل    1755 عبده سعيد محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3827.511.511112015.555شرق

جاد    1756 عبدالعال عبدالعال محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 35.52510.51282010.551.5شرق

السباعى    1757 احمد عبدالفتاح محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.528.519.51411.5201779.5شرق

جوده    1758 محمد عبدالمجيد محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.526.5191515201778.5شرق

متولي    1759 عبدالمنعم عبدالمغنى محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.529191515201968شرق

الله      1760 فرج احمد الله فرج محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 168.52.5321.514.566شرق

نصر    1761 ابراهيم نصر محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3323.514.5109.519.516.555شرق

العدلى   1762 يحى محمد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 2421.528415954شرق

بده    1763 عبدالعال على محمود بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3620.51397.5171473.5شرق

سليم    1764 محمد فؤاد محمود بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.5276125.5151566.5شرق

ميدان   1765 محمد مسعد بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3522124.58.5121592.5شرق

الديب   1766 عبدالهادى نعمان بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.529.51913.510.519.751768.5شرق
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عجور    1767 محمد عبدالغنى ياسر بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.5281313.51019.51978شرق

السيد   1768 عبدالفتاح يحى بنون    احمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.523.513.5107.51716.576شرق

السيد    1769 على محمد احمد بنون    ادم ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5301714918.51977.5شرق

صلح    1770 حامد محمد حامد بنون    ادم ع العريان سعيد طنطا محمد 3826.514.51313201676شرق

البابلي   1771 السيد احمد بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 39231412.51118.51566شرق

النقيب    1772 انور محمود انور بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 301657.521014.565شرق

سليم   1773 محمد حسين بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 21.5457.54101.567.5شرق

عبدالمقصود   1774 اسماعيل خالد بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 3826.514128181568.5شرق

الله     1775 خلف زكى نجاح رأفت بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 25196.510.53.5131176.5شرق

شعراوي    1776 حسين ابراهيم شيرين بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 392919.512.58.5201576.5شرق

المليجى    1777 طه السيد طارق بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 3520109.57.514.515.556شرق

عبدالمنعم   1778 رمضان محمد بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 36.517.510.595.5161665.5شرق

طايل    1779 محمد فوزى محمد بنون    ادهم ع العريان سعيد طنطا محمد 372917.512.51017.514.575.5شرق

ضبش    1780 خليفه محمد ابراهيم بنون    اسامه ع العريان سعيد طنطا محمد 36.525157.5415.58.553.5شرق

منصور    1781 على موسى على بنون    اسامه ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5281712.51017.514.564شرق

هلل    1782 ابراهيم عبداللطيف توفيق بنون    اشرف ع العريان سعيد طنطا محمد 24.514127.54.514.5353شرق

محمد    1783 ابواليزيد شوقى حماده بنون    اشرف ع العريان سعيد طنطا محمد 34.51510221216.563شرق

عزب     1784 مصطفى السيد رجب رجب بنون    اشرف ع العريان سعيد طنطا محمد 3721.514.584.517656شرق

عبدالرحيم    1785 عبدالرحمن محمود فوزى بنون    البراء ع العريان سعيد طنطا محمد 37.526.51913.511201677.5شرق

ابوالنيل     1786 عطيه فتحى محمد السيد بنون    السعيد ع العريان سعيد طنطا محمد 30151013.58171477شرق

السيد    1787 عيد السيد زياد بنون    السيد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.526.5191410201677.5شرق

سميه   1788 عبدالقادر فتحى بنون    السيد ع العريان سعيد طنطا محمد 20.511.5105213964شرق

رمضان   1789 السيد محمد بنون    السيد ع العريان سعيد طنطا محمد 3717.51612111913.565.5شرق
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سلمة    1790 محمد المحمدى خالد بنون    المحمدى ع العريان سعيد طنطا محمد 3014.510.510.57.514.51165.5شرق

عبدالرحمن    1791 ماجد عبدالفتاح ايمن بنون    امير ع العريان سعيد طنطا محمد 38.523.519.512819.516.574.5شرق

السمان   1792 محمود محمد بنون    امير ع العريان سعيد طنطا محمد 3619.518.512919.51375شرق

سليم    1793 فكرى محمد ياسر بنون    انس ع العريان سعيد طنطا محمد 3819.51213.512.517874شرق

مسعد    1794 محمد عبدالعظيم محمد بنون    اياد ع العريان سعيد طنطا محمد 3929.5191415201778شرق

ابراهيم    1795 محمد مختار عبدالهادى بنون    بدر ع العريان سعيد طنطا محمد 341514.5107.515.57.588شرق

شاهين   1796 عزت خالد بنون    براء ع العريان سعيد طنطا محمد 36.527.51710.54.519.58.557شرق

الجندى   1797 مخلوف محمد بنون    براء ع العريان سعيد طنطا محمد 39291913.513.519.58.558شرق

شاهين   1798 عزت خالد بنون    بشر ع العريان سعيد طنطا محمد 33.5241310.58.520867.5شرق

ابوالمعاطى   1799 حسين السيد بنون    بلل ع العريان سعيد طنطا محمد 3021.5167.5317867شرق

النجار    1800 محمود حامد محمد بنون    بلل ع العريان سعيد طنطا محمد 201510.57.53171166.5شرق

المجاهد     1801 ابراهيم محمد عبدالشافى محمد بنون    بلل ع العريان سعيد طنطا محمد 382918.51512.52016.577شرق

التش    1802 احمد مليجى محمد بنون    بلل ع العريان سعيد طنطا محمد 3926.517.514.7513201788.5شرق

فرج    1803 محمد احمد هانى بنون    بلل ع العريان سعيد طنطا محمد 29.515611.52.51211.565شرق

السرند    1804 محمد محمد وليد بنون    بلل ع العريان سعيد طنطا محمد 24.515.512.5114.51010.543.5شرق

عبدالسيد    1805 اسكندر جميل يوسف بنون    جميل ع العريان سعيد طنطا محمد 25215.5107.5111751.5شرق

يوسف    1806 الله رزق يوسف بنون    جوزيف ع العريان سعيد طنطا محمد 352815.513.514.519.52063.5شرق

ابوالعنين   1807 محمد خالد بنون    حاتم ع العريان سعيد طنطا محمد 392916.514919.517.565.5شرق

عطا    1808 مرسى السيد جمال بنون    حازم ع العريان سعيد طنطا محمد 352113.511.53.518.51553شرق

عبدالمعطى   1809 عيد عبدالمعطى بنون    حازم ع العريان سعيد طنطا محمد 12.5152.57.51.57.57.561.5شرق

حسن    1810 عبدالعال محمد عاطف بنون    حامد ع العريان سعيد طنطا محمد 3729.518.514.51518.514.547.5شرق

بديوي     1811 محمد صلح عادل الدين بنون    حسام ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52918.515152017810شرق

سليم    1812 ابراهيم محمد الدين بنون    حسام ع العريان سعيد طنطا محمد 352614.510.57.517.516.558شرق
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السيد   1813 ابواليزيد حسن بنون    حسام ع العريان سعيد طنطا محمد 3224.513.512.57.516.51354شرق

القراشيلي    1814 حسين السيد حسين بنون    حسام ع العريان سعيد طنطا محمد 373017.514.5101918.584.5شرق

المالكى   1815 محمود رمزى بنون    حسام ع العريان سعيد طنطا محمد 30291210.55.515.51154شرق

بر    1816 عبدالسلم ابراهيم رضا بنون    حسن ع العريان سعيد طنطا محمد 282614.511.581712.578.5شرق

على   1817 حسن محمد بنون    حسن ع العريان سعيد طنطا محمد 39302013.515201789شرق

الشتله    1818 حسن عبدالنبى محمد بنون    حسن ع العريان سعيد طنطا محمد 3630171411201686شرق

حبلص   1819 محمد ملهم بنون    حسن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.529.519.514.515201887شرق

توفيق    1820 حسنى محمد احمد بنون    حسنى ع العريان سعيد طنطا محمد 38.528191414.52015.589شرق

حسنين    1821 احمد حسنين احمد بنون    حسين ع العريان سعيد طنطا محمد 2918.5101241513.554.5شرق

طنطاوى    1822 عطيه حمدى احمد بنون    حمدى ع العريان سعيد طنطا محمد 3118.512.59.52.514.512.544شرق

سمك   1823 عبدالقوى اشرف بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.53019.513.514.5201775شرق

ابوغالى   1824 الشوادفى البصطامى بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 392915.510.59.519.518.579شرق

عبدالرحمن   1825 عبدالنبى عبدالرحمن بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 232.5532.510842.5شرق

منصور     1826 رزق محمد ابوالمكارم عماد بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 31.51175.58131252.5شرق

بدر   1827 محمد مجدى بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 3627.515105.518.51581.5شرق

يوسف    1828 كامل السيد محمد بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 3627.5151392015.565.5شرق

عبدالوهاب     1829 محمد وهبى عادل محمد بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 3619.511.512.58.515.5852.5شرق

ابوالهوي    1830 السيد عبدالمحسن محمد بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 393018141319.51866شرق

الخطيب   1831 البهى محمود بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 3328.51811.53.519978.5شرق

حجازي    1832 محمود على محمود بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد واحد33.5177.510512.5126شرق

علوش   1833 ابراهيم وليد بنون    خالد ع العريان سعيد طنطا محمد 1012.562.5نصف35.525126شرق

جبران   1834 نبيل جبران بنون    ديفيد ع العريان سعيد طنطا محمد 3726117.57.51718.583.5شرق

غرابة   1835 رشاد هشام بنون    رامى ع العريان سعيد طنطا محمد 38.5281513.514.519.515.588.5شرق
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فرج    1836 العزب ربيع هانى بنون    ربيع ع العريان سعيد طنطا محمد 372614.5148181657شرق

متولى   1837 رمضان السيد بنون    رمضان ع العريان سعيد طنطا محمد 34226.513.58.514.513.565شرق

الدمشيتى   1838 شوقى محمد بنون    روحيم ع العريان سعيد طنطا محمد 381912.513.59201453.5شرق

السيد   1839 ابواليزيد ابراهيم بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.530191415201367شرق

سعيد    1840 محمود محمد احمد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.527181413.52016.566.5شرق

عبدالله   1841 محمد اسامه بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.5301814.514201786شرق

رشوان    1842 حسن اسماعيل اشرف بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 3720.511.511.5811.51576.5شرق

الدسوقى    1843 امين فاروق الدسوقى بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 3926.51813.513.5201867شرق

رزق    1844 ابراهيم مصطفى السيد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 3013.51097.51416.574.5شرق

خطاب    1845 محمد بدراوى جمال بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 27.5155.534.51012.564شرق

سليم    1846 محمد عبدالرحيم جمال بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 27.512.57.587.5151466شرق

صالح   1847 عبدالغفار رجب بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52916.512.5121817.569.5شرق

القفاص   1848 ابراهيم سمير بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 39281611.58.51715.577شرق

عبدالدايم     1849 بسيونى الشحات محمد سيد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.527.5189.51119.517.555.5شرق

حسين   1850 السيد على بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52718.513.51219.51265شرق

صاجه   1851 عبدالرحمن مجدى بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 2915107.57.5141351.5شرق

اسماعيل    1852 محمد السيد محمد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 3528.5138.57.519.510.562شرق

الشامى   1853 جمال محمد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 26.597.523.579.553شرق

البقري    1854 كمال حسن محمد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 291073.53.5101051.5شرق

مصيلحى    1855 السيد عبدالواحد محمد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 3323105.5713.51346شرق

جميل    1856 عبدالرؤف فوزى محمد بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.526.511127.51712.563.5شرق

ريحان    1857 قاسم سعد ممدوح بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 35211027.515952شرق

سمك   1858 صبحى ناصر بنون    زياد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5271612.514201356شرق
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على   1859 خليل ابراهيم بنون    زيد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.529171412.519.511.542شرق

سليمان   1860 سعيد شريف بنون    سعيد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.521.51513.51318.513.552.5شرق

الشماع   1861 سيد عمر بنون    سيد ع العريان سعيد طنطا محمد 3823.51913.5131814.552.5شرق

وهدان   1862 حموده خالد بنون    سيف ع العريان سعيد طنطا محمد 298139.51115.51051.5شرق

ابراهيم    1863 على ضيف خالد بنون    سيف ع العريان سعيد طنطا محمد 3923.5121413.519.512.541.5شرق

سليمان    1864 فريد سعيد ماجد بنون    سيف ع العريان سعيد طنطا محمد 37.525.512.51212181052.5شرق

قاسم    1865 جبر عبدالعزيز فوزى بنون    شادى ع العريان سعيد طنطا محمد واحد229.5765126.54شرق

سعدون   1866 عامر محمد بنون    شادى ع العريان سعيد طنطا محمد 32231013.51218.510.566.5شرق

الدمشيتى   1867 شوقى طارق بنون    شريف ع العريان سعيد طنطا محمد 33.520.51013.51218.51368.5شرق

حنا    1868 بدوى فؤاد زهجر بنون    شنوده ع العريان سعيد طنطا محمد 372417.51112201979شرق

عبداللطيف   1869 السيد خالد بنون    شهاب ع العريان سعيد طنطا محمد 3826.51913.513.52015.578.5شرق

الهواري    1870 محمود حسنى شريف بنون    شهاب ع العريان سعيد طنطا محمد 32.512.5107.57.516.5944شرق

محمد    1871 جابر صلح محمد بنون    صلح ع العريان سعيد طنطا محمد 372611910201448شرق

موسى    1872 محمد مصطفى ياسر بنون    طارق ع العريان سعيد طنطا محمد 35291513.59.519.51348.5شرق

الساعي     1873 السيد الدين تاج تامر بنون    عادل ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52714.511.59.5191158.5شرق

محمد    1874 مصطفى محمود عماد بنون    عادل ع العريان سعيد طنطا محمد 25115.51.531.5545.5شرق

عمار   1875 صابر محمد بنون    عادل ع العريان سعيد طنطا محمد 35.52910.5810.517.51559.5شرق

على    1876 ثابت احمد ابراهيم بنون    عبدالحليم ع العريان سعيد طنطا محمد 21.546.527.5119.566.5شرق

غنيم   1877 عبدالخالق سامى بنون    عبدالخالق ع العريان سعيد طنطا محمد 28.51554.58.516848شرق

بسيونى    1878 الدسوقى ابراهيم احمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 382913.513131915.569شرق

بشندى   1879 ابراهيم احمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.528121112.519.51758شرق

عبدالعاطى   1880 عبدالعزيز احمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52814.51312201758.5شرق

ابوهندي   1881 احمد اشرف بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 382714.512.512.52014.547شرق
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عبدالوهاب    1882 محمد رمزى اشرف بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5271514.5142014.557.5شرق

عبدالعاطي    1883 عبدالرحمن نصر اشرف بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 38.5301815152016.549شرق

اسماعيل   1884 السيد تامر بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 34.526.5107.57.515.513.549شرق

ابوطالب   1885 مهدى حسن بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 36.529161412201458.5شرق

الرفاعى   1886 على خالد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 34.59.51259.51411.546شرق

العدوي    1887 احمد محمد خالد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 39.5291914152017.568.5شرق

حسين    1888 رفعت محمد خالد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 39.5291914.51419.51557شرق

النمر    1889 عبدالله محمد خالد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.528.519.51315201786شرق

مقشط    1890 ابراهيم صلح ربيع بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 24.58.561.54.5151153.5شرق

رسلن    1891 مختار محمد سامى بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 34.515104.541614.552.5شرق

سلمه   1892 صبرى سمير بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 19174.54.54.5151153شرق

الشركسى    1893 امين عبدالكريم شادى بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 3825.5181314.52018.573.5شرق

هاشم    1894 بسيونى هاشم صابر بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52812.5107.517.513.564شرق

عمر      1895 محمد النبى على الصله طارق بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 32.516.51257.5151053.5شرق

البابلى    1896 محمد ابوالفتوح على بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 36.525.518.5111019.514.557.5شرق

فوده   1897 بيومى عمرو بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 331713.564.517.514.545شرق

السديمي    1898 حامد ابوالعز محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 34.52713141219.513.557.5شرق

الموزى   1899 احمد محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 373018.5119.52013.568.5شرق

زايد    1900 محمد اسماعيل محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 21.5968.59101063شرق

على    1901 عبدالقادر عبده محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 351813.51212121383.5شرق

الشناوى    1902 عبده عبده محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 352511.5108.51515.585شرق

عدلى   1903 على محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 36.528.51912.514.7519.51885شرق

حسين    1904 مصطفى لطفى محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.522.5181314.51918.565شرق
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الجويدي   1905 محمد محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 38.5291912.514.5201985.5شرق

العجيزي   1906 محمود محمد بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52714131415.519.586.5شرق

صالح    1907 احمد كمال ناصر بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 29156.59.51311.51776شرق

الشاعر   1908 حامد هانى بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 38.526131514.519.517.578شرق

الدسوقى   1909 نصر هشام بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 373018.51414201378شرق

محمد   1910 ابراهيم يحيى بنون    عبدالرحمن ع العريان سعيد طنطا محمد 24.51310.5106134.578.5شرق

على   1911 عبدالرحيم احمد بنون    عبدالرحيم ع العريان سعيد طنطا محمد 36.51916.510.511.516.516.578.5شرق

عبدالدايم     1912 محمود محمد عبدالغفار احمد بنون    عبدالرحيم ع العريان سعيد طنطا محمد 24.55107.53.512.51479.5شرق

احمد    1913 ابومسلم احمد ابومسلم بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 3011.5107.54.517.511.579.5شرق

جعيصه   1914 عبدالمنعم احمد بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 37.525.5191313.52014.579شرق

الششتاوى    1915 السعيد محمد احمد بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 39292011.513.519.517.5710شرق

ابوحسين    1916 صدقى اسماعيل جمال بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 38.528.517.514.51519.516.589.5شرق

عريبى   1917 فريد حامد بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 39.52919.514.515201799.5شرق

ابوهلل   1918 محمد عبدالفتاح بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 29136.57.510111468.5شرق

ابوالعل    1919 عبداللطيف محمد عمر بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 3927.519.5151519.518910شرق

عليوه    1920 عبدالرحيم السيد عمرو بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 32.518108101014.559شرق

النحراوي    1921 امام رضوان محمد بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52414129.516.51278.5شرق

حسين    1922 عبده صابر محمود بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 3827.518.513.513.519.519.589شرق

عشماوى   1923 محمد محمود بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5301614.513.519.51477.5شرق

صابر    1924 عبدالعزيز محمد مصطفى بنون    عبدالله ع العريان سعيد طنطا محمد 29211214.513.51815.579شرق

الحداد    1925 غريب عبدالمجيد رضا بنون    عبدالمجيد ع العريان سعيد طنطا محمد 3215.5783.5131368شرق

محمد   1926 عبدالمنعم ايهاب بنون    عبدالمنعم ع العريان سعيد طنطا محمد 35.52014.514.514191677.5شرق

عبداللطيف   1927 السيد خالد بنون    عدنان ع العريان سعيد طنطا محمد 39.5251914.514.5201877.5شرق
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جعيصه   1928 احمد احمد بنون    علء ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52416.514.514.52015.577.5شرق

فوزى   1929 شاكر احمد بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 39.53019.515142018.578.5شرق

عاشور    1930 فتحى على اسامه بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 37.527.519.515152018.578.5شرق

حسن     1931 الدين على وليد الدين بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 372215.514.512.51816.576شرق

عبدالرحيم    1932 السيد سعيد حاتم بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 352917151519.51786.5شرق

سليمان    1933 احمد على رضا بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 35.529.51815141617.576شرق

الخشاب   1934 عبدالغنى محمد بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 39.53019.515152017.578شرق

السيد   1935 على محمد بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 27191012.56.511.510.547شرق

البدوى   1936 يحيى هيثم بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 363015.51311131866.5شرق

حسين    1937 على على وائل بنون    على ع العريان سعيد طنطا محمد 37.529.518.5141118.51776.5شرق

رمضان    1938 جابر سعيد حمدى بنون    عماد ع العريان سعيد طنطا محمد 342015.511.510.517.514.569.5شرق

محمدالشامى   1939 عاشور ابراهيم بنون    عمار ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5241213.510.51217.578.5شرق

مراد    1940 محمد رمضان محمد بنون    عمار ع العريان سعيد طنطا محمد 34.52615.51511181868.5شرق

المش   1941 رمضان ياسر بنون    عمار ع العريان سعيد طنطا محمد 3322.51312.57.511.513.568شرق

الشرقاوى   1942 غازى ابراهيم بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52418151117.518.576.5شرق

نور   1943 محمد السيد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 372819.515152016.577.5شرق

خليل    1944 عبدالفتاح محمد ايمن بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 38281915152019.588.5شرق

جعيصة    1945 مجد محمود رفعت بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 35.52016.514.51418.518.567شرق

مصطفى     1946 محمد حفنى محمد سعيد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5281415151819.587شرق

النجار   1947 عبدالحق صلح بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 34.527.5131411.515.51757.5شرق

الله     1948 جاد الدسوقى ابراهيم عبدالحميد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 25.519.56109.56.51277.5شرق

عبدالنبي   1949 احمد عبدالرحيم بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 20.5131012.59.5121676.5شرق

الباجورى   1950 صبرى فوزى بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 21.58.57.584.57.510.562.5شرق
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عيسي     1951 احمد مبروك محمد مجدى بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 33.521.511.511.56.5201053.5شرق

عبدالله    1952 ابراهيم ابراهيم محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 284108.55141767شرق

الدين    1953 سيف ابوالفتوح محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 383016.5141518.51187.5شرق

دويدار    1954 عبدالله احمد محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 39.530201515201987.5شرق

الطيار   1955 بيومى محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 38251714.51418.513.586شرق

اسماعيل    1956 محمد عبدالتواب محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 32.52114108.51415.586شرق

الحسيني    1957 عبدالعال عبدالرحمن محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 3318.517141417.515.565شرق

محمد     1958 كمال مصطفى عمرو محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 371619.54415.56.567.5شرق

الحضرى    1959 حافظ نبيل محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 35.518.51613.513.517.51557.5شرق

سلم    1960 حمدى نبيه محمد بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 3825191515201787.5شرق

حماد   1961 فتحى محمود بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 36.522.5149.561817.576شرق

جعفر    1962 عبدالصبور عبدالعاطى ممدوح بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 382718.510.55.5171975.5شرق

عبدالفتاح   1963 عبدالحميد ياسر بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 34.5211914141916.598.5شرق

الششتاوي     1964 عبدالرؤف يسرى محمود ياسر بنون    عمر ع العريان سعيد طنطا محمد 30.52617.51311201669شرق

الحجر    1965 احمد انور اشرف بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 38231913.511181559.5شرق

رمضان    1966 ابواليزيد عبدالعظيم جمال بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 341819.5146.517.51989.5شرق

عتمان    1967 حسين احمد خالد بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 299.516.5116181376.5شرق

قنديل     1968 متولى الدين سعد خالد بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 38.51711.512.591311.578شرق

ابوكيلة   1969 فتحى خالد بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52817.51315201998.5شرق

وهدان    1970 محمود محمد خالد بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 15.56101.5341142شرق

عطا    1971 على على عاطف بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 37.528171111.5201852شرق

عريبي   1972 محمود عبدالمنعم بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد واحد33.52417121319155شرق

العريني    1973 ابواليزيد السعيد محمد بنون    عمرو ع العريان سعيد طنطا محمد 3026107.5616.51552شرق
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السيد   1974 عنتر وائل بنون    عنتر ع العريان سعيد طنطا محمد 1493.51.5313.51352شرق

الدمهوجى    1975 عباس اسماعيل غريب بنون    فادى ع العريان سعيد طنطا محمد 3929.52014152017.572.5شرق

البندارى   1976 السيد البندارى بنون    فارس ع العريان سعيد طنطا محمد 3724149.512.5171678شرق

داوود     1977 زكريا فؤاد الدين عماد بنون    فارس ع العريان سعيد طنطا محمد 37.518.5109.59.514.51373شرق

الديب   1978 السيد محمد بنون    فارس ع العريان سعيد طنطا محمد 33.525.516.514.5121917.583.5شرق

الحلو   1979 رمضان محمد بنون    فارس ع العريان سعيد طنطا محمد 3929191414.517.51966.5شرق

الجوهرى    1980 مصطفى محمد بنون    فارسمصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 2284.51.54.54.514.553.5شرق

المدبوح   1981 فاروق هانى بنون    فارس ع العريان سعيد طنطا محمد 302518108.51615.557شرق

خليل    1982 محمد محمد وائل بنون    فارس ع العريان سعيد طنطا محمد 38.53019.751415201868شرق

رمضان   1983 فاروق ايمن بنون    فاروق ع العريان سعيد طنطا محمد 39.530201515202069.5شرق

عبدالجواد    1984 محمد فاروق صلح بنون    فاروق ع العريان سعيد طنطا محمد 28.5231311.5141514.556.5شرق

منون   1985 مرسى وحيد بنون    فهمى ع العريان سعيد طنطا محمد 24.513.55.5311.510562شرق

الشيخ     1986 امام محمد فؤاد محمد بنون    فؤاد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52615141417.51451.5شرق

غنيم   1987 محمد ايمن بنون    كريم ع العريان سعيد طنطا محمد 34.523.513.5121417.514.561.5شرق

زكى   1988 عبدالحميد رضا بنون    كريم ع العريان سعيد طنطا محمد 392919.7515152016.573شرق

الدين     1989 شمس فتوح عنتر فتوح بنون    كريم ع العريان سعيد طنطا محمد 29.524.5147.51314.511.567.5شرق

البدراوي    1990 محمد يسرى محمد بنون    كريم ع العريان سعيد طنطا محمد 3828.51613.514.5201887.5شرق

السيد    1991 ممدوح كمال ممدوح بنون    كمال ع العريان سعيد طنطا محمد 3523.516.511.512.51917.567.5شرق

البرهامى    1992 عراقى عبدالمعطى عادل بنون    لؤى ع العريان سعيد طنطا محمد 38291511.57.5201645شرق

طاحون   1993 مصطفى محمد بنون    ماذن ع العريان سعيد طنطا محمد 31.52771410.518.51556شرق

جمعه    1994 ابراهيم محمد ابراهيم بنون    مازن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.523.515.51514201055شرق

ابوليله   1995 عبدالرازق حسن بنون    مازن ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52818.510.58201955.5شرق

شعبان    1996 فتحى محمد احمد بنون    مالك ع العريان سعيد طنطا محمد 372617.5128.519.51855شرق
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الملح   1997 محمد سعد بنون    مالك ع العريان سعيد طنطا محمد 3111.567.53.516.514.551.5شرق

ابوبكر    1998 مندور محسن مجدى بنون    محسن ع العريان سعيد طنطا محمد 2718645181275شرق

عبدالمطلب   1999 عبدالمنعم ابراهيم بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3826.5171311.5201575.5شرق

عمر    2000 منصور محمد ابراهيم بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 382615.51010.5201653.5شرق

ابويونس    2001 حسن احمد احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.53018.51415201766شرق

النجار   2002 السيد احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.53017.58.510201869.5شرق

الوقاد    2003 ابواليزيد جاد احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5301813.514201477شرق

الصعيدي    2004 ابراهيم سعد احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3220.512.57.551913.565.5شرق

الدمشيتى    2005 السيد محمد احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 28.520.510.58.57.518.51355شرق

عطا    2006 السيد محمد احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.516.515.510.57.52015.567.5شرق

غرابة    2007 سامى محمد احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3727.516.59419.59.553شرق

فؤاد   2008 مرزوق احمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3628.517.513.58.519.51576شرق

ناصف    2009 محمود محمد اسامه بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3829.518.513.513201476شرق

ابورحمه   2010 مصطفى اسامه بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5281412.512.5201365شرق

داود   2011 ممدوح اسامه بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 302073.51.5189.565شرق

غرابة   2012 ابوالسعود اشرف بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 24.5175.552181065شرق

سلمة   2013 محمد اشرف بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 27.51565.5510.51152.5شرق

خطاب    2014 عبدالسلم محمد اشرف بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد نصف22.58.5423795شرق

الصواف    2015 فهمى محمد اشرف بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 32.527102.54.513.51052شرق

حسانين    2016 بسطويسى اليمانى السيد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 33.521.51188.51713.552شرق

الرفاعى   2017 محمد السيد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 33.52817.5119.519.7514.577.5شرق

عمار    2018 حسن جلل ايمن بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.525.517.58.510.5199.565شرق

العبد    2019 عبدالعزيز عرفه ايمن بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 33.518.51547.5181272شرق
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ابواليزيد   2020 محمد ايمن بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.53019.513.5152013.563شرق

ختعم    2021 السيد محمد ايمن بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3830181314.519.51768شرق

يوسف    2022 عبدالمغنى محمد ايمن بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3425.517.59.512.5201666.5شرق

الباب    2023 فتح محمد ايمن بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38301814.515201867شرق

الجمال    2024 محمود محمد ايهاب بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد واحد284.577.5479.54شرق

يوسف   2025 لطفى تامر بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52916.513.51219.515.585شرق

صقر      2026 مصطفى محمد الدين حسام بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.526.515.5131219.514.575.5شرق

السيد    2027 عامر حسن حسن بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3428161111.5201465.5شرق

ابوعامر    2028 حماد على حماد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.529.51914.5152018.577.5شرق

الشناوى    2029 ربيع محمد حماده بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 31.5612.57.581814.575.5شرق

احمد    2030 محمود السيد خالد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.527.51813.510.5201778.5شرق

غنيم    2031 ذكى سعد خالد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 35.52517.57.510.5171262.5شرق

السوداني    2032 مبروك فتوح خالد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3526.5129.51019.58.568.5شرق

ابوطالب   2033 محمد خالد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.530191415201879.5شرق

منصور    2034 محمد منصور خالد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 35.5291914152018.577.5شرق

محمد   2035 كمال خيرى بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.527.515.514.514.52015.566.5شرق

ابوهلل    2036 احمد محمد رضا بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52614.513.57.518.513.552.5شرق

السباعى    2037 مصطفى محمد رضا بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 281910.55.5818.510.552شرق

قنديل    2038 المتولى عبدالمنعم رفعت بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.518117.56181462شرق

السيد     2039 زكى احمد السيد زكى بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 231975611.510.552شرق

عبدالقادر   2040 على زكى بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 2815.55.5441011.551.5شرق

كليب    2041 مرزوق عبدالمنعم سامى بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد واحد34.5251110817.510.56شرق

سويلم    2042 عبدالعزيز محمد سامى بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 28.51677.55108.551.5شرق
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الحفني   2043 عبدالحكيم سعيد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52919.51292018.566.5شرق

حسن    2044 لطفى محمد صلح بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.524121310.52013.562.5شرق

القصاص   2045 احمد طارق بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 331314.512.58.5191252شرق

الشبيني    2046 محمد عبدالله طارق بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.529.519.5139.52012.565شرق

ابوهلل    2047 احمد عبدالفتاح عادل بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 373016121219.515.565شرق

الفيومي   2048 عبدالرحمن عبدالجواد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.53018.51515201776شرق

خليل    2049 بدوى شعبان عبدالله بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.520.513.513.59.517.51452شرق

برغوت   2050 محمد عبدالمنعم بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد واحد31261187.513116شرق

حسين   2051 حسين عبده بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.524.511.57.55.516.513.562.5شرق

بدوى   2052 عبداللطيف علء بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.5271813.51218.51777.5شرق

بيومى    2053 حسن محمد علء بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.524.5107.5315.51062شرق

عوض   2054 محمد علء بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52917.51210.51915.563.5شرق

مصطفى    2055 محمد محمود علء بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.525.5191512.52016.585شرق

ضاحى     2056 امين محمد الدين عماد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.53019.5151419.515.565شرق

رجب   2057 عبدالمنعم عماد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3323.5139.53.51612.552.5شرق

بسطويسي   2058 مدبولى عمرو بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 23.5156.524101069شرق

حامد   2059 مصطفى فادى بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 24.51352.5212.57.566.5شرق

حموده   2060 عبدالمنعم فايز بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 39.529.519.514.515201978.5شرق

المطاطى   2061 سعد فتوح بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 341517.57.5819.51789شرق

البقرى    2062 هلل محمد ماهر بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 332313.55818.516.588شرق

ابووافيه    2063 عبدالعاطى اشرف محمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 26.526157.54.51916.587شرق

مصطفى    2064 مصيلحى سعد محمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52816.57.51118.516.567.5شرق

عبدالعاطي   2065 عبدالعزيز محمد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5292012.5152018.589شرق
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عقده   2066 ابراهيم محمود بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 35.528.518.512.513.52018.598شرق

محمود     2067 احمد سالم طه محمود بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 35.5281813.514171996.5شرق

عبده    2068 عبدالمجيد عبدالوهاب محمود بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 31271397.518.515.585.5شرق

الديب    2069 السيد محمد مدحت بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3328119.58.51614.569.5شرق

جلبه    2070 مصطفى ابوالمعاطى مصطفى بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 3221.51056.5121577شرق

عجور    2071 محمد عبدالغنى ميسره بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.524.514.59.59.51614.588شرق

عامر    2072 محمد سعد هشام بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5291610.59.514.518.578.5شرق

احمد     2073 السيد عبدالمنعم محمد هشام بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 332417.57.57.51817.586شرق

غنيم   2074 محمد هشام بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52919.514.514.752015.588شرق

الشناوي    2075 محمد مصطفى وائل بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 22116.51.5210.51686.5شرق

هلل    2076 عبدالنبى سعيد وليد بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 382617.513.513.519.518.589شرق

الحجر    2077 محمد السيد ياسر بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 34.526.515.511.512191889.5شرق

العادلى    2078 محمد عبدالحميد ياسر بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 35201613.511.5191368شرق

السمان   2079 محمد ياسر بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 371814.51381613.557شرق

دراز    2080 عبدالعزيز محمد ياسر بنون    محمد ع العريان سعيد طنطا محمد 38.5292014.514.752011.563شرق

ابراهيم    2081 سليمان عبدالعزيز ابراهيم بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 3623.518.5159.516.51672.5شرق

الجندي    2082 عبدالرحيم محمد ابراهيم بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52719.513.51219.51662شرق

موسي    2083 احمد السيد احمد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 34.52617.5141217.59.563.5شرق

ابوريا    2084 سامى محمود احمد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 28.51315147.51510.562.5شرق

ابراهيم    2085 عطيه فوزى اسامه بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 32.514.51412.510.5131353.5شرق

الله     2086 جل عبدالسميع ابراهيم اسماعيل بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52117.51310.5181673.5شرق

زايد   2087 السعيد اشرف بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52719.513.5121913.586.5شرق

ماضي   2088 محمد الحسين بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 362818.5139.52013.575شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

95

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشرقاوي    2089 على عاشور السيد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 33.51415117.519.514.556.5شرق

محمد    2090 حامد محمود ايمن بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 3951.5نصف17.563.52شرق

الخولى    2091 احمد عبدالوهاب جمال بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 301511.57.55.513.51263شرق

حسين    2092 احمد سيد حسنى بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 25.513103.753.5101372شرق

الدسوقى    2093 ابراهيم طه حموده بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 3118.57118.514.517.563.5شرق

القفاص   2094 عبدالمنعم رضا بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 21.596.510.53.55.51373شرق

شخيخه    2095 السيد احمد سامى بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 2812.512.514.51112.510.585شرق

خضير    2096 على عبدالقادر سامى بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 39.52818.514.515201478شرق

نافع    2097 محمود حمدان سعد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 352817.51213.52015.575شرق

سمك    2098 حسن جلل سعيد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 34181711.51216.51483.5شرق

السيد   2099 فاروق سعيد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 14.53.5610541373.5شرق

عزام   2100 عبدالرؤف صبرى بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52519.59.59.519.513.589شرق

الطايفه    2101 عبدالنبى محمود عبدالفتاح بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 382719.51311201763.5شرق

محمود   2102 ابوالنجا عزت بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 2519.577.55141563.5شرق

محمد     2103 عباس محمد الدين عصام بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 3525.51012915.51542شرق

منصور    2104 ابراهيم محمود عمرو بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 33.51616.5121118.51654شرق

عطيه   2105 حسين محمد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 383018.513.51319.512.564.5شرق

السيد    2106 ابراهيم عاشور محمد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 35.527171111.5161364شرق

فتوح   2107 على محمد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 392719.513.513181867شرق

الجناينى    2108 ابراهيم محمود محمد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 207168.51014.51075.5شرق

فرج    2109 على مرسى محمد بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 311373.5310.51552شرق

عبدالغنى    2110 احمد سيد ياسر بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 361717.59.58171551.5شرق

عريبى    2111 رمضان محمد ياسر بنون    محمود ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52614.510.58.5171554شرق
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البابلي    2112 محمد ابراهيم احمد بنون    مروان ع العريان سعيد طنطا محمد 36.5301811.51519.51956.5شرق

السيدمكاوى   2113 حسين احمد بنون    مروان ع العريان سعيد طنطا محمد 362817.512121815.544.5شرق

بر    2114 السيد احمد سمير بنون    مروان ع العريان سعيد طنطا محمد 36.528.518.513151918.556.5شرق

شحاته    2115 محمد عطيه محمد بنون    مروان ع العريان سعيد طنطا محمد 27.5281587.5181362شرق

خليل    2116 حسين صالح مدحت بنون    مروان ع العريان سعيد طنطا محمد 331511.54.54.515.51553شرق

ابوالهوي  2117 ناصرعبدالمحسن بنون    مروان ع العريان سعيد طنطا محمد 188.5657.5101454شرق

دياب    2118 السيد احمد ابراهيم بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 372913.59111715.557شرق

ابوفدان    2119 ابراهيم نجاح ابراهيم بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 38.527.518.51312.5191576شرق

دياب   2120 مصطفى احمد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 39292014.7514.52018.588.5شرق

سليم    2121 عبدالرحيم مصطفى احمد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 12.511454.513.51274شرق

اسماعيل    2122 عبده احمد ايهاب بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد واحد3622.517.58.53.51714.57شرق

الشوربجى   2123 مصطفى خالد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 35.52718.5141218.515.565شرق

حسن    2124 ابوالمجد بيومى رضا بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 1.51362.5واحد162.575شرق

مندور    2125 عبدالمطلب عبدالحليم سمير بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 311911.57.53.51511.563شرق

ابوالسعود    2126 محمد نجاح عبدالرحيم بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 281915117.51317.552.5شرق

فرحانه   2127 حلمى كامل بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 37.527.517.51415191863شرق

جاد   2128 ابوالعينين محمد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 34291714.515171768شرق

الميت    2129 الدين جمال محمد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 3829201513191654شرق

معتوق    2130 بدرى ربيع محمد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 24.567.552.521052شرق

دبو    2131 احمد عبدالله محمد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 383017.5141219.7517.576.5شرق

ميبر    2132 احمد على ممدوح بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 383019.51514.52016.576شرق

السيد    2133 احمد حسين وليد بنون    مصطفى ع العريان سعيد طنطا محمد 37.528181410.519.51663.5شرق

عزام    2134 محمد ابراهيم بنون    معاذ ع العريان سعيد طنطا محمد 146.564266.562شرق
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الدين    2135 صلح عادل احمد بنون    معاذ ع العريان سعيد طنطا محمد 36.526.513.510.58.514.51657.5شرق

احمد    2136 على عبدالمجيد عبدالفتاح بنون    معاذ ع العريان سعيد طنطا محمد 32.524.513.59.521414.554شرق

دراز    2137 كمال العيسوى كمال بنون    معاويه ع العريان سعيد طنطا محمد 21.52012103.512.51252.5شرق

الطوخى    2138 عبدالغنى هشام بالله بنون    معتز ع العريان سعيد طنطا محمد 3729201414.52018.567.5شرق

عمران    2139 على السيد بكر بنون    معتز ع العريان سعيد طنطا محمد صفر214.58واحد3211195.5شرق

درويش    2140 محمد سيد مصطفى بنون    معتز ع العريان سعيد طنطا محمد 36.52918.51413.52018.578.5شرق

جنينة   2141 على عنتر بنون    معتصم ع العريان سعيد طنطا محمد 3526.518.513121919.578.5شرق

عاشور    2142 البهى عبدالمنعم البهى بنون    ممدوح ع العريان سعيد طنطا محمد 32.526.51410.5817.515.586شرق

ابوالهوى   2143 ممدوح محمد بنون    ممدوح ع العريان سعيد طنطا محمد 38301812.514.752015.578شرق

الشريف   2144 ممدوح محمد بنون    ممدوح ع العريان سعيد طنطا محمد 35251112.58.5191163شرق

النعماني    2145 ابراهيم الشحات مصطفى بنون    مهاب ع العريان سعيد طنطا محمد 3729201415201878.5شرق

شعبان     2146 محمد فرحات عبده تامر بنون    مهند ع العريان سعيد طنطا محمد 3829191411.5201973شرق

عبدالله    2147 السيد الوهيدى جمال بنون    مهند ع العريان سعيد طنطا محمد 33.52111.599.51916.574شرق

المهدى    2148 محمود عنتر سعيد بنون    مهند ع العريان سعيد طنطا محمد 3727.516.510.512.51918.583.5شرق

الملوانى    2149 محمد عزيز على بنون    مهند ع العريان سعيد طنطا محمد 34156.565.512.515.573.5شرق

عبدالقادر   2150 محمدى هانى بنون    مهند ع العريان سعيد طنطا محمد 25.57.566.54.5101553.5شرق

الشعراوي   2151 طه احمد بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 3829.5201515201987.5شرق

ابوشوشة    2152 محمد فؤاد احمد بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 38.524.515.513.514.5202077.5شرق

حسن    2153 عبده جمال اشرف بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 2517.57.512131612.582.5شرق

وهدان    2154 احمد ديب امين بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 36.515104.57.51616.585شرق

الدسوقي   2155 محمد ايمن بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 34.5261411111918.587شرق

احمد    2156 صالح منير صلح بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 3827.519.512.512.52019.578شرق

الديب    2157 ابراهيم السيد نبيل بنون    نادر ع العريان سعيد طنطا محمد 30.524.56.55.57.516.51786شرق
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المرحومي   2158 طلعت طارق بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 3628156.591718.563.5شرق

خليل    2159 السيد فتحى محمد بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 382817.510.5132017.594.5شرق

عبدالفتاح   2160 محمد محمود بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 35.521.510.597.51714.577.5شرق

يوسف    2161 سعد يوسف يوسف بنون    مؤمن ع العريان سعيد طنطا محمد 3726.51714.7514.7519.51577شرق

ميخائيل   2162 فؤاد جورج بنون    مينا ع العريان سعيد طنطا محمد 33.5301212.51216.52063.5شرق

حموده   2163 شوقى عصام بنون    نادر ع العريان سعيد طنطا محمد 25.520.56.53.5510.519.572.5شرق

المولى    2164 جاد رشاد احمد بنون    نور ع العريان سعيد طنطا محمد 34247.5107.51119.571.5شرق

عبدالعظيم     2165 السعيد محمد وجدى الدين بنون    نور ع العريان سعيد طنطا محمد 33.520108101316.582.5شرق

اسماعيل   2166 حماده حسنى بنون    نور ع العريان سعيد طنطا محمد 29.58.52247.51474شرق

السمان   2167 فتحى محمد بنون    نور ع العريان سعيد طنطا محمد 36.529.51911.514.51915.575شرق

احمد    2168 محمود رمضان جمال بنون    هشام ع العريان سعيد طنطا محمد 37.52617.51412.519.517.562.5شرق

على    2169 عبدالهادى السيد احمد بنون    وسام ع العريان سعيد طنطا محمد نصفغـ1.511.5غـ20.517.542.5شرق

محمد    2170 عبدالمغنى محمد عابد بنون    ياسين ع العريان سعيد طنطا محمد 3726.519.5141519.518.578شرق

الدكرورى    2171 محمد محمد هشام بنون    ياسين ع العريان سعيد طنطا محمد 24.522.56.510810.51161.5شرق

طلبه    2172 عبدالستار طلبه سامح بنون    يحيى ع العريان سعيد طنطا محمد 392815.513.51317.51775.5شرق

الخطيب    2173 عبيد شفيق محمد بنون    يحيى ع العريان سعيد طنطا محمد 29.57.56.55.5515942شرق

سليمان   2174 رشدى سليمان بنون    يوحنا ع العريان سعيد طنطا محمد واحد37.5301713.513.519.5187شرق

دياب    2175 ابواليزيد محمد ابراهيم بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد نصف393017.513.5112015.57شرق

القصراوي    2176 عبدالله سعيد احمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 32.52810.5118.51814.583.5شرق

الجعار    2177 عبدالمجيد محمد احمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 36.526.512.55.57.517.51576.5شرق

قنديل   2178 حامد السيد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 37.528.517.5121519.51483.5شرق

صادق    2179 حسين محمد السيد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 373011.5111418.512.576شرق

تركي    2180 عبدالسلم على باسم بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 34.52510810.51015.565شرق
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عبدالعليم   2181 كمال ثروت بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 3018.57.54121114.571.5شرق

شلبى    2182 حسن مصطفى جهاد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 37.5271212.514201262شرق

فراج    2183 السيد محمد حسين بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 39301714.51319.7516.556شرق

السيد    2184 محمد محمد حماده بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 27.5221087.51413.563.5شرق

الجوهرى     2185 احمد سيد محمد خالد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 3322.517.5981415.573.5شرق

المشالي   2186 عبدالمنعم زكريا بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 31.5251610.510.516.513.562.5شرق

ابوالعز   2187 حسن سامح بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52618.513.512.51910.556شرق

عبدالرازق   2188 فهمى سامح بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 372612.5121217.513.573شرق

احمد    2189 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 362816.51514.519.51575.5شرق

البربري    2190 حافظ سعد علء بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 37.53019.514.5152017.5810شرق

عبدالحميد    2191 لطفى احمد كرم بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 38.52819.51314.518.515.588شرق

عبدالسميع   2192 حافظ مجدى بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 27.5155.56.5810.511.577.5شرق

شاهين    2193 محروسسليمان محسن بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 392613.51011.519.51386.5شرق

دراز   2194 احمد محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 39.53019.515152019.5710شرق

عبدالعظيم    2195 ابراهيم السيد محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 392511.510.5141916.576شرق

الحليسي    2196 مصطفى ذكى محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 34.520.5757.515.514.566شرق

النجار    2197 عبدالله رشدى محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 27.510.54.521.510.51354شرق

مشعل    2198 امين سمير محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 2926135.55.5141585.5شرق

ابراهيم    2199 محمد صبرى محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 34.527161514191486شرق

شرشر    2200 حسن عبدالرحمن محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 26.514.574.55.5151075شرق

الحداد    2201 محمود فتحى محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 3625107.5815.510.557شرق

عبدالغنى   2202 فضلى محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 3929.517.5141519.511.577شرق

سلطان    2203 محمد فهمى محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 38.53016.512.515201777.5شرق
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حسنين    2204 جابر محمد محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 31.526.515.55415.51256.5شرق

حسنين    2205 عبدالعزيز محمد محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 2106.555واحد178.54.5شرق

عبدالعاطى     2206 عرفه حامد محمود محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 34.520117.57.51015.541.5شرق

ربيع    2207 محمد مرسى محمد بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 342710.57.5816.515.566شرق

ابوشنادي    2208 احمد محمد محمود بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 30.5295.5451515.557شرق

احمد    2209 حسن انور وائل بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 35.52813.58.510.5181558.5شرق

الجرف     2210 محمد السيد احمد ياسر بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 39.53015.51214201859.5شرق

الحته     2211 احمد سيد محمد يحيى بنون    يوسف ع العريان سعيد طنطا محمد 39.52919.514.51519.52079شرق

العياش    2212 ابواليزيد محمد رفعت بنات  اروى ع طنطا الزهراء 3828181413201756شرق

الجندى   2213 مخلوف محمد بنات  اروى ع طنطا الزهراء 37.529.516.51210.5201655شرق

منصور     2214 عبدالمعطى عيد شلبى وائل بنات  اريج ع طنطا الزهراء 3417.515.59.510.5191869شرق

ابوزيد    2215 ابراهيم محمد ابراهيم بنات  اسراء ع طنطا الزهراء 382919.511.514201857.5شرق

عبدالمجيد    2216 احمد صابر احمد بنات  اسراء ع طنطا الزهراء 29.521.5101151715.565.5شرق

عبداللطيف   2217 محمد ايمن بنات  اسراء ع طنطا الزهراء 352713.511.510201857شرق

ميهوب   2218 ربيع بدوى بنات  اسراء ع طنطا الزهراء 29.51812115.517.515.566.5شرق

ابوشنادى   2219 حمدان عصام بنات  اسراء ع طنطا الزهراء 34.520.51098.51614.564.5شرق

الشامى    2220 عبدالمقصود الله عطا بنات  اسراء ع طنطا الزهراء 3927.51411.510.5191765.5شرق

احمد   2221 بدرى محمود بنات  اسراء ع طنطا الزهراء 301958.55.51115.588شرق

ابوالهوى    2222 عبدالفتاح احمد سامى بنات  اسماء ع طنطا الزهراء 3828.511.58.51117.51864.5شرق

عزازي    2223 محمد عبدالجواد سند بنات  اسماء ع طنطا الزهراء 38.526.51111.5111717.564.5شرق

الغرابلى   2224 محمد فوزى بنات  اسماء ع طنطا الزهراء 37281311.51119.51952.5شرق

عامر   2225 جمال وائل بنات  اسماء ع طنطا الزهراء 23.521767.5111761.5شرق

بليله   2226 احمد رضا بنات  اسيل ع طنطا الزهراء 393019.751410.5201955شرق
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عيسى   2227 محمد عبدالهادى بنات  اسيل ع طنطا الزهراء 3616.510145.51915.564شرق

ابوالمكارم   2228 محمود محمد بنات  اشرقت ع طنطا الزهراء 36.528131211201965شرق

عامر   2229 محمد نصر بنات  اشرقت ع طنطا الزهراء 38.53016.514152016710شرق

خفاجى    2230 محمد عبدالمنعم طارق بنات  الء ع طنطا الزهراء 38271914152018810شرق

علوش   2231 مصطفى ايمن بنات  امال ع طنطا الزهراء 35.526137.55.515.510.556.5شرق

رشدي   2232 عبدالعظيم ابراهيم بنات  امانى ع طنطا الزهراء 38.5291612.515201788شرق

شعبان   2233 بسيونى ابراهيم بنات  امل ع طنطا الزهراء 39.53018.51312182055شرق

الشافعي    2234 احمد محمود احمد بنات  امل ع طنطا الزهراء 39302015152020810شرق

السيد   2235 فرحات ياسر بنات  امل ع طنطا الزهراء 27.512.54.57.5412.510.572شرق

عبدالوارث   2236 رمضان سمير بنات  امنيه ع طنطا الزهراء 3328144.57.581471.5شرق

عريبى    2237 ابراهيم الكيلنى يسرى بنات  امنيه ع طنطا الزهراء 34.51711127.51514.583.5شرق

مراد   2238 محمد عبدالعظيم بنات  اميره ع طنطا الزهراء 23.5163.533108.572شرق

ربيع    2239 سالم السيد مجدى بنات  اميره ع طنطا الزهراء 372817.5131519.514.579.5شرق

حسين    2240 محمود حامد ناصف بنات  اميره ع طنطا الزهراء 37261094.5161772.5شرق

الششتاوى    2241 فؤاد محمد حلمى بنات  امينه ع طنطا الزهراء 372514.58.57.5171372.5شرق

الزيات    2242 عبدالمنعم محمد احمد بنات  ايمان ع طنطا الزهراء 321610.583.512.51371.5شرق

المطاهر   2243 عبدالفتاح سامى بنات  ايمان ع طنطا الزهراء 3826.512.512918.514.575.5شرق

عبدالله    2244 عبدالقادر محمد شوقى بنات  ايمان ع طنطا الزهراء 39.53019.512.514.5202099شرق

الدمشيتى   2245 محمد محمد بنات  ايمان ع طنطا الزهراء 393019.51513.52018810شرق

العبادى    2246 على مجاهد احمد بنات  ايه ع طنطا الزهراء 3514105.53.51413.575.5شرق

علم    2247 سالم محمد احمد بنات  ايه ع طنطا الزهراء 3729181513.518.51483.5شرق

ونيسشرف    2248 السيد شرف بنات  ايه ع طنطا الزهراء 382810.510.58.5151473شرق

نصر    2249 يونس محمد محمد بنات  ايه ع طنطا الزهراء 28.515.53117.5111262شرق
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احمد     2250 سيد احمد محمد ابراهيم بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 38.528.51011814.51562شرق

عمران    2251 الدين صلح احمد بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 36.527161011.52013.582شرق

علم   2252 صلح احمد بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 261667.54.51410.564.5شرق

زايد    2253 محمد رمضان اشرف بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 39301914.514.519.518.587.5شرق

المرسي   2254 رمضان تامر بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 339.55.585.513.512.564شرق

عبدالغني   2255 صلح خالد بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 36.510.5109.57.514.511.564شرق

بدوى     2256 السيد يسن محمد سامح بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 3728.5191412.5181363شرق

سمك   2257 جلل سامى بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 39.52919.513.514.52017.576.5شرق

ناصف    2258 محمد محمود شادى بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 3928.5181011.52015.576شرق

دراز   2259 العسيوى شريف بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 38171011.57.519.51875.5شرق

عمارة     2260 محمود الدين صلح محمد بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 37.52617.51513201874.5شرق

مراد    2261 محمد يحيى محمد بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 36.527.5101091917.571.5شرق

حامد     2262 شفيق نجيب محمد هانى بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 31.5151065.51215.573شرق

بدوى   2263 فوزى وسام بنات  بسمله ع طنطا الزهراء 37261313.512.517.516.575.5شرق

وفا    2264 نورالدين محمد على بنات  بسمه ع طنطا الزهراء 383015139.519.51778شرق
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حسن    2265 مرسى ابواليزيد محمد بنات  بسمه ع طنطا الزهراء 38292014.5152020810شرق

احمد    2266 عثمان مرزوق ابراهيم بنات  بسنت ع طنطا الزهراء 32.517.5109.581813.575شرق

هلل    2267 احمد عبدالعزيز على بنات  بسنت ع طنطا الزهراء 271010107.513.511.573.5شرق

جابر   2268 ابوالنور مصطفى بنات  بسنت ع طنطا الزهراء 36.5281513111915.575.5شرق

شمس    2269 محمد يوسف محمد بنات  بسيمه ع طنطا الزهراء 3626.517.57.5111912.565.5شرق

عبدالله    2270 عبدالعزيز احمد اشرف بنات  تسنيم ع طنطا الزهراء 3527.51097.51513.562.5شرق

محمود    2271 فؤاد محمود عادل بنات  تقى ع طنطا الزهراء 36.52411119.52017.574.5شرق

ابوطالب    2272 محمد ابوطالب السيد بنات  جهاد ع طنطا الزهراء 312310104.513.51474شرق

الفقى   2273 عبدالموجود ياسر بنات  جهاد ع طنطا الزهراء 37.527171313201975.5شرق

حسين    2274 عبدالفتاح ابراهيم خالد بنات  جيهان ع طنطا الزهراء 34291211.510.518.51579شرق

ابوالهوي   2275 عبدالمحسن احمد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 2324109.58.517.515.579شرق

عبدالغفار   2276 السيد اسامه بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 29.511.5411.551814.567شرق

الدسوقى     2277 الحاج احمد الدسوقى السيد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 25.5155.57.5214.51475.5شرق

زيان    2278 احمد السيد السيد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 30.519784161673شرق

عفيفى   2279 جميل ايهاب بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 29.5215.585.514.514.572شرق

مصطفى    2280 محمد مصطفى بهاء بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 22.59.52.58.53.5111671.5شرق

الديب   2281 السعيد حمدى بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 38.525.5181313.5201988.5شرق

ابوزهرة    2282 احمد السيد سعد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 36.52914.513.513.518.516.588.5شرق

سلمة   2283 صبرى سمير بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 29.5245.51251814.578شرق

سمك     2284 حسن جلل حسن شريف بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 38.525.516.51411.5201688.5شرق

عبدالرحمن     2285 محمد حسين الدين صلح بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 35.518787.514.51684شرق

عبدالمحسن   2286 مصطفى طارق بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 3521.5713816.51696.5شرق

خشاب    2287 احمد عبده عبدالرحيم بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 32.520.51013.5818.515.586شرق
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فرج   2288 محمدين عبدالفتاح بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 362811139141375.5شرق

خليل    2289 المتولى ابراهيم عبدالمنعم بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 31191011.59.51914.575.5شرق

عمارة    2290 السيد ابراهيم علء بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 25.5157137.5161284شرق

حموده   2291 مصطفى فتحى بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 37.525.513.5141418.51384شرق

الشريف   2292 عباس محمد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 382813.514.514.518.51599.5شرق

سنبل    2293 محمود عبدالباسط محمد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 35241081013.51596شرق

داود    2294 على سامى محمود بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 37.53019.514.5152013.595.5شرق

الوكيل    2295 ابراهيم محمد ناجى بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 35.518.55.5591314.595.5شرق

زيدان     2296 عبدالواحد سعد عادل وليد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 3820.578917.515.594.5شرق

جابر     2297 محمد على على جمال بنات  حل ع طنطا الزهراء 3823101010171983.5شرق

البهى   2298 محمد حسن بنات  حل ع طنطا الزهراء واحد32.522.55.55412.5167شرق

السروجى   2299 اسماعيل ايمن بنات  حنين ع طنطا الزهراء 3322106.591915.594شرق

عميره    2300 احمد السيد طه بنات  حنين ع طنطا الزهراء 3119.510.57.58.514.51576شرق

الملح   2301 احمد محمد بنات  حنين ع طنطا الزهراء 32.521107.5913.517.576.5شرق

البحيرى    2302 على السيد محمد بنات  حنين ع طنطا الزهراء 27.517.5107.57.5151159.5شرق

عطيه    2303 محمد عبدالخالق محمود بنات  حنين ع طنطا الزهراء 38.53019.515122018810شرق

نور   2304 الرفاعى محمد بنات  حور ع طنطا الزهراء 38.52918.513.513.519.519.589شرق

عيسى   2305 عبدالرحمن طارق بنات  خديجه ع طنطا الزهراء 2815107.57.5131464.5شرق

اسماعيل   2306 حماده حسنى بنات  خلود ع طنطا الزهراء 29.510.56.55.55.51314.575شرق

السيد    2307 رسلن حسن السيد بنات  دنيا ع طنطا الزهراء 32.585.51.54.59.57.555.5شرق

الغزالى    2308 احمد محمد ابراهيم بنات  دينا ع طنطا الزهراء 31.515107.57.514.51386شرق

عبدالمجيد   2309 علم عاطف بنات  رانيا ع طنطا الزهراء 32.5151055.5147.567.5شرق

الصواف    2310 محمود على مصطفى بنات  رانيا ع طنطا الزهراء 34.519.515.57.54.51513.578شرق
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احمد    2311 على عبدالفتاح احمد بنات  رباب ع طنطا الزهراء 35.5221512.510.571464شرق

القطوني    2312 احمد شبل احمد بنات  رحاب ع طنطا الزهراء 37.52611.5101219.51276.5شرق

زيان     2313 الله فتح عبدالرازق عبدالحميد بنات  رحمه ع طنطا الزهراء 393019.514.5152016.5910شرق

غرابة   2314 فريد محسن بنات  رحمه ع طنطا الزهراء 382911.513.5142016810شرق

نصر    2315 ابراهيم نصر محمود بنات  رحمه ع طنطا الزهراء 2923104.53.516.51379شرق

عثمان    2316 الدين كمال محمد بنات  رزان ع طنطا الزهراء 3629.519.5139.519.51588.5شرق

نصر   2317 عبدالجواد اشرف بنات  رضوى ع طنطا الزهراء 36.53017.513.59191487.5شرق

الحبشي    2318 يوسف يوسف علء بنات  رغد ع طنطا الزهراء 37.526.516.51412.5201597شرق

ابراهيم    2319 الدسوقى ابراهيم جمال بنات  رنا ع طنطا الزهراء 31.52112.57.55181153شرق

السعداوي    2320 سعد محمد شاكر بنات  رنا ع طنطا الزهراء 39.5301915152016.598شرق

عبدالغنى     2321 احمد سيد عبدالغنى ياسر بنات  رنا ع طنطا الزهراء 38.527.518.51210.51914.596.5شرق

عبدالعاطى    2322 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد بنات  رنيا ع طنطا الزهراء 38291712.512201999.5شرق

خطاب   2323 امين امجد بنات  رهف ع طنطا الزهراء 3930191514.5201699شرق

مبروك    2324 على يحيى جمال بنات  روان ع طنطا الزهراء 38.5271914152017.599شرق

عامر     2325 صالح عبداللطيف حازم بنات  روان ع طنطا الزهراء 35281581017.517.587شرق

الجروانى    2326 عبدربه محمد خالد بنات  روان ع طنطا الزهراء 33.52714.55.53.5171676شرق

سمك    2327 لطفى محمد رشاد بنات  روان ع طنطا الزهراء 32.518.5105.52.516.51488شرق

عبدالحافظ   2328 سيداحمد طارق بنات  روان ع طنطا الزهراء 38.5302015152015.599شرق

البابلي    2329 محمد محمد طارق بنات  روان ع طنطا الزهراء 38.530181413.5201599شرق

شحاته    2330 محمود احمد عادل بنات  روان ع طنطا الزهراء 38.52916.51415201989شرق

الباجورى   2331 صبرى عبدالقادر بنات  روان ع طنطا الزهراء 392819.513.515201876.5شرق

عبدالرحمن    2332 محمد سعد محمد بنات  روان ع طنطا الزهراء 322011.5101071273شرق

الجزيرى    2333 عبدالعزيز محمد وليد بنات  روان ع طنطا الزهراء 37.528.517.514.75151814610شرق
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عبدالرحمن     2334 محمد الدين شمس ياسر بنات  روان ع طنطا الزهراء 38.53019.515152017.5810شرق

اللبان    2335 احمد عبدالحميد محمد بنات  رودينا ع طنطا الزهراء 34.52615.510.59.51512.563.5شرق

الخطيب   2336 محمد جمال بنات  روزانا ع طنطا الزهراء 36301610.51214.517.591.5شرق

ابراهيم    2337 جميل محمد ايهاب بنات  روضه ع طنطا الزهراء واحد2483.557.59.512.56شرق

جعيصة   2338 مصطفى سامى بنات  روضه ع طنطا الزهراء 16.565.5244.511.571.5شرق

عبدالله    2339 محمد حسين محمد بنات  روضه ع طنطا الزهراء 37.526161413.518.51866شرق

سالم   2340 السيد هشام بنات  روضه ع طنطا الزهراء 35.522.57.512.511.518.514.542.5شرق

عابدين   2341 عبدالقادر محمد بنات  رويدا ع طنطا الزهراء 3724.511.58.51319.51558شرق

عمر   2342 عبدالسلم عادل بنات  ريم ع طنطا الزهراء 33.520.513910158.564.5شرق

ابوالعل   2343 حسن ايهاب بنات  ريهام ع طنطا الزهراء 37.520117.53.5191263.5شرق

المش    2344 المرسى محمد حمدى بنات  ريهام ع طنطا الزهراء 36.5281313.59.519.51379شرق

احمد     2345 محمد على محمد رمضان بنات  ريهام ع طنطا الزهراء 37.528.517.512919.51384شرق

ابوطالب   2346 عبدالستار عبدالعال بنات  ريهام ع طنطا الزهراء 34.527.5108.55.51412.576شرق

صالح   2347 فاروق احمد بنات  زينب ع طنطا الزهراء 3725.517.513.59.5205.577شرق

عبدالله    2348 السيد العجمى محمد بنات  زينب ع طنطا الزهراء 27155.544.58.59.576شرق

صالح   2349 فاروق محمود بنات  زينب ع طنطا الزهراء 23156.54.525.51176شرق

كشكول   2350 السيد مسعود بنات  زينب ع طنطا الزهراء 2924.5121511.51414.567شرق

بخيت   2351 محمد ابراهيم بنات  ساره ع طنطا الزهراء 37.527.517.513.513.517.516510شرق

عطا    2352 على على اشرف بنات  ساره ع طنطا الزهراء 352611.59101713.575شرق

كريمه    2353 على محمد السيد بنات  ساره ع طنطا الزهراء 3226.5109.5915.514.565.5شرق

القديم    2354 عبدالفتاح صبحى ايمن بنات  ساره ع طنطا الزهراء 3527.514.57.57.5181384.5شرق

النجار   2355 البسيونى طارق بنات  ساره ع طنطا الزهراء 26.5181045.515.510.554شرق

صبيحة    2356 محمد السيد محمد بنات  ساره ع طنطا الزهراء 204102.528.51342.5شرق
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بدران     2357 الدين صلح محمد محمد بنات  ساره ع طنطا الزهراء 393016.514.514.52014.577شرق

عطيه   2358 السيد سامى بنات  ساميه ع طنطا الزهراء 35.521.518.57.57.52012.564.5شرق

العيسوي    2359 حسن ابوبكر محمد بنات  ساميه ع طنطا الزهراء 17.510.53.51.52.510.51154.5شرق

هنيدى   2360 عبدالله انور بنات  ساندى ع طنطا الزهراء 39.52914.512.5142015.577.5شرق

علي    2361 محمد عبدالعزيز مدحت بنات  ساندى ع طنطا الزهراء 3729.516.514.5142013.599شرق

فراج    2362 محمد طلعت عصام بنات  سحر ع طنطا الزهراء 3321.512.587.516.51057شرق

ابوالعزم    2363 احمد سيد مجدى بنات  سلسبيل ع طنطا الزهراء 35.524.516.5137.519.515.566.5شرق

حسن    2364 السيد فتحى مدحت بنات  سلسبيل ع طنطا الزهراء 33.52913.5109.519.51377شرق

ابوسمرة     2365 احمد محمد احمد احمد بنات  سلمى ع طنطا الزهراء 35.529.515.513.51419.516.598شرق

حموده    2366 عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز بنات  سلمى ع طنطا الزهراء 3827.517.513.51019.515.575شرق

الله    2367 نعمه عبدالمقصود عبدالقوى بنات  سلمى ع طنطا الزهراء 3525.519.513.510.52019.585شرق

كشكول    2368 متولى اسماعيل متولى بنات  سلمى ع طنطا الزهراء 31151043.51111.563شرق

البندارى   2369 السيد محمد بنات  سلمى ع طنطا الزهراء 32231194.51714.564شرق

ابوهلل    2370 ابراهيم ابراهيم مسعد بنات  سلمى ع طنطا الزهراء 38.526.51712.57.519.516.575شرق

زايد    2371 ابوالعز زكريا ياسر بنات  سلمى ع طنطا الزهراء 3828.5191312201989.5شرق

عبدالصمد     2372 احمد الدين صلح احمد بنات  سما ع طنطا الزهراء 37.528.51412.58.519.512.584.5شرق

شريف    2373 السيد كامل اشرف بنات  سما ع طنطا الزهراء 3726.518.513131816.584.5شرق

سمك    2374 عبدالرازق الشربينى احمد بنات  سماح ع طنطا الزهراء 38.526.51712.512.519.51586.5شرق

محمد   2375 عبدالعزيز سامح بنات  سماح ع طنطا الزهراء 38.529.51912.513.5201885.5شرق

بدوي    2376 عبدالمنعم الحسينى وائل بنات  سميه ع طنطا الزهراء 3824.51812919.51786شرق

عبدالل   2377 المغاورى حمدى بنات  سهيله ع طنطا الزهراء 36.526.512.5101015.51465.5شرق

عبدالعزيز    2378 ابراهيم عبدالعزيز سعيد بنات  سهيله ع طنطا الزهراء 36.52817.598181757.5شرق

زايد    2379 ابوالعز السعيد ابوالعز بنات  شروق ع طنطا الزهراء 38.52917.5127.518.518.577شرق
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عطا    2380 السيد ابراهيم السيد بنات  شروق ع طنطا الزهراء 31.515104511.51864.5شرق

مصطفى   2381 محمد جلل بنات  شروق ع طنطا الزهراء 36.53018.514132015.575.5شرق

فوده    2382 عبدالعال عبدالفتاح سعيد بنات  شروق ع طنطا الزهراء 352718139.51912.576شرق

ابوطاقه     2383 محمد شوقى محمد عبدالوهاب بنات  شروق ع طنطا الزهراء 372914.51411.519.517.567.5شرق

بيومى    2384 حسن محمد محمد بنات  شروق ع طنطا الزهراء 37251912.511.52015.554.5شرق

وهدان    2385 الحسينى عبدالرحيم هشام بنات  شروق ع طنطا الزهراء 372618.511.513181689شرق

الديب    2386 السيد محمد نبيل بنات  شمس ع طنطا الزهراء 37.529181411.518.51889شرق

محمد    2387 ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم بنات  شهد ع طنطا الزهراء 37.525.514.514.5132015.585شرق

السيد    2388 مصطفى ابراهيم اسامه بنات  شهد ع طنطا الزهراء 3115.511.55.52.514.51175شرق

عبدالحميد    2389 الدين صلح اشرف بنات  شهد ع طنطا الزهراء 37.5271614.51219.51764.5شرق

الخشاب    2390 حسين محمود اشرف بنات  شهد ع طنطا الزهراء 37.528.518.514152015.575.5شرق

فخرالدين   2391 عبدالمنعم طارق بنات  شهد ع طنطا الزهراء 382816.51312.517.51665.5شرق

ابواليزيد   2392 محمود كمال بنات  شهد ع طنطا الزهراء 33.51511.587.517.51173.5شرق

الخطيب   2393 محمد ماهر بنات  شهد ع طنطا الزهراء 3220.5159518.51868.5شرق

الله    2394 جاب ابوالفتوح محمد بنات  شهد ع طنطا الزهراء 373019.513.51419.518510شرق

عمران    2395 السيد صلح محمد بنات  شهد ع طنطا الزهراء 383018.51313.52017.579شرق

عبدالمنعم   2396 عبدالقادر مصطفى بنات  شهد ع طنطا الزهراء 3725.518.514.511.5171767.5شرق

عزام    2397 محمود حامد جمال بنات  شيماء ع طنطا الزهراء 381817.5118.51914.567.5شرق

جمعة    2398 على حسن سعيد بنات  شيماء ع طنطا الزهراء 3720.517.511.5919.51567.5شرق

المسيري    2399 صابر ابراهيم على بنات  صابرين ع طنطا الزهراء 27101482171647شرق

عطا    2400 محمد عبدالفتاح محمد بنات  صافيناز ع طنطا الزهراء 373014131018.517.567.5شرق

سعد   2401 يحى ناصر بنات  صباح ع طنطا الزهراء 352215.58.55.51715.564.5شرق

خميسمحمد   2402 هانى بنات  ضحى ع طنطا الزهراء 38.5301913132017.578.5شرق
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ابواليزيد   2403 عبدالسميع وليد بنات  ضحى ع طنطا الزهراء 36.524.51513.51217.517.576شرق

جادو    2404 احمد سيد محمد بنات  عائشه ع طنطا الزهراء 39.5291713.5152018610شرق

المطاهر    2405 عبدربه عبدالمنصف محمد بنات  عائشه ع طنطا الزهراء 38301712.515202043شرق

السروجى    2406 حسن محمد خالد بنات  عبير ع طنطا الزهراء 28.52065.53.5131751.5شرق

المطاهر    2407 ابراهيم عبدالخالق سعيد بنات  عبير ع طنطا الزهراء 3422.51188.5161654.5شرق

مقشط    2408 ابراهيم صلح سمير بنات  عبير ع طنطا الزهراء 33.510.511.5108161662.5شرق

محمد    2409 ابواليزيد محمد خالد بنات  عتاب ع طنطا الزهراء 2615207.54.51416.562.5شرق

غرابه    2410 عبدالسلم السعيد مدحت بنات  علياء ع طنطا الزهراء 3830191310.5201978.5شرق

علي    2411 رشاد كمال رشاد بنات  فاتن ع طنطا الزهراء 35.526179101917.568شرق

ابوزيد    2412 الحسينى محمد الحسينى بنات  فاطمه ع طنطا الزهراء 38.5281812.51519.52082.5شرق

ابوهلل    2413 ابراهيم عبدالمنعم الزهراء بنات  فاطمه ع طنطا الزهراء 3929.51913.514.75202078.5شرق

البطل     2414 سعد محمود ياسر الزهراء بنات  فاطمه ع طنطا الزهراء 37.52718.51312.5201662.5شرق

ابراهيم   2415 شعبان زين بنات  فاطمه ع طنطا الزهراء 39302014.5152020910شرق

سلمة   2416 فرج سلمه بنات  فاطمه ع طنطا الزهراء 2.51163واحدواحد176.52شرق

عبدالدايم    2417 كريم محمد شحاته بنات  فاطمه ع طنطا الزهراء 39.53019.512.514.52018.586شرق

حسنى    2418 حسن كمال محمد بنات  فاطمه ع طنطا الزهراء 38.526.51511122018.586.5شرق

بيومي    2419 محمد محمد احمد بنات  فرح ع طنطا الزهراء 39.52917.514.514202087شرق

الشرقاوى    2420 عبدالله احمد ابراهيم بنات  فرحه ع طنطا الزهراء 37.52814.511.5819.52088شرق

ابوالمعاطى   2421 عبدالحكيم منتصر بنات  فيروز ع طنطا الزهراء 372815129.519.516.578شرق

زغلول   2422 عبدالحميد عنتر بنات  قمر ع طنطا الزهراء 31.52211.57.55.514.516.586شرق

السيد   2423 شوقى محمد بنات  كريمه ع طنطا الزهراء واحد27.519.5107.55.512.517.57شرق

الله      2424 حسب عبدالعزيز رضا محمد ياسر بنات  كنزى ع طنطا الزهراء 35281810.5121917810شرق

نعيم    2425 حسين محمد مصطفى بنات  لجين ع طنطا الزهراء 372617.513151918.5710شرق
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عبدالفضيل   2426 توفيق ابراهيم بنات  لميس ع طنطا الزهراء 31.523.511.554.51519.575.5شرق

عبدالعال   2427 عبدالسميع احمد بنات  ليلى ع طنطا الزهراء 37291812.514.52018.587شرق

نصر     2428 عبدالفتاح العزب الحسينى السيد بنات  ليلى ع طنطا الزهراء 3621.512.59414.516.562شرق

دراز    2429 عوض سامح السيد بنات  ماجى ع طنطا الزهراء 31.523.513.51012.515.51784.5شرق

المهدى    2430 ابرهيم محمد ابراهيم بنات  مريم ع طنطا الزهراء 39.530201515201987.5شرق

القللى     2431 السيد شوقى محمد ابراهيم بنات  مريم ع طنطا الزهراء 39.530181515201986شرق

حمود   2432 محمود ابراهيم بنات  مريم ع طنطا الزهراء 362711105.5161773شرق

عبدالله   2433 صابر احمد بنات  مريم ع طنطا الزهراء 393018.51210.5201574.5شرق

علم    2434 ابراهيم مصطفى اسامه بنات  مريم ع طنطا الزهراء 36.524.515.58.57.5171556شرق

الله    2435 جاد فريد المنسى بنات  مريم ع طنطا الزهراء 352614.57.55.519.51656شرق

سلمة   2436 سالم امجد بنات  مريم ع طنطا الزهراء 382919.514152019.569.5شرق

سلمه     2437 سليمان صبحى محمد خالد بنات  مريم ع طنطا الزهراء 2923.5101061917.556شرق

النجار    2438 عطيه ابواليزيد راضى بنات  مريم ع طنطا الزهراء 23977.53141152.5شرق

الديب    2439 رأفت السيد سامى بنات  مريم ع طنطا الزهراء 301579.53.51817.564.5شرق

جعيصة     2440 محمد احمد الدين علء بنات  مريم ع طنطا الزهراء 33.511121131715.555.5شرق

صبره   2441 مرزوق عمرو بنات  مريم ع طنطا الزهراء 37.526.515131119.51877.5شرق

عوض    2442 كامل اسماعيل محمد بنات  مريم ع طنطا الزهراء 38.5301914.512.52018.575شرق

عبدالرحمن    2443 احمد محمد مدحت بنات  مريم ع طنطا الزهراء 3829.514.514.511.519.518.576شرق

رضوان    2444 ابراهيم السيد ناصر بنات  مريم ع طنطا الزهراء 3524.51214.57.52012.555.5شرق

ابوهلل    2445 على فتح وليد بنات  مريم ع طنطا الزهراء 27.511109.55.516.51463.5شرق

شديد    2446 طه محمد وليد بنات  مريم ع طنطا الزهراء 19155.55.5512.514.553شرق

رضوان    2447 حامد محمود ياسر بنات  مريم ع طنطا الزهراء 33.523.513.510.5818.517.576.5شرق

السيد   2448 حامد ابوالرى بنات  ملك ع طنطا الزهراء 342312.5125.51916.576شرق
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جعفر    2449 احمد الغريب احمد بنات  ملك ع طنطا الزهراء 34.528.51610.510.519.7514.585شرق

رمضان     2450 محمود حمادتو عماد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 27.516.511.5127.5181575شرق

ابوطالب    2451 احمد امين ابراهيم بنات  منه ع طنطا الزهراء 34.520.510.514.51219.516.577شرق

ابوشنادى    2452 ابراهيم رمضان احمد بنات  منه ع طنطا الزهراء 32.525.513.510.511171787.5شرق

مرسي    2453 عبدالمجيد سعيد احمد بنات  منه ع طنطا الزهراء 3829.5181214.5201877شرق

عمر     2454 محمد عبدالحليم ابراهيم الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 39292014.515202089.5شرق

عبدالغنى    2455 فاروق اسامه الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3226.517107.519.51477شرق

حموده     2456 عبدالعزيز مجاهد السيد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 352313.57.58.51717.577.5شرق

نور     2457 محمود الهنداوى ايهاب الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3829.516.510.55.5191888شرق

ميدان    2458 شبل جمال الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3729191310.52018.586.5شرق

الجندى     2459 فرج احمد حسين الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 383018.514.514202087.5شرق

احمد      2460 سيد محمود عبدالمغنى خالد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3719.510117.5151588شرق

عتمان    2461 احمد رجب الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 34.51610.57.57.51415.579شرق

رضوان     2462 امين يحيى سمير الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 515.514.568صفر29156شرق

مرزوق     2463 على على عمرو الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 42.51672.5صفر20.5152.5شرق

مراد     2464 محمد نصر مجدى الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3221107.5914.517.576شرق

شوشة     2465 عفيفى احمد محمد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 352811.51012101485.5شرق

عبدالدايم    2466 توفيق محمد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 38.52919.5141519.518.585.5شرق

شعبان     2467 عبده عبدالحميد محمد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 37.529187.58.518.51675.5شرق

عبدالجواد    2468 عبدالواحد محمد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3623.518.5118.51917.585.5شرق

ابوريه    2469 فؤاد محمد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3828.519.514.51319.51987.5شرق

عبدالدايم    2470 محمد محمد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 24181059151678.5شرق

عمارة    2471 ابراهيم محمود الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 38302014.514.5201978.5شرق
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البدرى     2472 محمد ابراهيم وليد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 3311.5107.53.513.51054.5شرق

رزق   2473 محمد حماده بنات  منه ع طنطا الزهراء 38.527.51513.592018.597شرق

الفلل   2474 على ابراهيم بنات  منى ع طنطا الزهراء 7.51513.58.54161175.5شرق

عبدالرسول    2475 احمد جمال السيد بنات  منى ع طنطا الزهراء 3628.51113916.51586شرق

ابوالسعود    2476 عبدالجواد حسانين السيد بنات  منى ع طنطا الزهراء 3729191412.52016.586.5شرق

عباس   2477 حمدى عبدالله بنات  منى ع طنطا الزهراء 33.529207.753.51916.578.5شرق

فريد   2478 احمد ياسر بنات  منى ع طنطا الزهراء 3622.514.5127.5181789شرق

الدسوقي   2479 محمد ايمن بنات  موده ع طنطا الزهراء 392819.514.5152017.576.5شرق

الشوربجي   2480 مصطفى خالد بنات  موده ع طنطا الزهراء 38.526.519.514122016.577.5شرق

العفيفي   2481 ابوالعز السيد بنات  مى ع طنطا الزهراء 38.5271813.5102018.588.5شرق

الصاوى   2482 ابراهيم محمد بنات  مى ع طنطا الزهراء 3722.51913.512.5201878شرق

ابوهلل   2483 سعد محمد بنات  مى ع طنطا الزهراء 258.510104.5161086.5شرق

علي    2484 محمد عبدالعزيز مدحت بنات  ميار ع طنطا الزهراء 393018.514.514.752017.599شرق

الليثي   2485 عبدالسلم محمد بنات  ميرنا ع طنطا الزهراء 36.528191512.5201867.5شرق

شعير    2486 حامد محمد حماده بنات  نادين ع طنطا الزهراء 392919.51414.5202076.5شرق

الغريب    2487 عبدالقادر سمير محمد بنات  ناريمان ع طنطا الزهراء 392918.5141519.51677شرق

نجيمه    2488 احمد محمد شريف بنات  ناهد ع طنطا الزهراء 342817.514141917.577.5شرق

رمضان   2489 محمد احمد بنات  ندا ع طنطا الزهراء 3928.51914.5132019.578.5شرق

عبدالعزيز   2490 عبدالقادر عبدالقادر بنات  ندا ع طنطا الزهراء 37301910.257.52016.5710شرق

ابوالمجد    2491 فتوح ابراهيم عبدالله بنات  ندا ع طنطا الزهراء 3822.511.512917.517.573شرق

خليل   2492 حمدى عماد بنات  ندا ع طنطا الزهراء 321815.57.551718.575.5شرق

الرفاعى    2493 محمد عبدالغفار ابراهيم بنات  ندى ع طنطا الزهراء 3825.518.5118201997.5شرق

البدوى    2494 محمد شوقى احمد بنات  ندى ع طنطا الزهراء 38.53016.51213.5202096.5شرق
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النجار    2495 عطيه ابواليزيد عبدالقادر بنات  ندى ع طنطا الزهراء 38.52813.512819.51785.5شرق

على    2496 عبدالسلم محمد فاروق بنات  ندى ع طنطا الزهراء 38.5301611132017.575.5شرق

عنتر    2497 مصطفى عبدالمنعم ياسر بنات  ندى ع طنطا الزهراء 36.52113.5810201876شرق

السيد    2498 عبدالهادى جابر عبدالهادى بنات  نرمين ع طنطا الزهراء 34.518.5121211191676.5شرق

المطاهر    2499 الشناوى البيومى فايز بنات  نرمين ع طنطا الزهراء 3828.518.5139.519.52069.5شرق

دنيا   2500 عبدالقوى السيد بنات  نسمه ع طنطا الزهراء 3421.5149.51018.515.552شرق

شرف    2501 محمد مختار احمد بنات  نور ع طنطا الزهراء 29.52715.557.519.510.542.5شرق

مصطفى   2502 الشحات احمد بنات  نورا ع طنطا الزهراء 37.529.51811.58201442.5شرق

الغول     2503 مصطفى ابراهيم منصور احمد بنات  نوران ع طنطا الزهراء 38271213.514.519.516.587.5شرق

ابوزيد     2504 الحميد عبد سعد محمد بنات  نورسين ع طنطا الزهراء 3829.519.513.5142016.586شرق

احمد    2505 على عباس خالد بنات  نورهان ع طنطا الزهراء 39.52919.51514.52017.597.5شرق

احمد   2506 ابراهيم محمد بنات  نورهان ع طنطا الزهراء 39.52918.515152016.597.5شرق

علي   2507 محمد ممدوح بنات  نورين ع طنطا الزهراء 3422128919.51077شرق

الدين     2508 نور محمد السيد محمد بنات  نيره ع طنطا الزهراء 3220.5137.5819.51687.5شرق

الملح    2509 حسن محمد حمدى بنات  هاجر ع طنطا الزهراء 3521.5107.59.519.514.544.5شرق

ابوهلل   2510 عاشور رضا بنات  هاجر ع طنطا الزهراء 36.5281610.51218.513.575.5شرق

الخطيب    2511 رضوان عبدالمنعم طارق بنات  هاجر ع طنطا الزهراء 31.523.513.57.57.519.51654شرق

عبدالعال    2512 الصاوى ابراهيم محمد بنات  هاجر ع طنطا الزهراء 31.521.57.588.516.516.554.5شرق

نصار    2513 السيد محمد محمود بنات  هاجر ع طنطا الزهراء 3522.510.5128.517.517.575شرق

محمد   2514 منصور طارق بنات  هايدى ع طنطا الزهراء 38.527.5148.57.518.51556.5شرق

الشرقاوي    2515 حامد المحمدى محمد بنات  هدير ع طنطا الزهراء 22.511.55.53.5216.511.551.5شرق

شعبان   2516 سالم السيد بنات  همس ع طنطا الزهراء 3017123.5519.51441.5شرق

الموزي     2517 السيد الدين محى باسم بنات  هنا ع طنطا الزهراء 39301913.514.52014.597شرق
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عطيه    2518 محمد عبدالخالق محمود بنات  هنا ع طنطا الزهراء 36.52816.511.511.52013.596.5شرق

عبدالعزيز   2519 على وحيد بنات  هيام ع طنطا الزهراء 36.528.517.511.57.52013.566.5شرق

حسن    2520 مرسى محمد بلل بنات  هيروز ع طنطا الزهراء 3728.514.512.592010.576.5شرق

عيسي    2521 موسى مصطفى محمد بنات  هيسل ع طنطا الزهراء 36.529.511.59122013.566شرق

جيعصه   2522 احمد سعيد بنات  وصال ع طنطا الزهراء 34.5251312.5152016.556.5شرق

ضبش    2523 السيد ابوالمكارم محمد بنات  ولء ع طنطا الزهراء 14.51568.57.513.510.564.5شرق

عامر   2524 السيد عبدالدايم بنات  يارا ع طنطا الزهراء نصف2814144.257.51713.57شرق

البحيري    2525 حسن محمد احمد بنات  ياسمين ع طنطا الزهراء 31.5114.51.51.5167.561.5شرق

الخطيب   2526 محمود احمد بنات  ياسمين ع طنطا الزهراء 38.525.516.512.513.518.51847شرق

ابوخد    2527 محمد نجيب عادل بنات  ياسمين ع طنطا الزهراء 3115764.518.514.577شرق

ابوالفضل    2528 احمد محمد عاشور بنات  ياسمين ع طنطا الزهراء 2915102.55.51815.575.5شرق

الدين    2529 ساعى كمال عمرو بنات  ياسمين ع طنطا الزهراء 37.528.517.512.511.519.516.566.5شرق

احمد    2530 ثابت محمد احمد بنات  يسرا ع طنطا الزهراء 31.520117.5919.513.565شرق

البلط     2531 عبدالفتاح وجدى محمد السيد بنات  يمنى ع طنطا الزهراء 3928.515.59122016.567.5شرق

عمارة    2532 ابراهيم ابراهيم محمد العداديه      ابراهيم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.52818.5141419.7517.585.5شرق

عبدالقادر    2533 كمال ابراهيم ناصر العداديه      ابراهيم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 352313111218.51685شرق

شومان   2534 المحمدى وائل العداديه      ابراهيم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.52919.7514.514.52018.587.5شرق

ابوشنب   2535 على السعيد العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3627.51714132017.575شرق

الشناوي    2536 ابراهيم محمود حسام العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3224.5101410.5201664.5شرق

جعيصه    2537 شاكر محمد رضا العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.52919.7514.5152019.587.5شرق

زايد    2538 البسيونى السيد رمضان العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 382714.513.58.52018.577.5شرق

خليل    2539 على عبدالهادى صالح العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.526.510135.52014.577شرق

ابوحجازي   2540 عشماوى عبدالعزيز العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.529.5171415201797.5شرق
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الحداد    2541 مصطفى فاروق عبدالله العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.528.51614.512.5201487شرق

ابوطالب    2542 على محمد عمرو العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.53018.514.514.752016.584.5شرق

ابوغياتي   2543 عبدالوهاب مجدى العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.523.513.5107.5201673.5شرق

عزام   2544 احمد محمد العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.526.5151210.51915.577شرق

موسى    2545 عنانى السيد محمد العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 292612.511.51214.511.562شرق

الدمشيتي    2546 شعبان حسن محمد العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 372211.57.55.518.514.555.5شرق

البشلوي   2547 عبدالسلم محمد العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.520.515.5109.519.512.564.5شرق

عتلم    2548 محمد عبدالمقصود مصطفى العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.5181212.51416.51165شرق

مصطفى    2549 الغريب السيد نصر العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 27.515107.51.5151065.5شرق

الخشاب   2550 محمد هانى العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37301914.25152019109شرق

محمود   2551 محمد يوسف العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 27.58531.5151065.5شرق

محمد   2552 فوزى عصام العداديه      ادهم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 30.516117.521710.572شرق

عزقول    2553 محمد محمد عمرو العداديه      ادهم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 372515.511.57.518.513.576شرق

محمد    2554 ابراهيم حسن احمد العداديه      اسلم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.519.513.5147.519.514.576شرق

سمك    2555 حسن السعيد على العداديه      الحسن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.529.5181514.5201376شرق

عبدالرحمن   2556 فتحى ابراهيم العداديه      امير أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 29301213.541614.597شرق

نيروز    2557 صليب ادوار ادموه العداديه      انطونيوس أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2619119.57.513.516.565شرق

دبو   2558 رجب مهنا العداديه      بدر أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2824108415.51285شرق

فوده     2559 محمد بيومى تامر الدين العداديه      تاج أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.5251310813.51384.5شرق

ابوطاقه   2560 بسيونى ابواليزيد العداديه      زياد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3223.511.587.515.511.575شرق

موافي     2561 محمد توفيق محمد عمرو العداديه      زياد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 383018.513.5142018.576.5شرق

المرحومي   2562 الحسينى محمد العداديه      زياد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.52612.51011.517.51175شرق

كشكول    2563 متولى اسماعيل منصور العداديه      سعد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.522.510117.517.51575.5شرق
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علي   2564 سعيد مصطفى العداديه      سعيد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 212412157.5181476شرق

الكاشف    2565 انور سمير عصام العداديه      سمير أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3625.517.51514.5201675شرق

فرحات     2566 محمد كامل محمود الدين العداديه      سيف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37271815152015.576.5شرق

غنام    2567 ابراهيم فتحى السيد العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.523129.510.519.51755شرق

الخطيب    2568 على عثمان عبدالناصر العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.52718.51414.519.51555شرق

العليمي    2569 كامل حسنى محمد العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.528191414.5201556شرق

علي    2570 محمود صلح محمد العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.52714138191667شرق

الشرقاوي   2571 كامل محمد العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39302015152017710شرق

فولي    2572 حسن محمد منتصر العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.52818141419.7518.579شرق

النجار   2573 صبحى هانى العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3626.511.513.510.517.51457.5شرق

علي    2574 عبدالله احمد ياسر العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 17156.52.52.52.5643.5شرق

عيد    2575 هندى احمد ياسر العداديه      عبدالرحمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 373019.51415201879.5شرق

عبدالهادي   2576 السيد احمد العداديه      عبدالله أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.528.517121519.51776.5شرق

ابوطالب   2577 عبدالمعبود علء العداديه      عبدالله أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36291712.511.5201658شرق

سلمه   2578 مصطفى ناصر العداديه      عبدالله أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.52816.511818.51642شرق

علي    2579 عرفه على ايمن العداديه      على أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 302010.5910.518.51251.5شرق

البغدادي   2580 على خالد العداديه      على أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد نصف3624121111.518.5195شرق

دياب   2581 عبدالمنعم سمير العداديه      على أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3330108.25111612.587شرق

الغراب   2582 ابراهيم عبدالحميد العداديه      عمر أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5301514.514.752016.562.5شرق

ابوطالب   2583 مهدى عبدالناصر العداديه      عمر أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.527.51714.510.52017.543شرق

محمود   2584 محمود احمد العداديه      عمرو أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3928.51812.5122018.554شرق

عبدالعزيزعبدالله   2585 احمد امير العداديه      عمرو أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36271811.514.52018.553.5شرق

محمد   2586 عبدالعزيز محمد العداديه      عمرو أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39291811.512.5201764شرق
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الجندي   2587 فتحى العداديه      فارسعصام أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.519.518.5121019.512.553شرق

الله     2588 عطا حسن عبدالمولى فتحى العداديه      فارس أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.52213.5128.52016.553.5شرق

الدبابي   2589 السيد اشرف العداديه      لؤى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.526.511.51111.5181754.5شرق
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حسين    2590 عبدالمجيد ابراهيم نيبال العداديه      مازن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38262014.5142014.574.5شرق

عثمان   2591 عبدالمنعم منتصر العداديه      مجدى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 279107.5312.5843شرق

برهومه    2592 عبدالفتاح محمد ابراهيم العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 18.510.54.53.52117.553شرق

الجوهري   2593 بسيونى احمد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3416.510.57.58.515.51363شرق

عرفه    2594 غريب عبدالحميد احمد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 392919.514.5152013.563شرق

السوداني     2595 عبدالله احمد محمد احمد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3826.5161413.518.51875.5شرق

عبدالفتاح   2596 محمد احمد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 27.520757.516.511.572شرق

حسنين    2597 السيد حسنين اشرف العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3629.51513.513.519.51475شرق

حرحش   2598 سمير السعيد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 28186.53.541616.555شرق

هلل    2599 محمد رمضان السيد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.5191021.514.517.542.5شرق

وهدان   2600 حمدان حسام العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 32.5171212.56171275.5شرق

الضويني    2601 محمد حسن خالد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 331815.5151119.51475شرق

محمد    2602 ابراهيم غازى رضا العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 393019.51515201786شرق

حسين    2603 غنيمى عبدالغنى سامى العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.528.516.514.582014.585شرق

عبده    2604 مصطفى المحمدى سمير العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 34.519.515127.51712.576شرق

الشيخ   2605 عزت سمير العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 383019.514.515201787.5شرق

الخطيب   2606 محمد شبل العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3727.51914.51318.5975.5شرق

جعيصه   2607 محمد شريف العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.519.51614.58191585شرق

جعيصه    2608 السيد محمد صادق العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.53018.512.510.52015.583.5شرق

الحسيني   2609 محمد عادل العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد نصف2722107.57.51013.59شرق

عطيه   2610 عدلى عاطف العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3829201414201599شرق

غرابه    2611 زغلول سعد عزت العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.52919.515152016.599شرق

عباسخطاب    2612 السيد عصام العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39302014.514.5201765.5شرق
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حلوه   2613 محمد عصام العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 361815.511.57.5191485شرق

المعداوي   2614 محمد علء العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.5301915152016.598شرق

شهاب    2615 نصير نصر علء العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3726.518.51514.5201575شرق

عبدالسلم     2616 سعد يسن الله فتح العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 259.513.5111013.51275شرق

القللي     2617 احمد سيد عبدالرؤوف فريد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 34.527177.55.518.510.565.5شرق

جعيصه   2618 محمد فؤاد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.52416.510.510.519.510.585شرق

ابوطه    2619 عبدالله محمد قطب العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.516.5117.54.512.51185شرق

العيسوي    2620 محمد جمال ماجد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.529.520137.51710.572شرق

منصور   2621 على مجدى العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.522.51811.51019.51787شرق

الجرزه   2622 محمد محمود العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 392918.514.513.519.51685شرق

المحلوي    2623 لطفى محمد مسعد العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 30.518.517.51110181785شرق

الشريف    2624 محمود احمد مصطفى العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5302014.515201587.5شرق

الصاوي   2625 عبدالعزيز مصطفى العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.5302013.515201287.5شرق

السعداوى    2626 محمد نصر مصطفى العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.518.5115.57.517.51365شرق

كشكول    2627 اسماعيل كمال ياسر العداديه      محمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2616115.5512.5865شرق

الملح    2628 سعد حنفى ابراهيم العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 30.521.512.597.513.59.565شرق

الرفاعي   2629 محمود احمد العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.5292013.51519.515.585.5شرق

الشناوي   2630 مصطفى احمد العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.52916.514.59.5201685.5شرق

عقل    2631 مصطفى محمود اشرف العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.529.519.514.514.52014.585.5شرق

زايد    2632 البسيونى شحاته حموده العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2724.510.587.514.511.566.5شرق

ابوطالب   2633 عبدالعليم صلح العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3425.517.5119.51813.576.5شرق

الشربيني   2634 السعيد محمد العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.52918.51214.519.518.589شرق

معوضسليم   2635 ياسر العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3624.516.5111019.514.578شرق
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التطاوي   2636 نسيم يحى العداديه      محمود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 331715.58819.518.576.5شرق

عبداللطيف    2637 محمد مصطفى احمد العداديه      مصطفى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37282014.514.52019.587.5شرق

النجار    2638 محمد صبحى اشرف العداديه      مصطفى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.5271710.510201575شرق

الشاعر   2639 فتوح سامح العداديه      مصطفى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3226194.51.251812.593شرق

الدمشيتي    2640 شعبان حسن محمد العداديه      مصطفى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 32.5231434.515.515.575شرق

خطاب     2641 احمد سيد محمد محمد العداديه      مصطفى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.53019.515152018.587شرق

ابوهلل    2642 ابراهيم فتوح محمود العداديه      مصطفى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3526169.5919.512.586شرق

زيان      2643 احمد سيد المصيلحى فرج ابراهيم العداديه      معاذ أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3418.513.59.58.5171356.5شرق

عزام   2644 عاصم حسام العداديه      معاذ أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.515.51287.516.513.566شرق

ابراهيم   2645 المحمدى اسامه العداديه      معتز أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3320.51598.515.512.566.5شرق

المحلوي    2646 لطفى محمد حاتم العداديه      مهند أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.52318.59.512.519.51868.5شرق

بسيوني   2647 صلح حسام العداديه      مهند أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 25.51712.54.5513.51281.5شرق

برهومه    2648 رمضان محمد رمضان العداديه      مهند أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3523.514881713.581.5شرق

مصطفى    2649 عبدالنبى محمد محمود العداديه      مهند أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2917.5155.54.516.51472شرق

قلقيله    2650 محمد بيومى رضا العداديه      مؤمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد واحد271313.555.513.5177شرق

المعداوي    2651 عبدالمجيد محمد عماد العداديه      مؤمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 383019151518.51497شرق

يونس   2652 دهشان محسن العداديه      مؤمن أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.5301913111913.595شرق

غراب    2653 متولى عبدالمنعم ابراهيم العداديه      هشام أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 352014.513.511.51515.585شرق

كشكول     2654 احمد السيد عبدالستار محمود العداديه      هشام أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2010.54.57.55.57753شرق

الشيخ   2655 محمود محمد العداديه      وسام أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 26.51512.54.53.51212.555شرق

وهدان   2656 محمود عادل العداديه      وليد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 30.51910.52.52.513.51472شرق

السيد    2657 محمد محمد ابراهيم العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 28.522157.54.517.51485.5شرق

البديوي   2658 عبدالقادر حسين العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5301612.513.519.518.575شرق
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الديب   2659 السيد سامح العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.53019.51413201795شرق

جوده     2660 حسن ابراهيم محمد عمرو العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3728.51810.59201785شرق

محمود    2661 لطفى محمد ماجد العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38302015152017.592.5شرق

عبدالحميد    2662 محمد سعيد محمد العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2717.5125.52.51815.595شرق

البنا    2663 محمد نصر محمد العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد واحد35.52618.511112017.56شرق

جعيصه     2664 محمد ربيع السيد ناصر العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 30.5151085.5131862.5شرق

زايد    2665 شحاته لطفى هانى العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3228127.253.51715.585.5شرق

محمود    2666 حسن محمود وليد العداديه      يوسف أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 34.528.517.510.57.518.51953.5شرق

ابوالعل   2667 عبدالمنعم محمد العداديه      احلم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3725.5177.53.513.516.562شرق

ختعم    2668 على عبدالفتاح حمدينه العداديه      اسراء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2611107.551015.562.5شرق

الحنفى   2669 عبدالمجيد عبدالحميد العداديه      اسراء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3727.5191314.52019.588شرق

عريبي    2670 شوقى محمد عماد العداديه      اسراء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.5251610.57.5191477.5شرق

الجنايني    2671 احمد توفيق خالد العداديه      الء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 34.51712.57.5417.51078شرق

فولي    2672 حسن محمد منتصر العداديه      العنود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3722198.51217.515.567شرق

المرحومي    2673 ابراهيم عبدالحميد السيد العداديه      امل أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 342714.512.57.51718.598شرق

سلمه    2674 محمود فاروق ياسر العداديه      امل أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35291312.57.5171797.5شرق

علم    2675 مؤتمن عبدالحليم محمد العداديه      امنيه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3621.514.58.56181186شرق

بكر    2676 فؤاد محمد احمد العداديه      اميره أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3130177.57.51514.585شرق

جعيصه    2677 السيد محمد سعيد العداديه      اميره أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 261511.54.5215.51472شرق

مطاوع    2678 حسن عامر عادل العداديه      اميره أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.529.51812.51319.518.598شرق

محمد   2679 عبدالرسول الرفاعى العداديه      ايمان أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.514137.755.51514.584.5شرق

محمد   2680 الكيلنى ابراهيم العداديه      ايه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 218.5107.57.5413.582شرق

علم   2681 عاطف السيد العداديه      ايه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 13.583.5صفرواحد9.5771.5شرق
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بلطي    2682 على محمد علء العداديه      ايه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39302015152016.599.5شرق

اسماعيل    2683 محمد فوزى على العداديه      ايه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 393019.514.514.52012.589شرق

حسن   2684 خليل محمد العداديه      بتول أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.52818.514.513.518.51499.5شرق

القفاص   2685 ابراهيم نادى العداديه      بسمله أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 352619131317.516.579شرق

القللى     2686 احمد السيد عبدالرؤف اسامه العداديه      بسمه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.53019.5141319.51298شرق

الشناوي   2687 محمد مصطفى العداديه      بسمه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 229.51021.511.5966.5شرق

حافظ   2688 صبحى خالد العداديه      بسنت أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.529191515201598شرق

متولي   2689 الدسوقى ناجى العداديه      تغريد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.52312.55414.513.585.5شرق

ابوالفضل    2690 على السيد عباس العداديه      تقى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.5231610.57.519.5885شرق

الجنايني    2691 فهمى ابراهيم مجدى العداديه      تقى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3615171381814.587شرق

عزام   2692 فتوح عماد العداديه      جميله أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.527.518.51312171799.5شرق

الشوربجي    2693 محمد السعيد ابراهيم العداديه      جنى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.529171314.52013.587.5شرق

ابوشريف   2694 على محمد العداديه      جهاد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 34.51514.57.54.513.514.563.5شرق

عبدالنبي    2695 السيد ابراهيم السيد العداديه      حبيبه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36281910.58.519.51387شرق

الزاوي    2696 محمد احمد حازم العداديه      حبيبه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.52919.5151519.51898شرق

الجمال   2697 محمد سمير العداديه      حبيبه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 34.52318.512.59.519.51889شرق

مكي    2698 السيد عبدالمنعم فايز العداديه      حبيبه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.52516.5117.519.51689شرق

الجنايني   2699 ابراهيم محمد العداديه      حبيبه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 25957.531313.545شرق

يوسف   2700 ابوالفتوح محمد العداديه      حبيبه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 372919.51513.519.51486شرق

السيد   2701 احمد اكرامى العداديه      حنين أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3526147.57.51715.586شرق

غنيم   2702 محمد عبدالمنصف العداديه      حور أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.526.513107.519.515.585شرق

ندا    2703 عبدالمنعم محمد اسلم العداديه      خلود أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3823.5181110.519.517.575.5شرق

حسين     2704 عبدالغفور لطفى محمد همام العداديه      دعاء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.524.51613131816.577.5شرق
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احمد    2705 عباس محمد علء العداديه      دنيا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 26135.57.53131673.5شرق

علي    2706 عبدالوهاب عطا باسم العداديه      راما أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3420.510113171685شرق

الفرارجي    2707 المرشدى محمد ياسر العداديه      راويه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3627.513.5131217.516.595شرق

زكي   2708 محمد وجيه العداديه      رحاب أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3623.516.512.591917.586.5شرق

البربرى   2709 ابراهيم محمد العداديه      رحمه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 13.51586واحد3113103.5شرق

مسعود    2710 سعد سعيد محمد العداديه      رقيه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37271811.512.5181686شرق

خليل    2711 عبدالله زين احمد العداديه      رميساء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37301912.59.52018.586.5شرق

البابلي    2712 على محمد على العداديه      رنا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 352879.59181786.5شرق

المطاهر    2713 محمد احمد هيثم العداديه      رنا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.5302015152016.587.5شرق

مرجان    2714 عبدالمنعم رمضان ياسر العداديه      رنيم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.52714.510.5111915.596.5شرق

الصافي   2715 محمود محمد العداديه      روان أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 32.522.5155.57.5101685.5شرق

ابوطالب     2716 احمد سيد السيد محمود العداديه      روان أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 30.515.51010.5811.51895.5شرق

الشرقاوي   2717 احمد اشرف العداديه      رودينه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39291712.51419.519108شرق

المهدي   2718 محمد ماجد العداديه      رويدا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 29.59.512.52.52.5201885.5شرق

شلبي    2719 ابراهيم رجاء ايمن العداديه      رؤى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5291913152019107.5شرق

الشرقاوي    2720 السيد محمد مصطفى العداديه      رؤى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.524.51812518.519.585.5شرق

صقر   2721 محمد مدحت العداديه      ساره أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 383019.591017.517.597.5شرق

رمضان   2722 زكريا ايمن العداديه      سعاد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.5301911.511.5201897شرق

الحسيني    2723 احمد سيد محمد العداديه      سلمى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.530201511.52018.597شرق

عيد    2724 محمد رمضان ماهر العداديه      سما أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3830201512.52018.597.5شرق

السنطي    2725 عبدالرحيم محمود شعبان العداديه      سمر أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 342818.511419.51778شرق

الصوالحي    2726 محمد فتحى شريف العداديه      سهيله أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.52915.57.551718.589.5شرق

اسمات   2727 عبدالله ماهر العداديه      شام أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3527158.5417.51988شرق
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محمود    2728 محمد حامد احمد العداديه      شهد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.53016129.5201987شرق

الخطيب    2729 الدسوقى محمد محمد العداديه      شهد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 29.513.513.57.551917.586شرق

المجدوب   2730 يوسف مصطفى العداديه      شهد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3926.518111319.51998شرق

السقارى    2731 احمد عبدالرؤف محمود العداديه      شيرين أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.526.516.59.57.519.519107.5شرق

الخطيب    2732 العيسوى فتحى العيسوى العداديه      شيماء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37301813.515201996.5شرق

العفيفي   2733 فهيم راضى العداديه      صافيناز أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.526171112.519.51986شرق

الحنفي    2734 محمد حمدى الزهراء العداديه      فاطمه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5261713.51019.51999.5شرق

عيسى    2735 جاد عبده خالد العداديه      فاطمه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.53019.514.51419.519109.5شرق

ابوطالب    2736 ابوطالب محمد محمد العداديه      فاطمه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.53020151519181010شرق

صالح    2737 محمد صلح اسامه العداديه      فرح أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2816.51085.511.51796.5شرق

ابوطالب   2738 عبدالعليم صلح العداديه      فرح أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 352418.513111917.586شرق

عبدالفتاح   2739 سعيد محمد العداديه      فرح أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 393019.514.515191585شرق

محمد   2740 الكيلنى محمد العداديه      فرحه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 29.518108.58181885.5شرق

الشرقاوي   2741 احمد صلح العداديه      لقاء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.527.5161211201585.5شرق

جعيصه     2742 حجازى كمال محمد خالد العداديه      ماجده أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.52212.57.51017.516.587.5شرق

محمد    2743 حسن نجاح ياسر العداديه      مروه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 361614891611.587شرق

عبدالفتاح   2744 محمد السعيد العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2110.5103.57.51815.585.5شرق

احمد    2745 العبدسيد حسن جلل العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5291813.513.519.51796.5شرق

الدين     2746 ساعى احمد عبدالغفار طارق العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3527.51710.581616.585شرق

محمد   2747 محمد محمد العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3826.5181210.518.51885شرق

عزام   2748 فتوح محمود العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 33.529.51914.514.5201687.5شرق

الدمرداش   2749 مصطفى مصطفى العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5301914.514201996.5شرق

العياشي   2750 عبدالسميع ناصر العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.53019131519.51898شرق
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النجار     2751 محمد ابوالعز محمد محمد العداديه      ملك أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 36.524171011161566.5شرق

الحنفي    2752 محمد رفعت الله العداديه      منه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37281712.511.5181886شرق

عيد     2753 محمد ابراهيم محمد الله العداديه      منه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39301913.51519.52079.5شرق

الشركسي    2754 صابر محمد الله العداديه      منه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 383018.514.515191898شرق

الششتاوي    2755 السعيد محمد السعيد العداديه      موده أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 382915.51214.519.51758.5شرق

الدمشيتي   2756 حسن السيد العداديه      موده أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.524.5139.511171879شرق

عمران    2757 على محمد شريف العداديه      مى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.521.51814.510201989شرق

هديه   2758 محمد السيد العداديه      ندا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.520134.55.51816.555.5شرق

سلطان     2759 محمد جمال محمد مصطفى العداديه      ندا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.52111.511.54.5171983شرق

احمد    2760 خليل عبدالمقصود اشرف العداديه      ندى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.5302014.515201986.5شرق

جنيدي    2761 حسن ابراهيم هانى العداديه      ندى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39302014.511.5201977.5شرق

شاهين    2762 محمد محمد هانى العداديه      ندى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3930191314.5201866شرق

عزام    2763 مصطفى فاروق هشام العداديه      ندى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 393019.51412201886.5شرق

برهومه    2764 رمضان محمد ياسر العداديه      ندى أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 372415.51310191895شرق

الريدي    2765 احمد محمد السيد العداديه      نسمه أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 30.517127.58161472شرق

النجار     2766 عبدالهادى ابوالمكارم وليد الله العداديه      نور أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37261915142017.595شرق

الزغبي   2767 عبداللطيف عبدالحليم العداديه      نور أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.529.5191213.5181685.5شرق

طه   2768 محمد كمال العداديه      نور أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 39.5302015152018.596شرق

عثمان    2769 محمد السيد محمد العداديه      نور أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 3729.51811.59.5171895شرق

الهباب    2770 السيد ابراهيم محمد العداديه      نوران أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.525.5137.57.515.51462.5شرق

عبدالبر    2771 احمد ابواليزيد نبيل العداديه      هاجر أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 35.5281397.51817.583شرق

موسى    2772 احمد عبدالوهاب عاطف العداديه      هدير أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.519127.54.519.516.573شرق

الدين     2773 علم لطفى حسن سمير العداديه      همسات أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.528.516.512122018.575شرق
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رشوان   2774 على السيد العداديه      هناء أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.52416.59.510191742شرق

مصطفى   2775 محمد هشام العداديه      هنزاده أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 37.53015131219.51885شرق

حلوه    2776 رجب المغاورى تامر العداديه      وسام أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 38.529171413.5201888شرق

مرزوق   2777 محمد ابراهيم العداديه      يارا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 393017.51513201876.5شرق

سلمه    2778 السيد مصطفى فرج العداديه      يسرا أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 382816.5119191976.5شرق

الغرابلى     2779 محمد الدين عصام ايمن الخاصه    ابراهيم بنين ع المسلم طنطا الجيل 3622.517117.5201768.5شرق

البلقينى    2780 محمد ابراهيم صبحى الخاصه    ابراهيم بنين ع المسلم طنطا الجيل 393019.514152019910شرق

البلقينى    2781 محمد ابراهيم مجدى الخاصه    ابراهيم بنين ع المسلم طنطا الجيل 3929.51914142019710شرق

شرف    2782 محمود ابراهيم محمد الخاصه    ابراهيم بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.517.5787.51913.568شرق

ابراهيم    2783 محمد حسين ياسين الخاصه    ابراهيم بنين ع المسلم طنطا الجيل 392317131219.511.566.5شرق

غنيم   2784 الجيوشى اسامه الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 342611118181466.5شرق

رشاد    2785 محمود محمد اسامه الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 372915.51010.517.51167شرق

زرد    2786 العيسوى محمد اشرف الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.5281787.517.51356شرق

الجزار    2787 محمد مصطفى جمعه الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.514.5152018.577.5شرق

عبدالغفار   2788 محمد حسام الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3928.519.51515201979شرق

المزين     2789 محمد محمود محمد حلمى الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 383018.5151519.51479شرق

عباس    2790 العربى احمد خالد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 372518139.52012.559.5شرق

الشيخ    2791 عبدالرحمن رشاد رمزى الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.5301813132017.569.5شرق

رمضان    2792 عطيه عطيه سالم الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 33241712.512.519.51667شرق

غازى   2793 عبدالعزيز شرف الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 393017.513.514201856.5شرق

هزاع   2794 السيد طارق الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 393017.51515201389.5شرق

محمد   2795 عزت عبدالرحمن الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3930201415201869.5شرق

غرابه     2796 احمد سيد احمد علء الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3928.52011.51219.513.556.5شرق
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عطيه     2797 حسين حسن الدين عماد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3726.51212101914.556شرق

عبدالغنى    2798 ابراهيم احمد محمد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3928.51814.51419.515.577.5شرق

القصبى    2799 عبدالفتاح حامد محمد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.52715.514.57.519.514.566.5شرق

عرفه   2800 سعيد محمد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3629.516.5148.52012.557.5شرق

اسماعيل    2801 محمد عبدالحليم محمد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.51515202099شرق

حسين   2802 عبدالغنى محمد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3528.510137.515.512.576.5شرق

عساف    2803 محمد فوزى محمد الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.52919.51514.5201976.5شرق

شكل    2804 محمد عبدالسلم محمود الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 362817.51510.52015.552شرق

فياض   2805 لطفى مصطفى الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.52918.514.51319.51463.5شرق

غزال   2806 محمد مصطفى الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 352615.513817.515.546.5شرق

الطنانى   2807 رزق وائل الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.520.51411.591912.574شرق

عبدالجواد    2808 احمد سيد وائل الخاصه    احمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.526.51813.58.5178.559شرق

حسن    2809 عبدالموجود سيد اشرف الخاصه    البراء بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.51617.51141613.545شرق

ابوسليمان    2810 متولى صلح ايمن الخاصه    انس بنين ع المسلم طنطا الجيل 392818.514.513.519.514.569.5شرق

الدين     2811 شرف بسيونى السيد اسامه الخاصه    اياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.527.51313.51318.512.585.5شرق

سليم    2812 حسن حسين محمود الخاصه    اياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 383019.51515201857شرق

ابوطالب   2813 محمد محمود الخاصه    اياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39301915152017.568.5شرق

مصطفى    2814 على عبدالحميد اسامه الخاصه    باسل بنين ع المسلم طنطا الجيل 383018.514.51219.512.586شرق

عثمان   2815 محمد سمير الخاصه    باسل بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.53018.51511201798شرق

برج    2816 السعيد محمد محمد الخاصه    باهر بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.5301913.51519.512.578شرق

القاضى   2817 انور محمد الخاصه    بلل بنين ع المسلم طنطا الجيل 3930201514.52017.5710شرق

الصولى   2818 حسن احمد الخاصه    حسن بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.52919.514.513.5201179.5شرق

الجزار   2819 محمد اسامه الخاصه    حسين بنين ع المسلم طنطا الجيل 392919.51413.52012.579.5شرق
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العيارى    2820 عبدالمجيد نبيه ابراهيم الخاصه    خالد بنين ع المسلم طنطا الجيل 282315.57.54101073.5شرق

دياب    2821 عبدالستار زكريا هشام الخاصه    خالد بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.527.518.51311.5191476شرق

عطيه    2822 محمد ابواليزيد محمد الخاصه    ذياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3829.519.515142013.576.5شرق

حسن    2823 عبدالهادى رشاد عبدالحميد الخاصه    رشاد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.5281913.51419.51487.5شرق

البابلى    2824 السيد على احمد الخاصه    زياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 1916.573.526.511.553.5شرق

الخطيب    2825 عبدالعال حمدان اشرف الخاصه    زياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.53017.511.51318.51466شرق

عبدالعظيم    2826 طلعت محمد حازم الخاصه    زياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.529.517.512.513.5201576شرق

سليم    2827 سعيد محمد عبدالفتاح الخاصه    زياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3228157.57.516.51555شرق

الخطيب    2828 محمد السيد محمد الخاصه    زياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3929181413.519.51968.5شرق

محمد    2829 سالم فاروق محمد الخاصه    زياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.529.518.51310202079شرق

الشونى    2830 عبداللطيف عبدالعظيم هانى الخاصه    زياد بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.52617.510.58.518.513.569.5شرق

احمد     2831 فهمى محمد عادل الدين الخاصه    سيف بنين ع المسلم طنطا الجيل 39302014.514.52017.589.5شرق

الغندور    2832 عبدالظاهر امين ايمن الخاصه    شادى بنين ع المسلم طنطا الجيل 39291914.514.5201378.5شرق

سلمه    2833 السيد حامد عمرو الخاصه    شادى بنين ع المسلم طنطا الجيل 362713131419.512.569شرق

عبدالرحمن     2834 على عبدالمجيد كامل وائل الخاصه    طارق بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.527.5201314.52015.587.5شرق

السعدنى   2835 طاهر احمد الخاصه    طاهر بنين ع المسلم طنطا الجيل 3828.519131419.59.569شرق

الروينى     2836 احمد سيد محمود ابراهيم الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 382017.5119.52015.557.5شرق

الليثى    2837 على فتحى احمد الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 3725.516.55.551812.558شرق

السقا    2838 مختار محمد اشرف الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.5251611.5518759شرق

الخرسيتى   2839 مصطفى السيد الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 3727.514.5131419.516.568.5شرق

عمار    2840 عبدالعزيز حمدى ايهاب الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.52514.51413201759.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

129

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوالقاسم    2841 احمد بشندى خالد الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.529.510141018.519.569.5شرق

حمامه   2842 عبدالقادر شوقى الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 372818.512.514.51914810شرق

عبدالخالق     2843 الدين صلح عادل علء الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 3829.515107.5201578.5شرق

الحضرى    2844 محمود صبرى عماد الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 392819.514.5152016.589.5شرق

سليمان    2845 محمد احمد عمر الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 2219.5711.52.518.510.577.5شرق

الرفاعى   2846 محمود محمد الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 3727.51711.51118.512.579شرق

الروش   2847 مرسى محمد الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.522.5131310.52016.589شرق

شحاته   2848 حامد محمود الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.530201314.5171777شرق

خضر    2849 محمود عبدالرحمن محمود الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.52918.514.5152018.558شرق

القزاز    2850 محمود يوسف محمود الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.52919127.5191379شرق

ابوالعنين    2851 مصطفى محمد مصطفى الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.5302013.515201869.5شرق

الغريانى   2852 عبدالجليل هاشم الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.5141419.512.547.5شرق

الدين     2853 شرف فرماوى سعيد وائل الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.52919.51413.5201148شرق

حدوه   2854 السيد ياسر الخاصه    عبدالرحمن بنين ع المسلم طنطا الجيل 39302013.514.752013.549شرق

سالمان   2855 عبدالغنى صلح الخاصه    عبدالغنى بنين ع المسلم طنطا الجيل 3930191414.52016.577شرق

رزق   2856 فتحى رزق الخاصه    عبدالله بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.5282015152013.568شرق

خليل    2857 محمد سعيد عمرو الخاصه    عبدالله بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.522.516.51.52.51510.566شرق

عبدالشافى   2858 السعيد محمد الخاصه    عبدالله بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.522.516.597.519.51175شرق

وهيدى    2859 ابراهيم مصطفى محمد الخاصه    عبدالله بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.5301913.514.5201788.5شرق

عبدالغفار    2860 ابواليزيد على وليد الخاصه    عبدالله بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.52918.514.5142013.588.5شرق

مناع     2861 على عبدالسلم على الدين الخاصه    علء بنين ع المسلم طنطا الجيل 39292015152018710شرق

زينهم    2862 على اسامه الدين الخاصه    على بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.526181314.52014.576.5شرق

متولى     2863 ابراهيم على هشام الدين الخاصه    على بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.5302014.5152018.5810شرق
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عبدالخالق    2864 عبدالحميد على عبدالحميد الخاصه    على بنين ع المسلم طنطا الجيل 3928.51813.514.75201469شرق

ابوريه   2865 جلل محمد الخاصه    على بنين ع المسلم طنطا الجيل 36301713.514.518181010شرق

الشال   2866 حسانين محمد الخاصه    على بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.5292015142017.5510شرق

مليس    2867 احمد على محمد الخاصه    على بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.514.514.52015.568.5شرق

الجندى   2868 سعيد وليد الخاصه    عمار بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.52812.57.57.5201252.5شرق

مهدى   2869 رمضان ياسر الخاصه    عمار بنين ع المسلم طنطا الجيل 362817.513.5142010.566.5شرق

بركات    2870 احمد فاروق ابراهيم الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.526191312201268شرق

حسن   2871 محمد ايمن الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.529.519.515152018.5710شرق

عرفه    2872 محمد عبدالسميع طارق الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 3829191312.5201879شرق

كريم   2873 عبدالفتاح عادل الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.5271512.512.519.516.567.5شرق

ماريه   2874 محمد علء الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 28.523111210.519.59.546شرق

طه    2875 السيد السيد محمد الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.51515201887.5شرق

المعداوى    2876 محمد العيسوى محمد الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 382917.513.5132016.557.5شرق

الرفاعى     2877 احمد الفاروق عمر محمد الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.529.517.514.514.519.515.567.5شرق

الله     2878 حسب محمود حبشى محمود الخاصه    عمر بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.528.5191315201766.5شرق

شرشر   2879 عبدالرؤف سعيد الخاصه    عمرو بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.52013.5101219.514.572.5شرق

احمد    2880 غلب عبدالرازق الخاصه    فارسحسام بنين ع المسلم طنطا الجيل 372716.513.59.519.51745.5شرق

البدوى   2881 فاروق هانى الخاصه    فاروق بنين ع المسلم طنطا الجيل نصف37.524.517.511.5142015.55شرق

صقر   2882 فتحى مصطفى الخاصه    فتحى بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.527.51610.51418.51754.5شرق

شلبى   2883 محمد حسام الخاصه    كريم بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.527.516.5591716.553شرق

راميه     2884 احمد عبدالمنعم الدين علء الخاصه    كريم بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.529.516.511.514.5201376شرق

القشلن    2885 احمد سيد محمد الخاصه    كريم بنين ع المسلم طنطا الجيل 372917.512.513.519.51577شرق

ابوعاصى    2886 عبدالمعبود كامل وليد الخاصه    كريم بنين ع المسلم طنطا الجيل 3826.518.513.51418.514.548.5شرق
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الديب    2887 محمد احمد ياسر الخاصه    كريم بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.53013.512.51519.51645.5شرق

محيميد     2888 على عبدالله عادل ياسر الخاصه    كريم بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.53019.513152015.579شرق

الدسوقى    2889 الدسوقى محمود الدسوقى الخاصه    لؤى بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.53019.513.5132013.577.5شرق

حفينه    2890 عبدالحميد محمد اباء الخاصه    مازن بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.527141213201556شرق

حماد    2891 عبدالواحد حماد محمد الخاصه    مالك بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.53018.51414.5201668.5شرق

الجوهرى   2892 عبدالحميد ابراهيم الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3728.519.514.514.752010.575.5شرق

الفقى    2893 احمد سليمان احمد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.53018.511.51318.51446.5شرق

الصواف   2894 عبداللطيف احمد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 383017.512.514.7519.517.556.5شرق

الجزار    2895 حسن فؤاد احمد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 382717.511.51417.513.578.5شرق

الغنيمى   2896 محمد احمد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 302310107.51315.564شرق

عجيمى   2897 محمد احمد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.52915141519.51675.5شرق

الفخرانى   2898 مصطفى احمد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.529.518.510.510.5201253.5شرق

حسانين   2899 عبدالمنصف اشرف الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 383018.510.514.5201774.5شرق

الشنبابى   2900 امين ايمن الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3829.518.5141319.51565.5شرق

الفقى    2901 ذكى شبل ايمن الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 343011.510.511.518.51356شرق

العبد    2902 على محمد ايمن الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 382615.5141519.520810شرق

الهلبى   2903 محمد حسن الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.5302014.515202088شرق

عبدالجواد    2904 عبدالرحيم محمد حمدى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 39271814.514.5191873.5شرق

ابوليله   2905 مرسى راشد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3728161214.51919.565شرق

المشد    2906 على محمد سامى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل واحد36.517.55.597.512115شرق

السليسلى    2907 مرسى محفوظ سمير الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 383019.5141519.51865شرق

ابوسيف    2908 مصطفى عبداللطيف صبرى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3929201515202077.5شرق

احمد    2909 سيد المحمدى طارق الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.53019.5149.5182077.5شرق
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اليوبى    2910 عبدالقادر عبدالفتاح طارق الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 31.5264.51212171255شرق

المبيض   2911 فتحى طارق الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 37281614.515201938.5شرق

ابورابيه    2912 عيد مجاهد طارق الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.53019.51515202068.5شرق

احمد      2913 سيد السلوى الدسوقى محمد عادل الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.528187.58.516.518.558.5شرق

البسومى     2914 على محمد الدين علء الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 352717.51111.516.512.547.5شرق

مصطفى    2915 محمد عبدالعزيز عماد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3627.519.54.57.5151346.5شرق

حافظ   2916 رشاد ماجد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3018.516.5149.510.51445شرق

سعد    2917 محمد عبدالمنعم ماجد الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 372716.5121119.513.557.5شرق

عبدالغفار    2918 احمد محمد مجدى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3827.51811.510.518.514.557شرق

مصطفى   2919 محمد مصطفى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.52919.513.51519.51879.5شرق

بدوى    2920 مصطفى محمد مصطفى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.52817109.518.515.547شرق

غرابه     2921 محمد فتحى محمود مصطفى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.52617881715.557شرق

رضوان    2922 على محمد هانى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 362918.512.5121912.559شرق

الشباسى   2923 مصطفى هانى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 37302012.513201979شرق

دياب    2924 عبدالستار زكريا هشام الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 342719.510.58201768شرق

سند   2925 محمد هيثم الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.5292012.511.51918.568شرق

الديب   2926 محمد يسرى الخاصه    محمد بنين ع المسلم طنطا الجيل 3628201313.519.51967شرق

قزامل   2927 عبدالخالق احمد الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 38292011.514.519.519.567شرق

الشاذلى    2928 عبدالقوى محمود اسامه الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 392919.514132019.559شرق

عبدالوهاب   2929 محمود السيد الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.53019.512.5919.51659شرق

الروينى   2930 محمود سامى الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.5282013142016.556شرق

الغندور    2931 عبدالعظيم محمد طه الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 30.523.5107.57.514.513.555شرق

عبيد     2932 على الدين كمال عصام الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 3627.51814.513.5201266.5شرق
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عمار    2933 مرزوق محمود علء الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 3328118.541514.567شرق

فرج   2934 وجدى ماجد الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.527.5161314.519.51767شرق

زياده   2935 عبدالعظيم محمد الخاصه    محمود بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.52516.51511.5201766.5شرق

سعدالله    2936 على ابراهيم السيد الخاصه    مدحت بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.525.514.51514.52018.565شرق

الغله   2937 كمال خالد الخاصه    مروان بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.52916151419.51455.5شرق

الرفاعى    2938 محمد احمد ابراهيم الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 383019.51515202088شرق

سليمان    2939 ابراهيم محمود ابراهيم الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 382918.5151519.517.579شرق

الكردى    2940 اسماعيل مصطفى اسماعيل الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 372818.51514.52016.586.5شرق

شلبى    2941 السيد شلبى حسن الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.5271611917.516.541.5شرق

حسن    2942 على مصطفى خالد الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 34.5161610.59.51814.569.5شرق

زهره    2943 ابراهيم احمد عارف الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 38291914.51519.51979شرق

شاهين    2944 ابوزيد مصطفى فادى الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 383019.51414.52017.575.5شرق

النادى    2945 البندارى احمد محمد الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.5301715152010.5810شرق

ياسين   2946 محمود محمد الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.5302013.514.52017.579شرق

شريف   2947 مصطفى محمد الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.5292014.5152018.596شرق

مهدى    2948 محمود حنفى محمود الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 3930191414.752019.579شرق

الجزار   2949 محمد محمود الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 3722.517.51513.518.516.568شرق

مرجان    2950 سعد عبدالله هشام الخاصه    مصطفى بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.528.516811.5171765شرق

السمكرى    2951 حافظ احمد ايمن الخاصه    معاذ بنين ع المسلم طنطا الجيل 372819.514.515181585شرق

رسلن   2952 محمد مجدى الخاصه    معاذ بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.529.519.514.514.5201966شرق

حافظ   2953 ابراهيم محمد الخاصه    معتز بنين ع المسلم طنطا الجيل 37291914152018.587.5شرق

معروف   2954 محمد سمير الخاصه    مهند بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.52919.5151519.51578شرق

العفيفى    2955 محمد محمد عصام الخاصه    مهند بنين ع المسلم طنطا الجيل 3123.518131215.51865شرق
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شلبى   2956 السعيد اسامه الخاصه    يحيى بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.53019.51515202087شرق

السراج    2957 ابراهيم السيد ابراهيم الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.528201513.52018.585شرق

محمد    2958 ابراهيم عبدالله ابراهيم الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 38.530181314.51817.5710شرق

نعيم   2959 احمد احمد الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 38301915152017.589شرق

سنبل    2960 كمال مصطفى احمد الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.52519.51515201786.5شرق

الشرشابى    2961 رمضان البدوى السيد الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.526181514.7511.516.586شرق

احمد    2962 سيد محمد حاتم الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 36.53015.51313.51918.568شرق

ابراهيم   2963 سعيد حسام الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.51515201888شرق

سنبل      2964 احمد سيد على احمد سيد الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 3830191515201886.5شرق

ابوحسن   2965 صالح عبدالفتاح الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 3830191415202078شرق

عيسى   2966 محمد ماجد الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 35.52917.5151519.519.568شرق

العشماوى    2967 محمود يوسف ناصر الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 3929181515202076شرق

سليم    2968 احمد على ياسر الخاصه    يوسف بنين ع المسلم طنطا الجيل 37.5301414.513191866.5شرق

خضرالوكيل   2969 متولى خالد الخاصه    ابتهال بنات ع المسلم طنطا الجيل 3527.51237.519.51785شرق

احمد    2970 ابراهيم نجاح محمود الخاصه    اريج بنات ع المسلم طنطا الجيل 3930191514.5201975شرق

زيتون   2971 محمد احمد الخاصه    اسراء بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.529.519.751515202088.5شرق

عباس   2972 يوسف السيد الخاصه    اسماء بنات ع المسلم طنطا الجيل 383017.514.512201783شرق

الفقى    2973 كامل حسن حسين الخاصه    اسماء بنات ع المسلم طنطا الجيل 36.52915.5111319.51582.5شرق

الحويحى   2974 حموده باهر الخاصه    اشراق بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52919.51315202089شرق

مشالي   2975 مختار شريف الخاصه    اشرقت بنات ع المسلم طنطا الجيل 3929.516.510.510.52018.578شرق

الغرابلى   2976 كمال احمد الخاصه    الء بنات ع المسلم طنطا الجيل 362813119.516.517.587شرق

الجزار   2977 محمد اسامه الخاصه    الء بنات ع المسلم طنطا الجيل 392918.51514.51918.586شرق

شرف    2978 الششتاوى عبدالسميع حاتم الخاصه    الء بنات ع المسلم طنطا الجيل 37281510.512.519.517.565.5شرق
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الدين     2979 شرف ابراهيم السيد حسام الخاصه    الء بنات ع المسلم طنطا الجيل 36.52713.512.511.52018.586شرق

الجزار    2980 محمود احمد طارق الخاصه    الء بنات ع المسلم طنطا الجيل 382417.51214.519.513.587.5شرق

خليل    2981 محمد السيد مجدى الخاصه    الء بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.530168.5101819.599.5شرق

حسن    2982 السيد حسن محمد الخاصه    الء بنات ع المسلم طنطا الجيل 362716.511122017.587شرق

حسن   2983 حمدى احمد الخاصه    امل بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.53014.51112.519.518.587شرق

الخولى    2984 السيد السعيد العربى الخاصه    امنيه بنات ع المسلم طنطا الجيل 3529131291914.577.5شرق

يوسف    2985 بسيونى محمد مصطفى الخاصه    اميره بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.528.51910.59.519.51996شرق

عبدالعزيز   2986 محمد سالم الخاصه    انجى بنات ع المسلم طنطا الجيل 34.527.57.513.510.52014.586.5شرق

حماد    2987 محمد حماد احمد الخاصه    اهله بنات ع المسلم طنطا الجيل 37271210.59.519.515.577شرق

عبدالحميد   2988 صبرى سامى الخاصه    ايه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201515202089شرق

ابراهيم   2989 عبدالجليل ابراهيم الخاصه    بسمله بنات ع المسلم طنطا الجيل 383019.751515202088شرق

كورسيل    2990 احمد محمد اشرف الخاصه    بسمله بنات ع المسلم طنطا الجيل 3828.52014.514201886.5شرق

بر    2991 سعد رشاد عبدالرحمن الخاصه    بسمله بنات ع المسلم طنطا الجيل 342513.513.57.5171672شرق

البطلي   2992 نبيه احمد الخاصه    بسنت بنات ع المسلم طنطا الجيل 382810.514.511.52016.562.5شرق

الشريف    2993 ابراهيم عبدالرءوف ابراهيم الخاصه    تسنيم بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.52918.513.51517.51487.5شرق

عصر    2994 محمد احمد خيرى الخاصه    تسنيم بنات ع المسلم طنطا الجيل 3395.5526.51973.5شرق

الجزار   2995 عبدالمنعم على الخاصه    تسنيم بنات ع المسلم طنطا الجيل 362015910.517.515.565.5شرق

شحاته   2996 حامد محمود الخاصه    تسنيم بنات ع المسلم طنطا الجيل 351515109.515.516.575.5شرق

الغرابلى   2997 شكرى اسامه الخاصه    تقى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52819.51515201989.5شرق

العصر   2998 عباس مجدى الخاصه    تقى بنات ع المسلم طنطا الجيل 35.525.51413.514.519.515.597.5شرق

نايل    2999 احمد شكرى محمد الخاصه    تقى بنات ع المسلم طنطا الجيل 3828.51814.512.519.52099شرق

توفيق    3000 على ابراهيم ياسر الخاصه    تقى بنات ع المسلم طنطا الجيل 36291514.51417.52097شرق

شرف    3001 محمود ابراهيم هانى الخاصه    جمانه بنات ع المسلم طنطا الجيل 3829.51914.511.5201765شرق
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شندى    3002 المهدى محمد احمد الخاصه    جنى بنات ع المسلم طنطا الجيل واحد39.53018141420147شرق

الدين     3003 جمال سعيد محمد عبدالسلم الخاصه    جنى بنات ع المسلم طنطا الجيل 38301613.515191667شرق

عبدالرحمن   3004 جابر ابراهيم الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 383015.513.514.519.515.579شرق

خاطر    3005 فوزى محمد احمد الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 383016.512.511.5201788.5شرق

الغرابلي   3006 كمال السيد الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 3726.514139.5171677شرق

ابراهيم     3007 عبدالمقصود محمد الدين حسام الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 383019.7514.515201689شرق

السنيطى    3008 سعد صبحى سعد الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 383018.515142018.5710شرق

حسين    3009 احمد طلخان عصام الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 383014.5141219.7516810شرق

اسماعيل    3010 يونس جلل عمرو الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.515152016.5810شرق

توفيق     3011 احمد الدين صلح محمد الخاصه    حبيبه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39301813.5132019.579.5شرق

عزام   3012 محمد احمد الخاصه    حنان بنات ع المسلم طنطا الجيل 372916.513.5122014.568.5شرق

الحو   3013 حسن حازم الخاصه    حنين بنات ع المسلم طنطا الجيل 32217.51110.516.51466شرق

علي   3014 يوسف محمد الخاصه    حنين بنات ع المسلم طنطا الجيل 39291913.515201969شرق

احمد    3015 سالم عبدالله مجدى الخاصه    حوريه بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.52914.51312.5201978.5شرق

ابوجبل     3016 محمود الحمدى محمد هشام الخاصه    خديجه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5281914152019.568شرق

معوض   3017 محمد ايهاب الخاصه    خلود بنات ع المسلم طنطا الجيل 39292014.7515201977شرق

حجاج   3018 عبدالحليم عادل الخاصه    داليا بنات ع المسلم طنطا الجيل 392919.751514.52017.568شرق

محمد    3019 غالى شريف نصر الخاصه    داليا بنات ع المسلم طنطا الجيل 36.5276.57.57.512.51057شرق

الليثى   3020 محمد عماد الخاصه    رضوى بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.5301913.51519.751676شرق

عيسوي    3021 سليمان ابراهيم محمد الخاصه    رضوى بنات ع المسلم طنطا الجيل 342916131217.512.559شرق

محمد    3022 حسن محمد تامر الخاصه    رغد بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.528.51814.51519.519.569شرق

سعد    3023 احمد محمود خالد الخاصه    رغد بنات ع المسلم طنطا الجيل 3226122.54.51015103.5شرق

على   3024 شحاته جمال الخاصه    رقيه بنات ع المسلم طنطا الجيل 35.52811121319.51859شرق
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الفخراني    3025 على عبدالنبى محمد الخاصه    رقيه بنات ع المسلم طنطا الجيل 36.5281814.510191766.5شرق

الفقى    3026 على محمد ابراهيم الخاصه    رنا بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.52917.51514.5201477شرق

الشافعى    3027 عبدالموجود وائل احمد الخاصه    رنا بنات ع المسلم طنطا الجيل 393017.512.511.52019.5107شرق

السدسى   3028 مصطفى ابراهيم الخاصه    رنيم بنات ع المسلم طنطا الجيل 32281412.5916.51366.5شرق

درويش    3029 محمد محمد اشرف الخاصه    رنيم بنات ع المسلم طنطا الجيل 3830191415201978شرق

يوسف    3030 عبدالغفار محمد حسن الخاصه    رنيم بنات ع المسلم طنطا الجيل 32221247.51517.556.5شرق
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البغدادى    3031 عبدالغفار سعد عبدالغفار الخاصه    رهف بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5302014152016.5109شرق

الشهاوى     3032 عبدالرحمن محمد عبده محمد الخاصه    رهف بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.7512.513.52017.597.5شرق

شلبى   3033 محمد صالح الخاصه    رواء بنات ع المسلم طنطا الجيل 38301911.513.52017.573.5شرق

احمد    3034 حسن احمد عباس الخاصه    روان بنات ع المسلم طنطا الجيل 39281813.51419.51999شرق

قابيل     3035 محمد محمد الدين علء الخاصه    روان بنات ع المسلم طنطا الجيل 392917.51113201759شرق

رضوان   3036 سعد محمود الخاصه    روان بنات ع المسلم طنطا الجيل 393018.51414.519.515.569شرق

درويش   3037 على نور الخاصه    روان بنات ع المسلم طنطا الجيل 33.5244.57.58.513.516.556.5شرق

الشاعر   3038 السعيد شريف الخاصه    رودينا بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.530191514201779شرق

ناصف   3039 عبدالمنصف ابراهيم الخاصه    روضه بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.5301915142017.5710شرق

اسماعيل    3040 محمد ابواليزيد احمد الخاصه    روضه بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.527.513.5129.52016.583.5شرق

عبدالباقي   3041 محمد عبدالباقى الخاصه    روضه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201515202099.5شرق

نعنوش   3042 عنتر احمد الخاصه    رؤى بنات ع المسلم طنطا الجيل 36.52915.51414.5201687شرق

احمد   3043 بهنسى محمد الخاصه    رؤى بنات ع المسلم طنطا الجيل غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

نصر   3044 عبدالعظيم محمد الخاصه    رؤى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.53017.510.511.519.51783.5شرق

عيد    3045 ابراهيم عبدالغنى السيد الخاصه    ريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52919.51515202089.5شرق

ابوالمجد   3046 كمال تامر الخاصه    ريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.52919.514.5152018810شرق

الدين     3047 جمال ابوالعزم صالح طارق الخاصه    ريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52819.515152019.5810شرق

البابلي   3048 السيد مجدى الخاصه    ريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.53017.511.5122016108.5شرق

السرنجاوي   3049 السيد مدحت الخاصه    ريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 37281913152018910شرق

عبدالحافظ    3050 صلح محمد حامد الخاصه    ريماس بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5281915152018.5910شرق

ابوالخير    3051 فؤاد محمد مختار الخاصه    زينه بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.52919.513.5152018.5910شرق

ابراهيم   3052 مصطفى بدير الخاصه    ساره بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52919.51514.52019.599.5شرق

الروش    3053 حامد مرسى امير الخاصه    ساندى بنات ع المسلم طنطا الجيل 382514.514.75131914.589.5شرق
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العبد   3054 حسن محمد الخاصه    سعاد بنات ع المسلم طنطا الجيل 392918.515151914.589شرق

شعبان    3055 يوسف عبدالفتاح شعبان الخاصه    سلمى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39301814.51519.518.599.5شرق

حموده    3056 محمد الدين صلح الخاصه    سلمى بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.528.514.5108.518.516.597.5شرق

رحاب    3057 عبدالمجيد صلح عبدالمجيد الخاصه    سلمى بنات ع المسلم طنطا الجيل 382919.51514.5201988شرق

رخا   3058 عبدالوهاب محمد الخاصه    سلمى بنات ع المسلم طنطا الجيل 392917.51412.52018.587شرق

يحيى   3059 عبدالتواب يحيى الخاصه    سلمى بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.53018.513.514.52017.596.5شرق

وصال    3060 ابراهيم بكر سامى الخاصه    سما بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5302015152018.598شرق

هاشم   3061 عبدالهادى مصطفى الخاصه    سما بنات ع المسلم طنطا الجيل 393019.514.515201899.5شرق

عبدالحافظ    3062 احمد عبدالحافظ علء الخاصه    سماء بنات ع المسلم طنطا الجيل 383017.51414.52018.599.5شرق

سعيد    3063 ابواليزيد سعيد محمد الخاصه    سماء بنات ع المسلم طنطا الجيل 3826.517.5139171675.5شرق

دبا   3064 محمد محمود الخاصه    سمر بنات ع المسلم طنطا الجيل 33.519.510127.515.51575.5شرق

حجازى    3065 محمد على محمد الخاصه    سنا بنات ع المسلم طنطا الجيل 392919.75151519.51468شرق

نصر    3066 نصر محمد سعد الخاصه    سناء بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.5291913.515201899شرق

حسن    3067 محمد محجوب محمد الخاصه    سندريلل بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.522.5107.54.5151698.5شرق

يحيى     3068 عبدالعزيز كمال محمد وليد الخاصه    شذا بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.514.515201799شرق

سعده    3069 عطيه على امجد الخاصه    شروق بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201515201798.5شرق

البطاوى   3070 رمزى احمد الخاصه    شهد بنات ع المسلم طنطا الجيل 3928191415201598.5شرق

عامر    3071 محمد عاطف تامر الخاصه    شهد بنات ع المسلم طنطا الجيل 35241814.57.5181589شرق

ميدان   3072 محمد حامد الخاصه    شهد بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.5282014.51519.51877شرق

عيد   3073 السيد عيد الخاصه    شهد بنات ع المسلم طنطا الجيل 352816.5137.519.516.566.5شرق

حطب   3074 حسين مختار الخاصه    شهد بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5302015152019.589.5شرق

دنيا   3075 على على الخاصه    علياء بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.5261814.7515201999شرق

الجدى    3076 مصطفى فهمى محسن الخاصه    فاطمه بنات ع المسلم طنطا الجيل 36.530151515191997.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

140

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوجبل     3077 محمود الحمدى محمد هشام الخاصه    فاطمه بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.528.51915142018.597شرق

متولى    3078 السيد عبدالحميد وليد الخاصه    فاطمه بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.528.517.5131419.513.566.5شرق

صحصاح    3079 ابراهيم عفيفى نجيب الخاصه    فداء بنات ع المسلم طنطا الجيل غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

البيلى    3080 على عزت احمد الخاصه    فرح بنات ع المسلم طنطا الجيل 3629.51714.514201877.5شرق

عامر    3081 محمد عاطف تامر الخاصه    فرح بنات ع المسلم طنطا الجيل 3627.517.5107.518.516.556شرق

المهدى     3082 كساب عبدالرحمن احمد محمد الخاصه    فرح بنات ع المسلم طنطا الجيل 35291715141819.577.5شرق

عبدالحليم    3083 ابراهيم عبدالحليم محمد الخاصه    فريده بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.53019.515152018.588شرق

المرسى    3084 محمد مرسى احمد الخاصه    لجين بنات ع المسلم طنطا الجيل 393019.515152019.598.5شرق

البهي    3085 عبدالعزيز جميل محمد الخاصه    لجين بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.528.517.514.51119.51788.5شرق

بصيله   3086 على شادى الخاصه    لجينه بنات ع المسلم طنطا الجيل 3930191414.519.51886.5شرق

فرج   3087 عبدالقادر يوسف الخاصه    لوجين بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.5261414.512.518.51688شرق

العياشي   3088 احمد مصطفى الخاصه    ماريا بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.5281813.513.519.518.568.5شرق

الطحان     3089 كامل محمد فريد محمد الخاصه    مديحه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5301914.5152019.599شرق

سويلم   3090 عبدالرحمن ناصر الخاصه    مروه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.51514.52019.596شرق

الخواجه   3091 محمد ابواليزيد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 34.527.517.5119.51915.565.5شرق

سعد    3092 عبدالمقصود الغريب احمد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201515201898.5شرق

رمضان     3093 يوسف رضا محمد خالد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 392916.51515201478.5شرق

عبدالعزيز   3094 احمد محمد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 32.525.510.513.57.5171666.5شرق

الشرقاوى    3095 مصطفى احمد محمد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.5291914.5142016.577شرق

الرشيدى   3096 السيد محمد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52918.513.513.5201667.5شرق

عسكر    3097 عبدالمقصود السيد محمد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 3528.517.51182014.596شرق

عدس   3098 غريب محمد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 393018.513.514201893شرق

جعيصه   3099 كرم محمد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 37.53019.513.5142019109.5شرق
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محروس   3100 عبدالرحيم محمود الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 393019.515152017.589.5شرق

ابوعرب   3101 عبدالغنى مسعد الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5301914.514.52018910شرق

النجار   3102 عدلى مصطفى الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.52919.51515201897.5شرق

راضى    3103 على على هشام الخاصه    مريم بنات ع المسلم طنطا الجيل 332914.510.5417.51686.5شرق

مدكور    3104 يوسف محمد ابراهيم الخاصه    ملك بنات ع المسلم طنطا الجيل 36.5301311.57.518.51695.5شرق

المليجى     3105 عبدالغنى يحيى محمد تامر الخاصه    ملك بنات ع المسلم طنطا الجيل 393019.514.514.5201898شرق

عطا    3106 حامد مصطفى محمد الخاصه    ملك بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5302014.514.5201499.5شرق

حسن    3107 احمد سعيد مصطفى الخاصه    ملك بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52819.513.513201897.5شرق

العجمى   3108 السيد انور الخاصه    منال بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52919.51515201599شرق

احمد      3109 ابوسيد ابراهيم محمد ابراهيم الله الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.528.519.751313.5201899شرق

شرف     3110 محمود مصطفى اشرف الله الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.523.51914.512201789.5شرق

سالم     3111 محمد احمد كرم الله الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 22.512.57.57.57.5201893.5شرق

علي    3112 انور محمد الله الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201515201898.5شرق

موسى     3113 محمد محمود محمد الله الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201515201899.5شرق

خليل     3114 محمود مصطفى محمود الله الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201415202099شرق

رضوان    3115 محمد السيد محمد الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5282012.5142017.597.5شرق

البدري     3116 زكى محمد فرج محمد الخاصه    منه بنات ع المسلم طنطا الجيل 3730191414201999شرق

ريشة    3117 على بدير عصام الخاصه    مى بنات ع المسلم طنطا الجيل 26167.57.57.512.51867.5شرق

غالى    3118 محمد ابراهيم وليد الخاصه    ميار بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.529.51914.514.52019810شرق

حموده    3119 حامد حلمى وليد الخاصه    ميرنا بنات ع المسلم طنطا الجيل 35.529.51514.513201998شرق

عشماوى    3120 عبدالحميد مصطفى ياسر الخاصه    ناريمان بنات ع المسلم طنطا الجيل 3929.511.5131118.51676شرق

سليم   3121 زيان احمد الخاصه    نجلء بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5301914.515201999.5شرق

الله     3122 عطيه همام حشمت مصطفى الخاصه    ندا بنات ع المسلم طنطا الجيل 38291914152018.588شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

142

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

طاحون   3123 محمد ابراهيم الخاصه    ندى بنات ع المسلم طنطا الجيل 362817.51312.5201487شرق

السيد   3124 محمد السيد الخاصه    ندى بنات ع المسلم طنطا الجيل 34.53018.512.512.517.51196.5شرق

مصطفى    3125 محمد محمد سعيد الخاصه    ندى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39302014.5152015910شرق

محمد   3126 سعيد حازم الخاصه    نرمين بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5301914.515202099.5شرق

دره   3127 رجب احمد الخاصه    نغم بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.5302014.515202099.5شرق

محمد    3128 فرجانى جمعه رضا الخاصه    نهى بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.53017.514.515201499.5شرق

عبدالرحمن    3129 رمضان مسعد عبدالمطلب الخاصه    نور بنات ع المسلم طنطا الجيل 33.5301914.514.519.51699شرق

خليفه    3130 فتحى توفيق فتحى الخاصه    نور بنات ع المسلم طنطا الجيل 39302014152020910شرق

غيط    3131 سليمان انيسصالح الخاصه    نوران بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201415201899.5شرق

هدايه    3132 احمد مصطفى حسام الخاصه    نوران بنات ع المسلم طنطا الجيل 3829.519.514.515202099شرق

دراز    3133 عبدالمجيد سعد زكريا الخاصه    نوران بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.52919.514.5152015810شرق

العربى   3134 زكى سامى الخاصه    نوران بنات ع المسلم طنطا الجيل 393019.514.5152020910شرق

الدرينى    3135 عبدالعزيز حسين حاتم الخاصه    نورسين بنات ع المسلم طنطا الجيل 383019.514.514.5202089.5شرق

الخواجه    3136 عبدالقادر حسين صفوت الخاصه    نورهان بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.529.52014142018.599شرق

السباعى   3137 عبدالحكيم رجب الخاصه    نيره بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.5301914.514.5201597.5شرق

ابوسمره    3138 احمد محمد احمد الخاصه    هاجر بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.53019.513142011.588.5شرق

خضر     3139 المرسى ابراهيم ذكى سمير الخاصه    هاجر بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.530201315201983.5شرق

داود    3140 سليمان سعد شريف الخاصه    هاجر بنات ع المسلم طنطا الجيل 3929.517.512.513.519.751997شرق

بلضم    3141 حامد محمد يسرى الخاصه    هاجر بنات ع المسلم طنطا الجيل 34.527.51711.5121811.595شرق

شيحه   3142 محمد ممدوح الخاصه    هاله بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.526.51611.512161592.5شرق

الفخرانى    3143 محمد محمد مصطفى الخاصه    هبه بنات ع المسلم طنطا الجيل غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

السيد     3144 البابلى محمد زكريا يحيى الخاصه    همس بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52613.51410201996شرق

فايد      3145 حامد السعيد محمد الدين حسام الخاصه    هنا بنات ع المسلم طنطا الجيل 3830181413.5201288شرق
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ابوريه   3146 عبدالمقصود حسام الخاصه    هنا بنات ع المسلم طنطا الجيل 3929201514.5201989.5شرق

العتربى    3147 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز الخاصه    هنا بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201414.5201799.5شرق

عبدالمعطي   3148 عبدالسميع مسعد الخاصه    هند بنات ع المسلم طنطا الجيل 39281914142012.587.5شرق

سراج    3149 ابراهيم عبدالمنعم محمد الخاصه    وفاء بنات ع المسلم طنطا الجيل 3817.514.512.57.5201997شرق

عبدالله    3150 ابراهيم ربيع ابراهيم الخاصه    يارا بنات ع المسلم طنطا الجيل 3930191514.52016.5910شرق

محمود    3151 عبدالغنى محمد سامح الخاصه    ياسمين بنات ع المسلم طنطا الجيل 39302015152017.5810شرق

عبدالتواب   3152 عبدالعزيز احمد الخاصه    يمنى بنات ع المسلم طنطا الجيل 38.527.51613.59.52017.577.5شرق

الدولة    3153 قمر احمد رجب الخاصه    يمنى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.529.519.513.514.52017.589.5شرق

ابوالدهب    3154 عبدالعليم جميل عاطف الخاصه    يمنى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.52715.51412201787شرق

مسعود   3155 ابوالعزم محمد الخاصه    يمنى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39.530201515201579.5شرق

علي   3156 انور محمد الخاصه    يمنى بنات ع المسلم طنطا الجيل 39292015152014.5810شرق

سالم    3157 عبداللطيف عبدالغنى محمد الخاصه    يمنى بنات ع المسلم طنطا الجيل 3829.51815152019.599.5شرق

شحاته    3158 مرزوق حمزه محمد بنات  ابتسام ع طنطا العنانية 3622.516.512.55.5191853.5شرق

سليمان   3159 رمضان نصر بنات  ابتهال ع طنطا العنانية 28.5111082.51012.552.5شرق

عبدالعزيزمرسي   3160 ذكى شعبان بنات  احسان ع طنطا العنانية 3315.510.512.58101445شرق

ابوقمر    3161 مصطفى عبدالله ابراهيم بنات  اروى ع طنطا العنانية 302010131017.515.555شرق

عبدالمقصود    3162 شبل احمد اسامه بنات  اسراء ع طنطا العنانية 3728.5191413.519.51967شرق

محمود   3163 السيد اسامه بنات  اسراء ع طنطا العنانية 25.51615.512.53.5171655شرق

محمد   3164 محمود السيد بنات  اسراء ع طنطا العنانية 35.52215.51110.518.51955شرق

سلم     3165 عبدالله محمد مختار شريف بنات  اسراء ع طنطا العنانية 33.5251312.55181662.5شرق

صبيحه   3166 فهمى محمد بنات  اسراء ع طنطا العنانية 38.524.51912.5919.518.568شرق

السيد    3167 زكى عبداللطيف عاطف بنات  اسماء ع طنطا العنانية 37.52819.513.512.5201966شرق

سلم    3168 عبدالعاطى محمد عبدالعاطى بنات  اسماء ع طنطا العنانية 36.52116.597.519.519.555شرق
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البنهاوى    3169 محمد ابراهيم محمد بنات  اسماء ع طنطا العنانية 36.529.517.5104.518.517.553شرق

الدسوقي   3170 ابراهيم مصطفى بنات  اسماء ع طنطا العنانية 269663.51015.573شرق

الزمزمى    3171 احمد امين ايهاب بنات  الء ع طنطا العنانية 34.517.5111010191953شرق

مرعى    3172 السيد على حسين بنات  الء ع طنطا العنانية 37.528.51914.51319.517.566.5شرق

محمد    3173 حفنى محمد عصام بنات  الء ع طنطا العنانية 38.52918.51414.519.51668شرق

ابوالعزم    3174 احمد عبدالستار عمرو بنات  الء ع طنطا العنانية 25.52613.511.51218.51653.5شرق

بده    3175 عبدالعال على فوزى بنات  الء ع طنطا العنانية 37292013.514.5191878.5شرق

الهاكع    3176 احمد السيد مجدى بنات  الء ع طنطا العنانية 36.529181413.51913.555شرق

الصيفى    3177 على عبدالمطلب محمد بنات  الء ع طنطا العنانية واحد3422.51412.55.518.517.55شرق

الحلواني     3178 السيد محمد عصام هاشم بنات  ام ع طنطا العنانية 34.515.51510.5319.51853.5شرق

بدوى    3179 احمد سعيد حسن بنات  امال ع طنطا العنانية 38.528.518.5151519.51965شرق

فرج    3180 ابوالعز رمضان وحيد بنات  امال ع طنطا العنانية 36.523.5137.510191868.5شرق

دره   3181 محمد احمد بنات  امانى ع طنطا العنانية 5.517.51276واحد327.512.5شرق

عبدالقادر    3182 ابراهيم محمد جابر بنات  امانى ع طنطا العنانية 3416.516.513.512.519.51657شرق

طه    3183 عبدالحميد احمد عبدالحميد بنات  امانى ع طنطا العنانية 3321.515.5119202068.5شرق

صوله    3184 حسن محمد احمد بنات  امنيه ع طنطا العنانية 34.52016.57.57.5201858.5شرق

السيد    3185 محمد السيد اشرف بنات  امنيه ع طنطا العنانية 36191797.52014.558.5شرق

ابراهيم    3186 محمد محمدى السيد بنات  امنيه ع طنطا العنانية 35.523.51711.510201959شرق

ابوزيد    3187 خليفه عطا خليفه بنات  امنيه ع طنطا العنانية 37.52315.51514201978.5شرق

عزيز    3188 سليمان عثمان ربيع بنات  امنيه ع طنطا العنانية 34.522.514.57.57.51815.555شرق

الخياط    3189 على المرسى ابراهيم بنات  اميره ع طنطا العنانية واحد2313.57581514.55شرق

الحسانى    3190 المتولى عبدالمنعم فرج بنات  اميره ع طنطا العنانية 35.526187.51119.519.576شرق

عفره    3191 حسن ابراهيم ايمن بنات  اميمه ع طنطا العنانية 38.52716.5810192076شرق
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مفتاح   3192 عبدالعزيز نبيل بنات  اميمه ع طنطا العنانية 34271876181397.5شرق

السوسانى   3193 حلمى محمد بنات  امينه ع طنطا العنانية 3223.51587.519.518.558شرق

حسن    3194 محمد عبدالباسط محمد بنات  امينه ع طنطا العنانية 342014.57.5819.751057.5شرق

الخولى    3195 عبدالله خميسمحمد بنات  انجى ع طنطا العنانية 29231865181596.5شرق

الشال    3196 كامل عبدالنبى مدحت بنات  انجى ع طنطا العنانية 352517.51413191756.5شرق

ابواليزيد   3197 ابوالمجد احمد بنات  ايمان ع طنطا العنانية 33.519.512.51210.517.516.555شرق

الصعيدى    3198 عبدالقادرر مصطفى احمد بنات  ايمان ع طنطا العنانية 26.521.511.59.59.51716.555شرق

اسماعيل    3199 محمد عبدالتواب جمال بنات  ايمان ع طنطا العنانية 36.5271614.511.5201566.5شرق

محمد    3200 ابراهيم عطيه جمال بنات  ايمان ع طنطا العنانية 38.524.51512.511.5191766شرق

حلوه    3201 محمد اسماعيل محمد بنات  ايمان ع طنطا العنانية 35.52214.599.516.51264.5شرق

خاطر    3202 محمد السيد محمد بنات  ايمان ع طنطا العنانية 3117.5137.57.5151975.5شرق

محمد   3203 محمد ابوالعباس بنات  ايه ع طنطا العنانية 37.530168.5818.51966.5شرق

عجور    3204 محمد محمد السيد بنات  ايه ع طنطا العنانية 35291610.58.518.51966شرق

عثمان    3205 عبدالله عبداللطيف محمد بنات  ايه ع طنطا العنانية 3217.519.512.57.51818.566.5شرق

عبدالله    3206 محمد فتحى محمد بنات  ايه ع طنطا العنانية 30.516179414.52065شرق

دهبس    3207 محمد محمود محمد بنات  ايه ع طنطا العنانية 36.526.518.513.59191975شرق

محمود    3208 يوسف رمضان حسين بنات  بثينه ع طنطا العنانية 30.5261511.591415.572شرق

السيد    3209 شبل السيد ابراهيم بنات  بسمله ع طنطا العنانية 21.5241310.59201368شرق

مصطفى    3210 احمد محمد احمد بنات  بسمله ع طنطا العنانية 35201710.51018.52066شرق

الخولى    3211 ابواليزيد عزت اسلم بنات  بسمله ع طنطا العنانية 30.519.515.57.58.5201875.5شرق

مصطفى    3212 محمد محمود حمدى بنات  بسمله ع طنطا العنانية 332918.513.513.519.519.575شرق

ابراهيم   3213 على مصطفى بنات  بسمه ع طنطا العنانية 353017.513.514.519.519.565شرق

محمود   3214 عبدالعزيز السيد بنات  بسنت ع طنطا العنانية 2721.51010.58.51717.564.5شرق
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قنديل    3215 حسن حسينى محمد بنات  بسنت ع طنطا العنانية 3022109.582018.563.5شرق

شلبى    3216 ابراهيم رجب مصطفى بنات  تسنيم ع طنطا العنانية 392715.5131219.518.566شرق

بده    3217 عبدالعال على خالد بنات  تقى ع طنطا العنانية 38.53019.513.514.52018.579.5شرق

عبدالنبي   3218 فتحى على بنات  ثناء ع طنطا العنانية 33271814.51419.51676.5شرق

التريسى    3219 شبل كرم شبل بنات  جهاد ع طنطا العنانية 36.52817.514.511.51918.573شرق

احمد    3220 محمد على ابوالحجاج بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 34.519.518.51412181774شرق
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عامر    3221 السيد كامل السيد بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 371918.51210.519.517.577.5شرق

حامد   3222 حسين خالد بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 39.517.517.51412201785شرق

زغلول    3223 احمد دسوقى رضا بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 3122.515.55.57.51818.555.5شرق

الشرقاوي   3224 على صلح بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 28.515.517.511.514191662شرق

عامر    3225 محمد محمود عامر بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 392919.7513142017.563شرق

هجرس    3226 عبدالرحمن الرفاعى عمر بنات  حبيبه ع طنطا العنانية واحد25.51015.5910.58.5156شرق

محمد   3227 ابراهيم محمد بنات  حبيبه ع طنطا العنانية واحد37.518.519.510.511.518167شرق

عمر    3228 ابراهيم سعد محمد بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 3618.519.759.59.519.51752.5شرق

محمدالجناينى   3229 طه محمد بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 3215.518.599.5131761.5شرق

مرسى    3230 السيد صيام مرسى بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 35.52215.512.51018.51462.5شرق

الششتاوى   3231 سمير وليد بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 261514116181892.5شرق

برهام   3232 كمال حسين بنات  حنان ع طنطا العنانية 258107.594.513.541.5شرق

السباعى   3233 ابوزيد عيد بنات  حنان ع طنطا العنانية 3827.51713.514.52018.574شرق

حسن    3234 حسين ابراهيم احمد بنات  حنين ع طنطا العنانية 3725.51911.511.5191963شرق

كمال   3235 مصطفى شوقى بنات  حنين ع طنطا العنانية 36.526.51914.514.75201953شرق

شرف    3236 بيومى متولى مصطفى بنات  حنين ع طنطا العنانية 31.5251813.5151818.561.5شرق

ياقوت   3237 مصطفى ياقوت بنات  حياه ع طنطا العنانية 35.526.51811.513.518.51962شرق

ابوبكر    3238 محمد على خالد بنات  خلود ع طنطا العنانية واحد3827.5191312.518.5186شرق

الزيات    3239 احمد عطيه وليد بنات  خلود ع طنطا العنانية 36.52417.5131118.517.566.5شرق

حامد    3240 فهمى حامد فهمى بنات  دنيا ع طنطا العنانية 25.516.512.59816.51563شرق

بطاطه    3241 على محمود خالد بنات  دينا ع طنطا العنانية 3421158.551816.572.5شرق

الفلح    3242 احمد نبيل محمد بنات  دينا ع طنطا العنانية 34.518.5171012182072شرق

عامر    3243 مرسى محمد سعيد بنات  رانيا ع طنطا العنانية 32.517.517.57.510.5172074شرق
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الطحاوى    3244 عبدالحميد غالب حسن بنات  رحاب ع طنطا العنانية 36.522191312.5201779شرق

عبدالصادق    3245 محمد حسنين احمد بنات  رحمه ع طنطا العنانية 37.527.51913.5112018.565.5شرق

ماضى     3246 حسن العابدين زين حمدى بنات  رحمه ع طنطا العنانية 37.527.5161314.518.52068شرق

البسطويسى    3247 محمد احمد رضا بنات  رحمه ع طنطا العنانية 37.526.51612.514.518.518.577.5شرق

محمد   3248 صبحى علء بنات  رحمه ع طنطا العنانية 2015612.59.515.516.555شرق

طه    3249 على على علء بنات  رحمه ع طنطا العنانية 3222.57.5118.514.515.564شرق

شعيب    3250 الدسوقى ابراهيم على بنات  رحمه ع طنطا العنانية 271610111017.514.565.5شرق

بدر   3251 عبدالحكيم محمود بنات  رحمه ع طنطا العنانية 392817.512122017.556شرق

مصطفى   3252 عزت مصطفى بنات  رحمه ع طنطا العنانية 33.520131411.518.518.555.5شرق

الشرقاوى    3253 عبدالنبى محمد ناصر بنات  رحمه ع طنطا العنانية 37.5291914.514.7519.52065.5شرق

عبدالعال    3254 الصاوى السيد حمدى بنات  رضوى ع طنطا العنانية 32271612.51319.51253شرق

حرحور    3255 حسين حسين رضا بنات  رنا ع طنطا العنانية 37.5291712.513.5192058.5شرق

عبدالمقصود   3256 مصطفى سمير بنات  رنا ع طنطا العنانية 38.529.51814152018.558شرق

حمام    3257 سعد يحى نادر بنات  رنا ع طنطا العنانية 36.528161414.7519.52066.5شرق

تاج    3258 محمد احمد ابراهيم بنات  روان ع طنطا العنانية 24.516.510127.510.51966.5شرق

دوسه    3259 احمد احمد ايهاب بنات  روان ع طنطا العنانية 3318109.58.5172057.5شرق

الوسيمي    3260 خليل فهمى شريف بنات  روان ع طنطا العنانية 332013116.5191586شرق

ورده     3261 المرسى محمد احمد كريم بنات  روان ع طنطا العنانية 35.52919.513.514202066شرق

ترجع    3262 مصطفى ابراهيم مصطفى بنات  روان ع طنطا العنانية 33.53017129.517.51855.5شرق

الغرابلي    3263 محمد محمد مصطفى بنات  روان ع طنطا العنانية 291516.5141316.519.566شرق

بدر    3264 محمود محمد يحى بنات  روان ع طنطا العنانية 37.527.51710.51016.516.545شرق

متولى    3265 محمد كمال اشرف بنات  روح ع طنطا العنانية 33.52515.58.58.5182055شرق

النحاس    3266 محمد نور مسعد بنات  رودينا ع طنطا العنانية 37.529.519141419.519.565.5شرق
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القفاص    3267 عبدالفتاح محمد سامح بنات  روينه ع طنطا العنانية 33.52516.510.59.518.519.545.5شرق

شاهين    3268 ابراهيم محمد السيد بنات  ريم ع طنطا العنانية 35.52717.51411.519.518.578شرق

شوشان     3269 ابراهيم حافظ عبدالخالق محمد بنات  ريم ع طنطا العنانية 34.52817.513.59.518.518.555.5شرق

سرور     3270 السيد غريب محمد السيد بنات  زينب ع طنطا العنانية 36.5221092.515.519.553.5شرق

عبدالوهاب     3271 يحيى احمد محمد رضا بنات  زينب ع طنطا العنانية 342513.512.591916.566.5شرق

خليفه    3272 طه احمد رمضان بنات  زينب ع طنطا العنانية 34.5271712.511.519.517.565شرق

محمدالشنواني   3273 احمد على بنات  زينب ع طنطا العنانية 34.52314.5121118.518.564.5شرق

البدراوي   3274 محمد سعيد بنات  زينه ع طنطا العنانية 37.52917.514.511.51917.566شرق

ابويونس    3275 مصطفى عبدالفتاح احمد بنات  ساره ع طنطا العنانية 31291210.551416.577.5شرق

غازي    3276 غريب انور غريب بنات  ساره ع طنطا العنانية 3226.517.513.511.518.517.574.5شرق

الشباسى    3277 محمد ابوالفتوح محمد بنات  ساره ع طنطا العنانية 3327158.255.51716.587.5شرق

كامل    3278 احمد كامل ياسر بنات  ساره ع طنطا العنانية 20.58.53.59.52.512.511.563.5شرق

الجمل    3279 عبدالمجيد محمد خالد بنات  سحر ع طنطا العنانية 30.525.513.597.514.51267شرق

شوشان    3280 حافظ عبدالخالق فتحى بنات  سلمه ع طنطا العنانية 32.52815.51291715.563.5شرق

هجرس    3281 احمد حمدى احمد بنات  سلمى ع طنطا العنانية 3729131210.519.516.562.5شرق

الفار    3282 رجب سعد رجب بنات  سلمى ع طنطا العنانية 382817.512.512.518.518.555شرق

حافظ    3283 عبدالوهاب على زينهم بنات  سلمى ع طنطا العنانية 37.528.518.5141519.52068.5شرق

سليمان     3284 محمد رزق الستار عبد بنات  سلمى ع طنطا العنانية 38.530161411.519.52067شرق

محمد    3285 عبدالنبى محمود محمد بنات  سلمى ع طنطا العنانية 38.5301814.514.5202087شرق

النويهى   3286 محمود محمد بنات  سلوى ع طنطا العنانية 362715.511.511202078شرق

مسعد   3287 توفيق احمد بنات  سما ع طنطا العنانية 39.530201414.519.52079شرق

فراج   3288 عبدالسلم حمدى بنات  سما ع طنطا العنانية 31281212.57.5201964.5شرق

شعيب    3289 محمد عبدالحميد عبدالناصر بنات  سماء ع طنطا العنانية 35161410.58191664شرق
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علي    3290 محمود مسعد ياسر بنات  سماح ع طنطا العنانية 382616.513.512191966.5شرق

ابوالعز    3291 احمد مصطفى عصام بنات  سمر ع طنطا العنانية 31.523.518.514.5122017.576.5شرق

عفيفى    3292 محمد عبدالستار محمد بنات  سندس ع طنطا العنانية 27.51510107.5141767شرق

عبدالجليل   3293 محمد طارق بنات  سهيله ع طنطا العنانية 35.5251512.511.5181966شرق

الشيمي    3294 عبدالعظيم عاطف احمد بنات  شاهنده ع طنطا العنانية 393019.7514.515202059.5شرق

شلبى    3295 محمد عبدالفتاح ربيع بنات  شاهنده ع طنطا العنانية 37281913.514.75192068.5شرق

بيومى    3296 ابواليزيد ابراهيم هانى بنات  شاهى ع طنطا العنانية 38.52819.51414.5202069.5شرق

رضوان    3297 جلل السيد جابر بنات  شروق ع طنطا العنانية 2811111210121766.5شرق

عزوز   3298 عبدالتواب محمد بنات  شروق ع طنطا العنانية 34.5211813.5112013.557شرق

حسن    3299 عبدالغنى احمد ابراهيم بنات  شهد ع طنطا العنانية 37.526.5161312201756.5شرق

التلوى    3300 عبدالغفار السيد ابراهيم بنات  شهد ع طنطا العنانية 3925201315202068شرق

برهام    3301 السيد كمال ابراهيم بنات  شهد ع طنطا العنانية 31241313.5131813.596.5شرق

السقا    3302 عيد سعيد اشرف بنات  شهد ع طنطا العنانية 34.518.51311.51014.51779شرق

محمدين   3303 عبدالرسول السيد بنات  شهد ع طنطا العنانية 29.5191011.510.5151768.5شرق

الزفتاوى    3304 عبدالمقصود عبدالفتاح حامد بنات  شهد ع طنطا العنانية 34.52413.513.51517.51856شرق

السيدالنجار   3305 عبدالرحيم سعيد بنات  شهد ع طنطا العنانية 229.5587.514.51377شرق

سعفان     3306 رجب الدين صلح عبده بنات  شهد ع طنطا العنانية 37.526161414201989شرق

شعيب    3307 الدسوقى ابراهيم على بنات  شهد ع طنطا العنانية 301914.510.511.514.51579شرق

نوفل    3308 احمد حسن فتحى بنات  شهد ع طنطا العنانية 36.52814.512.514191878شرق

عبدالوهاب    3309 ابراهيم فؤاد قدرى بنات  شهد ع طنطا العنانية 33.522.511.57.510.514.51769.5شرق

خليفه    3310 توفيق السعيد مدحت بنات  شهد ع طنطا العنانية 31.516.510.510.510.5141478شرق

الباجورى    3311 محمد السيد مسعد بنات  شهد ع طنطا العنانية 37.528.518.512.512191769شرق

مهنى   3312 احمد هانى بنات  شهد ع طنطا العنانية 383017.51311201875شرق
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احمد    3313 اسماعيل اسماعيل هانى بنات  شهد ع طنطا العنانية 37.52716.512.513191875.5شرق

عبيد    3314 متولى محيى هانى بنات  شهد ع طنطا العنانية 28.5201097.515.51464شرق

محمد   3315 عبدالقادر ياسر بنات  شهد ع طنطا العنانية 33.525.512910141652شرق

الديب     3316 محمد السيد فاروق ياسر بنات  شهد ع طنطا العنانية 3417.568.55.5151561.5شرق

الله     3317 عوض عبدالمنعم مصطفى احمد بنات  شيماء ع طنطا العنانية 25.52971221713.583شرق

عبدربه    3318 عبدالله حسن فؤاد بنات  شيماء ع طنطا العنانية 372517.510.510.518.51883.5شرق

على    3319 جمعه ابراهيم هانى بنات  صباح ع طنطا العنانية 26291010.53.751715.583شرق

محمد    3320 ابراهيم فتحى السيد بنات  ضحى ع طنطا العنانية 37.528.5161312191873.5شرق

خليفه    3321 حسن على سالم بنات  علياء ع طنطا العنانية 3522.513117.5181862شرق

خليل    3322 طايع فهمى سعيد بنات  علياء ع طنطا العنانية 3829.519.513.514.5191874.5شرق

القطب   3323 القطب محمد بنات  علياء ع طنطا العنانية 2916.510.510.55.514.51775شرق

علي    3324 عبدالرحمن السيد محمد بنات  فاديه ع طنطا العنانية 362413117.516.51675.5شرق

فراج     3325 عطوان عبدالسلم عصام الزهراء بنات  فاطمه ع طنطا العنانية 3827.51814.7514.5201875.5شرق

شلبي    3326 احمد احمد رمضان بنات  فاطمه ع طنطا العنانية 33.521.513138.516.51772شرق

البابلى    3327 ابراهيم السيد طه بنات  فاطمه ع طنطا العنانية 39.52918.51314201781.5شرق

القزاز   3328 ابراهيم السيد بنات  فرحه ع طنطا العنانية 15.51762.5واحد23154.59.5شرق

عبده    3329 عبدالحافظ عبده حسنى بنات  فرحه ع طنطا العنانية 32291410.7541613.584شرق

المليجي    3330 مصطفى سعيد قطب بنات  فرحه ع طنطا العنانية 332314.512.57.5161682شرق

رشوان    3331 ابواليزيد محمد هشام بنات  كنزى ع طنطا العنانية 38.527.515128171782شرق

ابوالعز    3332 احمد مصطفى بليغ بنات  ليلى ع طنطا العنانية 35.524.51613.510181783شرق

عزب    3333 على سعد محمد بنات  ماهيتاب ع طنطا العنانية 31251210.53.5151684شرق

الدين     3334 شهاب رضوان محمد جابر بنات  مايزه ع طنطا العنانية 37.527.51312.51219.51774شرق

حسانين   3335 محمد احمد بنات  مريم ع طنطا العنانية 3721119.510201664شرق
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توفيق   3336 عبدالهادى توفيق بنات  مريم ع طنطا العنانية 2815.557.55201364شرق

تركى   3337 عبدالفتاح خالد بنات  مريم ع طنطا العنانية 27.515593.5171964.5شرق

عبدالحى    3338 محمد محمد ربيع بنات  مريم ع طنطا العنانية 26.515127.53161653شرق

اللمعى    3339 سالم ابراهيم طارق بنات  مريم ع طنطا العنانية 3129410.758.251718.588شرق

سرحان    3340 عطيه ابراهيم على بنات  مريم ع طنطا العنانية 3925.5171412.5201966شرق

الهمشرى   3341 حسن كامل بنات  مريم ع طنطا العنانية 3220.51014.5819.751863.5شرق

السيد    3342 ابراهيم السيد محمد بنات  مريم ع طنطا العنانية 37.527.5131211.518.51873.5شرق

الفرخ    3343 احمد عبدالشافى محمد بنات  مريم ع طنطا العنانية 30.519710.57.518.51872شرق

السيد    3344 حميده عبدربه محمد بنات  مريم ع طنطا العنانية 30225.511.55181873.5شرق

محمد   3345 يحى محمد بنات  مريم ع طنطا العنانية 27.516.54.5102.5171852شرق

الدقاق    3346 احمد محمد محمود بنات  مريم ع طنطا العنانية 24155103.5181752شرق

عبدالعزيز    3347 مجدى الدين محى بنات  مريم ع طنطا العنانية 39.53019.51413.5201966شرق

محمد    3348 عبدالغنى فهمى ياسر بنات  مريم ع طنطا العنانية 3928.51714.51319.51964شرق

ابراهيم    3349 الدسوقى عبداللطيف يوسف بنات  مريم ع طنطا العنانية 38.524.515141019.51965شرق

الدين      3350 جمال محمد رضا السيد تامر بنات  ملك ع طنطا العنانية 39.5281714.51419.51978.5شرق

على    3351 عبدالفتاح ابراهيم محمد بنات  ملك ع طنطا العنانية 32154.5103171863شرق

صالح    3352 صبحى السيد محمد بنات  ملك ع طنطا العنانية 33187114.5191774.5شرق

العسال    3353 عبدالله محمد محمد بنات  ملك ع طنطا العنانية 3521.5510.54.7519.51843شرق

عبدالصمدعبدالصمد   3354 عبدالعال محمود بنات  ملك ع طنطا العنانية 3926.51614.513.519.51967شرق

عاشورمحمد   3355 احمد ياسر بنات  منار ع طنطا العنانية 38271614.514.5201967شرق

المهين    3356 محمد حسين ابراهيم بنات  منه ع طنطا العنانية 38.52913.514.512.52018710شرق

الشرقاوى    3357 محمود عبدالهادى اشرف بنات  منه ع طنطا العنانية 38.53019.51515201989شرق

البحطيطى    3358 السيد محمد السيد بنات  منه ع طنطا العنانية 38.528.519.513142019710شرق
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محمد    3359 محمد ابوالعباس الله بنات  منه ع طنطا العنانية 352414.5117.516.51674شرق

جعفر     3360 على حسن اسماعيل الله بنات  منه ع طنطا العنانية 30.5913.512.512191664.5شرق

عبدالعزيز     3361 محمد عبدالعزيز السعيد الله بنات  منه ع طنطا العنانية 38.524.51312.511.5201972.5شرق

خليل     3362 على عادل امير الله بنات  منه ع طنطا العنانية 31157.53.52.515.51676شرق

عبدالخالق      3363 الدين صلح عادل ايمن الله بنات  منه ع طنطا العنانية 27.511.5114.54.5151673.5شرق

محمد    3364 عبدالفتاح سمير الله بنات  منه ع طنطا العنانية 39.528.518.513.514.52019710شرق

عبدالعزيزعامر    3365 نصر عبدالعزيز الله بنات  منه ع طنطا العنانية 33.522.51111.510201878شرق

خلف    3366 رشيد ماهر الله بنات  منه ع طنطا العنانية 36.520.5101392018710شرق

حجاج     3367 عبدالحميد صديق مصطفى الله بنات  منه ع طنطا العنانية 39.5281812.513201967.5شرق

محمد   3368 ابراهيم محمد بنات  منه ع طنطا العنانية 3726.519.51413.52016610شرق

عبداللطيف   3369 عبدالمحسن محمد بنات  منى ع طنطا العنانية 3827.518.513152019810شرق

عبدالجليل    3370 السيد سعد نبيل بنات  مها ع طنطا العنانية 39.5301913152018710شرق

السيد    3371 محمد مغاورى بشير بنات  مى ع طنطا العنانية 3215.51513.51418.51667شرق

عطاالله   3372 محمود محمد بنات  مى ع طنطا العنانية 3018161014191476شرق

مصطفى    3373 محمود عبدالمنعم محمود بنات  مى ع طنطا العنانية 38.52919.514.7515201879.5شرق

يوسف    3374 محمد ابراهيم مسعد بنات  مى ع طنطا العنانية 3321.513.510.57.517.51378شرق

نور    3375 احمد احمد هشام بنات  مى ع طنطا العنانية 25.520197.531716.599شرق

علم    3376 ابراهيم محمد مدحت بنات  ميار ع طنطا العنانية 38.527.5171414.52019710شرق

المنصورى      3377 احمد اسماعيل ابراهيم بنات  ميران ع طنطا العنانية 26.521207.53.752014.589شرق

على   3378 ابوالغيط ابراهيم بنات  ناديه ع طنطا العنانية 38.525.51489.5181868.5شرق

عبدالجواد    3379 احمد السيد اشرف بنات  ناريمان ع طنطا العنانية 36.52514.510.51318.51968شرق

سليمان    3380 منصور على احمد بنات  نجلء ع طنطا العنانية 36.525.514.58.59.518.51459شرق

السرسناوى    3381 السيد سعيد ابراهيم بنات  ندى ع طنطا العنانية 322011.567.517.51657.5شرق
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عاشور   3382 عبدالمجيد احمد بنات  ندى ع طنطا العنانية 37.525.511.51311.519.51768.5شرق

موسى    3383 محمد موسى السيد بنات  ندى ع طنطا العنانية 36.524101010.5181756.5شرق

عبدالحميد    3384 محمد محمد رجب بنات  ندى ع طنطا العنانية 3622.5147.57.5181759شرق

مرسى    3385 محمد انور سامى بنات  ندى ع طنطا العنانية 33.52411.5117.517.51768شرق

البطاطه    3386 على محمود على بنات  ندى ع طنطا العنانية 281777.52.5151566شرق

زقزوق    3387 على احمد محمد بنات  ندى ع طنطا العنانية 38271714.514.5191568.5شرق

عبدالحميد   3388 فريد رضا بنات  نغم ع طنطا العنانية 37.529181514.519.51779.5شرق

عمار    3389 ابراهيم عبدالعزيز طارق بنات  نغم ع طنطا العنانية 38.528191515201989.5شرق

بر    3390 احمد محمد السيد بنات  نهال ع طنطا العنانية 37.524181311.519.51857.5شرق

ابراهيم   3391 خلف احمد بنات  نهى ع طنطا العنانية 3622.510117.5151059شرق

غنيم   3392 عبدالسلم اشرف بنات  نور ع طنطا العنانية 36.521.51012.54171759شرق

احمد    3393 ابراهيم عبدالمنعم محمد بنات  نور ع طنطا العنانية 38.52916.514.51519.52079شرق

خليفة    3394 رزق محمد محمد بنات  نورا ع طنطا العنانية 3826.515.512.511.519.51668.5شرق

محمد    3395 احمد بدوى اشرف بنات  نوران ع طنطا العنانية 33.52415.51211.518.51568شرق

سرحان    3396 عبدالرحمن رمضان محمد بنات  نوران ع طنطا العنانية 39.5302014.5152020810شرق

عبدالرحيم    3397 يسن عبدالسلم محمود بنات  نوران ع طنطا العنانية 38.5281813.514.75201676.5شرق

حسانين     3398 احمد العابدين زين وليد بنات  نوران ع طنطا العنانية 37.52716137.5191468.5شرق

خليل    3399 السيد حافظ جمال بنات  نورهان ع طنطا العنانية 36.5261013.58.5191479شرق

علي   3400 عبدالغنى سامح بنات  نورهان ع طنطا العنانية 35.52513.58.510181455.5شرق

عطيه     3401 السيد الجيوشى محمد عاطف بنات  نورهان ع طنطا العنانية 352416.57.58.518.51375.5شرق

عبدالمحسن    3402 على سيد على بنات  نورهان ع طنطا العنانية 2911.510101114.517.565.5شرق

ممدوح   3403 كمال نادر بنات  نورهان ع طنطا العنانية 3122115.7541914.597شرق

ليله    3404 يوسف عبدالهادى يوسف بنات  نورهان ع طنطا العنانية 291542.5212.51065شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

155

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الطايفه     3405 بيومى محمود مرسى محمد بنات  نيره ع طنطا العنانية 29.515695.5161477شرق

عبدالله    3406 محمد محمد فوزى بنات  هاجر ع طنطا العنانية 33.527.516.5141319.516710شرق

قنديل    3407 محمد عبدالحى محمد بنات  هاجر ع طنطا العنانية 33.520.559.51114.513.575شرق

الغنام    3408 السيد السيد عزمى بنات  هاله ع طنطا العنانية 36.5301915152017.579.5شرق

عبدالرحمن    3409 حافظ محمد الله بنات  هبه ع طنطا العنانية 3623.510.5157.518.51066.5شرق

ابوسليم    3410 زكى معروف السيد بنات  هدى ع طنطا العنانية 3524.5171210.519.751675.5شرق

جوهر    3411 عبدالمحسن شحاته رمزى بنات  هدى ع طنطا العنانية 352517.513111812.565شرق

عبدالرحيم    3412 خليفه عبدالمطلب ابراهيم بنات  هدير ع طنطا العنانية 3727.514.51312.519.751676.5شرق

البتانونى    3413 ابراهيم سعيد منير بنات  هدير ع طنطا العنانية 36.526.51212.59.516.51776شرق

متولى    3414 محمد محمد ياسر بنات  هدير ع طنطا العنانية 372910.512.51317.51677.5شرق

عبدالرحمن   3415 محمود هاشم بنات  هنا ع طنطا العنانية 34.522145.755201397شرق

رضوان    3416 الغنيمى محمد محمد بنات  هند ع طنطا العنانية 37.527161211.52016.578.5شرق

الشمونى   3417 عبدالرؤف احمد بنات  ياسمين ع طنطا العنانية 352414.51013.519.7516.576شرق

على    3418 اسماعيل صلح رضا بنات  ياسمين ع طنطا العنانية 3824.51613.5142014.565.5شرق

على    3419 على ابراهيم رمضان بنات  ياسمين ع طنطا العنانية 3515.5104316.51264شرق

توفيق    3420 حسن حسين محمد بنات  ياسمين ع طنطا العنانية 362717.51214.519.513.576.5شرق

محمد    3421 ابراهيم محب ماهر بنات  يمنى ع طنطا العنانية 3725.517.513.514.519.751675.5شرق

سالمان   3422 طايع العيسوى المشتركة  ابراهيم ع طنطا اخناوى 32.515147.55.515.51554.5شرق

هاشم   3423 المحمدى عبدالغفار المشتركة  ابراهيم ع طنطا اخناوى 35.525.517121419.517.577.5شرق

الشاعر   3424 محمد عبدالفتاح المشتركة  ابراهيم ع طنطا اخناوى 36.527.517.513.51419.7517.566.5شرق

حجازى   3425 مختار محمد المشتركة  ابراهيم ع طنطا اخناوى 372719.514.51319.751766شرق

نوح   3426 احمد ابراهيم المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 231011.5104141655شرق

البدوى   3427 محمد اسماعيل المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 3720141211181574.5شرق
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عبدالعال   3428 المحمدى رمضان المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 281515108.51814.562شرق

احمد   3429 عبدالمعز طارق المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 36.519.519147.51816.574.5شرق

قدادة   3430 احمد عبدالفتاح المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 3624.520149.519.515.577.5شرق

رضوان   3431 على فوزى المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 34.526.516.511.5819.7517.577.5شرق

الطويل   3432 على كمال المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 3728.519.515152016.576.5شرق

الحيله   3433 احمد محمد المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 2285.53311.511.542.5شرق

الخولى   3434 احمد محمد المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 2191011.57.511.51364شرق

الحمر    3435 محمد احمد محمد المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 25.51512.510.541513.563.5شرق

عبدالهادي   3436 السيد محمد المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 38.5292013.514.51915.578.5شرق

الخولي    3437 حجازى محمود مصطفى المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 36221814.511.5191573شرق

عطية    3438 عبدالمحسن السيد ناصر المشتركة  احمد ع طنطا اخناوى 24.5813.514.57.518.51163شرق

محمد    3439 السيد احمد صلح المشتركة  ادهم ع طنطا اخناوى 3524.5191511191044.5شرق

النجار   3440 محمود مختار المشتركة  ادهم ع طنطا اخناوى 3019.517.513.510.51812.566.5شرق

زياده   3441 عبدالوهاب احمد المشتركة  اسامه ع طنطا اخناوى 37.51116137.5191653شرق

عوض   3442 السيد حسن المشتركة  اسامه ع طنطا اخناوى 28.58.5107.581514.543.5شرق

الخولي   3443 احمد ياسر المشتركة  اسامه ع طنطا اخناوى 32.58.51084.5141472.5شرق

هلل   3444 السيد احمد المشتركة  اسلم ع طنطا اخناوى 31577.55121754شرق

العربى   3445 عبدالله عبدالعزيز المشتركة  اسلم ع طنطا اخناوى 71754واحد17.54.554.5شرق

الشورى   3446 عبدالهادى عبدالهادى المشتركة  اسلم ع طنطا اخناوى 3219.510128191464.5شرق

الكفراوى   3447 محمد احمد المشتركة  اسماعيل ع طنطا اخناوى 30171113.513.517.51565شرق

النجريدى   3448 بسيونى محمد المشتركة  اسماعيل ع طنطا اخناوى 33.52515.513.5131914.565شرق

سلمة    3449 احمد محمد عزت المشتركة  السيد ع طنطا اخناوى 2720.56.54.52.511.51565شرق

عبدالدايم   3450 مصطفى احمد المشتركة  انس ع طنطا اخناوى 35.522.515.510.514.517.51775شرق
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صيام   3451 رمضان هادى المشتركة  ايمن ع طنطا اخناوى 15203.57.52512.563شرق

الديب   3452 احمد احمد المشتركة  باهر ع طنطا اخناوى 2010.54.57.53.55.517.565شرق

الغايش   3453 عبدالخالق محمد المشتركة  جمال ع طنطا اخناوى 35.59.515.510.5815.51756شرق

البطاح   3454 حامد عبدالفتاح المشتركة  حامد ع طنطا اخناوى 3117.514.511814.51756شرق

زيدان   3455 حامد عزت المشتركة  حامد ع طنطا اخناوى 269.57115.571753شرق

باشا   3456 حامد فتوح المشتركة  حامد ع طنطا اخناوى 19106.54.53.57.511.553.5شرق

القرع   3457 ابراهيم مصطفى المشتركة  حامد ع طنطا اخناوى 18.59.557.538.51454.5شرق

رخا   3458 حامد وحيد المشتركة  حامد ع طنطا اخناوى 22.54734615.563.5شرق

البطاح   3459 ابراهيم حسن المشتركة  حسام ع طنطا اخناوى 217.57.510.59131663.5شرق

عمر   3460 محمد اسماعيل المشتركة  حسن ع طنطا اخناوى 34.526201414.5201666.5شرق

المطاهر    3461 حامد عبدالعليم مسعد المشتركة  خالد ع طنطا اخناوى 28.55107.57.51113.556شرق

ابوالليل   3462 سعد ابراهيم المشتركة  سعد ع طنطا اخناوى 18.5644.53.5111054.5شرق

اللمعى    3463 قطب سعيد ممدوح المشتركة  سعيد ع طنطا اخناوى 30.5156.557.5813.572شرق

ابوحليمه   3464 محمد احمد المشتركة  سمير ع طنطا اخناوى 23155.58.5511.51045.5شرق

عمر    3465 على محمد الدين المشتركة  سيف ع طنطا اخناوى 35.52919.5151519.515.577.5شرق

الخولى     3466 الدين شمس محمد الدين المشتركة  شمس ع طنطا اخناوى 3827191514.5201767.5شرق

حجازى    3467 على حجازى خيرت المشتركة  عادل ع طنطا اخناوى 3628191514201678شرق

باشا   3468 امين صلح المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا اخناوى 24151011.510.5181157.5شرق

الليثى   3469 حسين محمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا اخناوى 35.521.51911.51319.751669.5شرق

رضوان    3470 رضوان السيد مندوه المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا اخناوى 281177.52.59.58.555شرق

البطاح   3471 داود محمد المشتركة  عبدالفتاح ع طنطا اخناوى 2363.55.51.58.512.563شرق

ابوالليل   3472 محمد عبده المشتركة  عبدالله ع طنطا اخناوى 31.510.514.511.591912.563شرق

غنيم   3473 عبدالمحسن احمد المشتركة  عبدالمحسن ع طنطا اخناوى 2062.582.5121054.5شرق
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الحيله   3474 عبدربه ابراهيم المشتركة  عبدربه ع طنطا اخناوى 31.51511.5104.51414.555.5شرق

طيب    3475 عبدربه مصطفى امين المشتركة  عبدربه ع طنطا اخناوى 28.519.51412.59.514.512.555.5شرق

شريف    3476 محمد شريف سعيد المشتركة  على ع طنطا اخناوى 31.511.516.58.510.51715.546شرق

رخا   3477 على عبدالفتاح المشتركة  على ع طنطا اخناوى 37.5261714.7514.5191746.5شرق

الخولي   3478 محمد عبدالمحسن المشتركة  على ع طنطا اخناوى 37292014.5152016.558شرق

زياده   3479 محمد احمد المشتركة  عماد ع طنطا اخناوى 26.516.56.5137.514.51256.5شرق

العطار   3480 احمد عبدالعزيز المشتركة  عمر ع طنطا اخناوى 32.51810.51081712.557.5شرق

عوض   3481 محمد بكر المشتركة  عمرو ع طنطا اخناوى 2710.510.51410.517.51473شرق

سالم   3482 عنتر رضا المشتركة  عنتر ع طنطا اخناوى واحد30.51512.513.511.519156شرق

تمراز    3483 السيد مهدى احمد المشتركة  فارس ع طنطا اخناوى واحد34.51517141319.514.55شرق

الخولي    3484 فتحى ابراهيم حازم المشتركة  فتحى ع طنطا اخناوى 32.5157.512.58161451.5شرق

فرحات   3485 مختار ابراهيم المشتركة  لؤى ع طنطا اخناوى واحد291557.57.51812.56شرق

قطب    3486 احمد السيد ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 361715.57.57.5181651.5شرق

الخولى   3487 عبدالفتاح ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 31.523105.53.5161351.5شرق

قداده   3488 عبدالله ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 25.51577.52.514.514.543.5شرق

هند   3489 احمد احمد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3417.51410.57.518.51644شرق

هاشم   3490 حسن احمد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3427166.757181781.5شرق

هاشم   3491 سعد احمد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3725.516.511.51419.7516.552شرق

القرع   3492 محمد اسماعيل المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3110.5105.55.516.51242شرق

الغنيمي    3493 السعيد محمد بكر المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 36201113.511.519.751552.5شرق
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الشرقاوي   3494 محمد حامد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 31.5251413.57.519.51562.5شرق

الخولى    3495 زكى محمد حامد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 311715111015.51661.5شرق

الحدق   3496 عبدالغفار رضوان المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3522.518.51415201671.5شرق

الخولي   3497 ابواليزيد سامى المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 37.5301912.5152016.572.5شرق

سالم   3498 مصطفى شعبان المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3616.511.513.5818.516.564شرق

دنيا   3499 على صلح المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 35.5211213.5111916.575.5شرق

القرع   3500 فكرى صلح المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 33.511.51612.57.51912.542شرق

البياض   3501 البسيونى عاشور المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 26211447.5141045شرق

علم   3502 محمد عبدالرءوف المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3826.517.51314.5191865شرق

الخولي   3503 محمد عبدالعزيز المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 35231613.514.5201863شرق

السباخي   3504 عبدالعزيز عبدالفتاح المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 32.521.5127.5913.51555شرق

الشرشابي   3505 عبدالفتاح عبدالفتاح المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 24.517.5134.58.512.51965شرق

عمر   3506 محمد عزت المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 342315.59.59.515.51555شرق

الشرشابي   3507 احمد على المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 37.52918.51214.5201958شرق

حجازى   3508 حجازى على المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 25.522137.511.5101655شرق

الخولى   3509 على على المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 24.522127.57.5101465شرق

السحيمى   3510 محمد على المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 20.52310.57.57.5101575شرق

عطوان   3511 حسن مجدى المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 24.520107.55.5121165شرق

طيب   3512 سعد محمد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3523.5157.56161965شرق

دحروج   3513 سيداحمد محمد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 21.522107.57.513.51455شرق

الشاعر   3514 عطيه محمود المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 3726.51512.513.5191755شرق

دحروج   3515 محمود مصطفى المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 36.52215.59.512.5201465شرق

الشرشابي   3516 محمد هشام المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 231811.59918.5765شرق
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سالم   3517 محمدحسن وليد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 2923127.510.5151155شرق

زكريا   3518 السيد رمضان المشتركة  محمود ع طنطا اخناوى 2719117.511131465شرق

علي    3519 سالم ابراهيم عبدالحكيم المشتركة  محمود ع طنطا اخناوى 31.522.5159.59171452.5شرق

علم    3520 محمود المغورى على المشتركة  محمود ع طنطا اخناوى 32.526.5181212.5181763.5شرق

البدوى   3521 احمد محمد المشتركة  محمود ع طنطا اخناوى 25.518.56.533161276شرق

الحدق   3522 محمد محمد المشتركة  محمود ع طنطا اخناوى 302515.59.57.5141259شرق

علم   3523 قاسم على المشتركة  مروان ع طنطا اخناوى 37.52813.510.59.518.51279.5شرق

حجاج   3524 فرج هشام المشتركة  مروان ع طنطا اخناوى 3220107.54.517.51169.5شرق

خضيري    3525 محمد عبدالمجيد طارق المشتركة  مصطفى ع طنطا اخناوى 21.510.5621.514.51248شرق

الغايش   3526 حسن محمود المشتركة  مصطفى ع طنطا اخناوى 352216.513.51419.51669شرق

خليل   3527 احمد السيد المشتركة  معاذ ع طنطا اخناوى 26.516.5107.53.514.51368.5شرق

الدسوقى   3528 فرج ابراهيم المشتركة  مؤمن ع طنطا اخناوى 38.53018.51415201767.5شرق

عمر   3529 نجاح عبدالغنى المشتركة  نجاح ع طنطا اخناوى 3626149819.51268.5شرق

علي     3530 احمد محمود محمد الدين المشتركة  نور ع طنطا اخناوى 31.529.51413.58201278.5شرق

باشا   3531 فوزى محمد المشتركة  هانى ع طنطا اخناوى 101167.5واحد22152.51.5شرق

حموده   3532 محمد مصطفى المشتركة  ياسر ع طنطا اخناوى 3315.56.587.517.51268.5شرق

القفص   3533 ابراهيم احمد المشتركة  يوسف ع طنطا اخناوى 2821.5107.57.517.51277.5شرق

الخولى   3534 ابواليزيد السيد المشتركة  يوسف ع طنطا اخناوى 38.530191414.5201669.5شرق

السوداني    3535 سعد سعيد جمال المشتركة  يوسف ع طنطا اخناوى 34.526.5119.511.518.51279.5شرق

كساب   3536 ابراهيم سميح المشتركة  يوسف ع طنطا اخناوى 3929.5191315201679شرق

العربى   3537 احمد ناصر المشتركة  اسراء ع طنطا اخناوى 372617.514.511201279.5شرق

دعبس   3538 احمد ياسر المشتركة  اسراء ع طنطا اخناوى 131278واحد218.56.57.5شرق

هاشم   3539 حسين عادل المشتركة  اسماء ع طنطا اخناوى 2410.54.542.57.51268.5شرق
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عز   3540 عبدالحميد محمد المشتركة  اسماء ع طنطا اخناوى 3930191415201578.5شرق

الخولى    3541 مصطفى محمد مصطفى المشتركة  اسماء ع طنطا اخناوى 383017.5151519.51679.5شرق

شعبان    3542 قطب فؤاد ابراهيم المشتركة  الء ع طنطا اخناوى 38.529.519.513.515201779شرق

عز   3543 ابراهيم محمد المشتركة  الهام ع طنطا اخناوى 332110139191679.5شرق

احمد    3544 بسيونى ابراهيم مصطفى المشتركة  امثال ع طنطا اخناوى 22.59695101155شرق

الشرقاوى   3545 مهدى احمد المشتركة  امل ع طنطا اخناوى 372817.512.51219.51669شرق

الغنيمي   3546 عبدالغنى احمد المشتركة  امنيه ع طنطا اخناوى 362213.51314.75201768.5شرق

عز   3547 عبدالفتاح حماده المشتركة  اميره ع طنطا اخناوى 3930191412201879.5شرق

الصباغ   3548 فتحى خالد المشتركة  اميره ع طنطا اخناوى 36.52816.51412.519.51659.5شرق

البدوي   3549 محمد عيد المشتركة  اميره ع طنطا اخناوى 3930191413.5201679شرق

هلل   3550 محمد السيد المشتركة  امينه ع طنطا اخناوى 34.52010127.517.51668شرق

الخولى   3551 احمد محمود المشتركة  امينه ع طنطا اخناوى 28.587.511.57.512.51467.5شرق

التلوى   3552 محمد ايمن المشتركة  ايمان ع طنطا اخناوى 31.51010103.5151477شرق

الجمال    3553 محمد نصر مصطفى المشتركة  ايمان ع طنطا اخناوى 3415797.5161569شرق

طيب   3554 ابراهيم صلح المشتركة  ايه ع طنطا اخناوى 331712.511.57.515.51678.5شرق

حجازى   3555 احمد محمد المشتركة  ايه ع طنطا اخناوى 35.515.51011416.51568شرق

الحدق   3556 عبدالغفار محمد المشتركة  ايه ع طنطا اخناوى 3623111410.5201678.5شرق

المسقاوى   3557 على محمد المشتركة  ايه ع طنطا اخناوى 28151010816.51679شرق

جلل    3558 السيد عيد محمد المشتركة  بسمله ع طنطا اخناوى 30.5141398.515.52069.5شرق

احمدالمسلمانى   3559 محمد نبيل المشتركة  بسمله ع طنطا اخناوى 12.51455واحد22.54.55.57.5شرق

الحارون    3560 السيد السيد محمد المشتركة  بسمه ع طنطا اخناوى 3826.517.514.51318.51778.5شرق

رضوان   3561 على اسامه المشتركة  بسنت ع طنطا اخناوى 37.53015.511.57.519.751675شرق

هاشم   3562 حسين عبدالله المشتركة  تقى ع طنطا اخناوى 224.55.55.5411.51263.5شرق
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الله    3563 جاب عبداللطيف جمال المشتركة  جنه ع طنطا اخناوى 393019.751515201978.5شرق

احمد   3564 محمد على المشتركة  حبيبه ع طنطا اخناوى 259.5104.5310.51462.5شرق

طيب     3565 محمد محمد هانى المشتركة  حبيبه ع طنطا اخناوى 38.5271914.51219.51978.5شرق

محمد    3566 بخيت محمد سمير المشتركة  حنين ع طنطا اخناوى 30117127.5161979شرق

السباخى   3567 محمد السيد المشتركة  خديجه ع طنطا اخناوى 36.525.512.513.513.5191979.5شرق

عمار   3568 محمد سامى المشتركة  خلود ع طنطا اخناوى 38.5291913.51317.51968.5شرق

الشاعر   3569 محمد السيد المشتركة  دعاء ع طنطا اخناوى 39302014.515201969.5شرق

العيسوى   3570 محمد على المشتركة  دعاء ع طنطا اخناوى 38.53019.515152019610شرق

طراد    3571 حسين طراد صبحى المشتركة  دينا ع طنطا اخناوى 134.53.59.5261477شرق

الحيله   3572 عرفه محمد المشتركة  دينا ع طنطا اخناوى 2274.5104.510.51366شرق

الشرقاوى   3573 رزق رزق المشتركة  رحاب ع طنطا اخناوى 39.5301914.5152017710شرق

البطاح   3574 محمد محمد المشتركة  رضوى ع طنطا اخناوى 38.5302014.514.5202078.5شرق

غنيم   3575 عبدالمحسن محمد المشتركة  رقيه ع طنطا اخناوى 321511114.5111856.5شرق

عرفه   3576 عبدالعزيز رمضان المشتركة  رنا ع طنطا اخناوى 34157127.512.51276.5شرق

سعفان    3577 زكى زكى احمد المشتركة  روان ع طنطا اخناوى 3525.511.58.5515.51265.5شرق

البطاح   3578 ابراهيم السيد المشتركة  روضه ع طنطا اخناوى 38301814.51519.51979.5شرق

الخولى   3579 محمود على المشتركة  ريم ع طنطا اخناوى 37.51613.51210191955شرق

عز   3580 عبدالغفار محمد المشتركة  ريهام ع طنطا اخناوى 38.53016.51415201679.5شرق

فرج    3581 عبده اسماعيل اسماعيل المشتركة  زينب ع طنطا اخناوى 28.59.5597.510.51765شرق

الشاعر   3582 على حمدى المشتركة  زينب ع طنطا اخناوى 3828.5191315201668شرق

النجار   3583 فرج خالد المشتركة  زينب ع طنطا اخناوى 362116.510.51419.51665شرق

الزفتاوى   3584 عيد صلح المشتركة  زينب ع طنطا اخناوى 3930191515201659.5شرق

زيادة   3585 على عاطف المشتركة  زينب ع طنطا اخناوى 372819121518.51366.5شرق
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محمود    3586 زعلول سعد عادل المشتركة  ساره ع طنطا اخناوى 14.5104.5352.51055شرق

باشا   3587 حامد فتوح المشتركة  ساميه ع طنطا اخناوى 19.5156.5597.51445شرق

تمراز    3588 السيد مهدى امين المشتركة  سلسبيل ع طنطا اخناوى 39.52919.514.515201659شرق

سلمة   3589 محمد ايمن المشتركة  سلمى ع طنطا اخناوى 382919.51415201759.5شرق

الشاعر   3590 محمد عبدالهادى المشتركة  سلمى ع طنطا اخناوى 29.516109812.51743.5شرق

الزينى    3591 محمد محمد محمد المشتركة  سلمى ع طنطا اخناوى 3930201315201678شرق

زيادة   3592 ابراهيم محمد المشتركة  سمر ع طنطا اخناوى 36.52113.512.59.518.51652شرق

النجريدى   3593 محمد منصور المشتركة  سمر ع طنطا اخناوى 382717.514.514.5191667.5شرق

النجار   3594 محمود فايز المشتركة  سهيله ع طنطا اخناوى 31.51513.51112181758.5شرق

هاشم   3595 مجاهد مالك المشتركة  سهيله ع طنطا اخناوى 29201511.512.5171658.5شرق

نخله    3596 عشم فتحى عزت المشتركة  سيمون ع طنطا اخناوى 37.527.51813.512.5201857شرق

ابوحليمه   3597 عثمان ثروت المشتركة  شروق ع طنطا اخناوى 36.520.513.5131418.51766.5شرق

تركيه   3598 عبدالحميد عصام المشتركة  شروق ع طنطا اخناوى 3016.51312.511.512.51566شرق

المنزلوى    3599 محمد حلمى ابوالمجد المشتركة  شمس ع طنطا اخناوى 218.5104.57.5101145شرق

علي    3600 السيد حسين احمد المشتركة  شهد ع طنطا اخناوى 2897.510.57.517.51455.5شرق

الخطيب   3601 محمد احمد المشتركة  شهد ع طنطا اخناوى 35.5211112.510.5201888شرق

بدر   3602 على حسن المشتركة  شهد ع طنطا اخناوى 27.57.5131292016.586شرق

المسيرى   3603 حلمى محمد المشتركة  شهد ع طنطا اخناوى 32.515598191689شرق

عبدالوهاب   3604 محمد صبحى المشتركة  شيماء ع طنطا اخناوى 2073.55.55.517.513.586شرق

السيد   3605 خميس علء المشتركة  شيماء ع طنطا اخناوى 26.574.57.53181275.5شرق

الدبور    3606 سعد فرج عبدالغنى المشتركة  صباح ع طنطا اخناوى 362512.510.582016.589شرق

القرع   3607 عبدالنبى لطفى المشتركة  صفاء ع طنطا اخناوى 3420.510108.5191389.5شرق

قاسم   3608 عبدالعزيز محمد المشتركة  ضحى ع طنطا اخناوى 29.53.578.57.519.51287شرق
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ابوالليل   3609 عبدالرؤف مهدى المشتركة  ضحى ع طنطا اخناوى 2611511.5519.51399.5شرق

على    3610 حسن السيد مصطفى المشتركة  عزيزه ع طنطا اخناوى 29.510.5107.57.5201789.5شرق

سالم   3611 محمد محمد المشتركة  علياء ع طنطا اخناوى 37.5271813.513.5201879.5شرق

سالمان    3612 احمد سيد احمد المشتركة  غاده ع طنطا اخناوى 301113.510.5102017.5810شرق

الزفتاوى    3613 موسى محمد احمد المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 39.52719.751514.52018910شرق

الكفراوى   3614 مصطفى احمد المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 25.55.57127.518.513.579شرق

القرع    3615 حامد اشرف الزهراء المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 188.51.53.55.51613.578.5شرق

شريف    3616 محمود السيد الزهراء المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 20723.5517.515.587.5شرق

ابراهيم    3617 حسين مجدى الزهراء المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 34.518181313.5201989.5شرق

الشرقاوى   3618 محمد حامد المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 2911.510115.52017.589.5شرق

بركات   3619 ابراهيم خالد المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 372519.7513.514.52017.5810شرق

القرع   3620 المحمدى فارس المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 372410.5982018810شرق

محمد   3621 عبدالعال ماهر المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 238.51011.59.51513.578.5شرق

بركات   3622 مصطفى محمد المشتركة  فاطمه ع طنطا اخناوى 36.5117.57.5918987.5شرق

سالمان   3623 صلح محمد المشتركة  فتحيه ع طنطا اخناوى 3391411.5121415810شرق

الجارية   3624 ابوالنصر ابراهيم المشتركة  كريمه ع طنطا اخناوى 33151012.51216.51789.5شرق

دنيا   3625 محمد ابراهيم المشتركة  ليلى ع طنطا اخناوى 38201213.51318.517810شرق

بركات   3626 محمد خالد المشتركة  مروه ع طنطا اخناوى 38.522.516.51410.5191775شرق

التلوى    3627 عبدالحميد محمد ربيع المشتركة  مريم ع طنطا اخناوى 3720.51011.58.5181775شرق

ابوسالم   3628 السيد محمد المشتركة  مريم ع طنطا اخناوى 23.57.52.57.55.511.512.563شرق

ابوديب   3629 احمد محمود المشتركة  مريم ع طنطا اخناوى 39.5281913152017810شرق

سالم   3630 محمود ممدوح المشتركة  مريم ع طنطا اخناوى 3929.518.514151916710شرق

قاسم   3631 السيد السيد المشتركة  منار ع طنطا اخناوى 372617131518.516.5810شرق
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هاشم    3632 ابراهيم احمد الله المشتركة  منه ع طنطا اخناوى 38.52612.513.5151915.589.5شرق

الشرقاوى    3633 حامد اشرف الله المشتركة  منه ع طنطا اخناوى 2794.597.5131189.5شرق

هاشم    3634 محمد تامر الله المشتركة  منه ع طنطا اخناوى 3930201515201799.5شرق

هاشم    3635 مجاهد خالد الله المشتركة  منه ع طنطا اخناوى 37910981414710شرق

ابراهيم    3636 عبدالله سيد شوقى المشتركة  مها ع طنطا اخناوى 29104.587.5101476شرق

حليمه   3637 احمد فيصل المشتركة  مها ع طنطا اخناوى 34.5187.58.511.519.514.596شرق

ابويوسف   3638 يوسف السيد المشتركة  ناديه ع طنطا اخناوى 29.510.56.588.519.512.575.5شرق

خفاجى   3639 على احمد المشتركة  ندا ع طنطا اخناوى 34.517.510.511.5112015.575.5شرق

البطاح   3640 ابراهيم عبدالغفار المشتركة  ندا ع طنطا اخناوى 36.5241513122014.5810شرق

الشورى   3641 عبدالهادى عيد المشتركة  ندا ع طنطا اخناوى 3034.57.5813.51488.5شرق

احمد    3642 حميدو عبدالغنى حميدو المشتركة  ندى ع طنطا اخناوى 34.5155.534131876.5شرق

عيسى   3643 احمد محمد المشتركة  ندى ع طنطا اخناوى 36.525151414.5202076.5شرق

خليفة   3644 عبدالمنعم محمد المشتركة  ندى ع طنطا اخناوى 291016.58.57.518.51873شرق

القرع   3645 نبيه محمد المشتركة  ندى ع طنطا اخناوى 30.58.511.5107.5192086.5شرق

احمد    3646 عطيه احمد نادى المشتركة  ندى ع طنطا اخناوى غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

حجازى   3647 بكر عطا المشتركة  نوران ع طنطا اخناوى 3623.5118.5819.518.575شرق

القرع   3648 لطفى حسن المشتركة  نورهان ع طنطا اخناوى 29.5114.54411.518.573شرق

باشا   3649 محمد سعد المشتركة  نورهان ع طنطا اخناوى 321711.5119191973شرق

باشا   3650 ابراهيم محمد المشتركة  نورهان ع طنطا اخناوى 24.58.55123.5161652.5شرق

عبدالستار    3651 الدين صلح وائل المشتركة  نورهان ع طنطا اخناوى 3011.511127.515.51753شرق

الشرشابى   3652 احمد سامى المشتركة  هاجر ع طنطا اخناوى 27.510.54.5114.5111455شرق

حجازى   3653 مختار شفيع المشتركة  هاجر ع طنطا اخناوى 36.52918.51415201969.5شرق

عوض   3654 على محمد المشتركة  هاجر ع طنطا اخناوى 2681011.54.5191745شرق
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غلب    3655 قطب على محمد المشتركة  هاجر ع طنطا اخناوى 3828.5141314.519.51858شرق

ابويوسف   3656 اسماعيل عبدالفتاح المشتركة  هاله ع طنطا اخناوى 3723.512.5127.52017.556.5شرق

الجمال    3657 احمد احمد محمد المشتركة  هدى ع طنطا اخناوى 3017.56105.51315.555شرق

عبدالله    3658 سعد على محمد المشتركة  هدى ع طنطا اخناوى 612.543.5واحد932غـشرق

رضوان   3659 محمد ياسر المشتركة  هدى ع طنطا اخناوى 2910.511129.51611.553شرق

حجازى   3660 بكر رأفت المشتركة  هدير ع طنطا اخناوى 30.5197.510.53.51113.553شرق

الشاعر   3661 امين عامر المشتركة  ولء ع طنطا اخناوى 29.51167.54.5111463.5شرق

القرع   3662 حسن عبدالعزيز المشتركة  ياسمين ع طنطا اخناوى 32.51610911.518.513.565شرق

وهبه   3663 سليمان ابراهيم المشتركة     ابراهيم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2381032.512.51151.5شرق

عبدالرازق   3664 ابراهيم سليمان المشتركة     ابراهيم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 20.51273.5214952شرق

هجرس    3665 عبدالله عبدالفتاح علء المشتركة     ابراهيم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 342618.51413201151.5شرق

محمود    3666 الدسوقى ابراهيم محمد المشتركة     ابراهيم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 382519.513.51119.513.552شرق

الجيار    3667 احمد عبدالفتاح ابراهيم المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2715.5127.5414.5542شرق

حماد   3668 حسنى اشرف المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34281813.51520862شرق

ابواسماعيل    3669 عبدالرازق جمعه السيد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3619.5161311.516.51552شرق

النجار   3670 محمد تامر المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.51716117.516.51352شرق

البسيونى    3671 محمود محمد حامد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 315.514.542.5149.551.5شرق

يوسف   3672 مصطفى حسام المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.527.515.51310191151.5شرق

محمد    3673 عبدالله عبدالمنعم حسين المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين واحد309.5107.53148.55شرق

على    3674 بسيونى ابراهيم دسوقى المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.5191593.519.758.551.5شرق

حسانين   3675 توفيق سامح المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.51810.532.5191251.5شرق

ابوطبل    3676 محمد محمد سعيد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3526.51812.514.519.51662شرق

شلبى    3677 احمد عبدالخالق شاكر المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2818104.52.516.5861.5شرق
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جعفر   3678 مصطفى عبدالغنى المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 24.5810.559101642.5شرق

عبدالمطلب   3679 شعبان عبدالمطلب المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 30.51514.57.53.5151242شرق

عبدالله    3680 محمد محمود عدلى المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.526.5191514.5201973.5شرق

الجزار    3681 عبدالحميد فتحى عصام المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 13.56.564.53.58642شرق

الجارحى    3682 على عبدالسلم على المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.511107.55.516.51041.5شرق

حسنين     3683 حامد عبدالمنعم الدين عماد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 26164.5137.513.514.575.5شرق

النويهى    3684 حامد محمد ماهر المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3327.51514.512191476.5شرق

حجاج    3685 ابراهيم احمد محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.58411615.510.578شرق

خلف    3686 بسيونى احمد محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36241813919.51467.5شرق

احمد    3687 محمد احمد محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39281813.51219.51577.5شرق

عبدالفتاح    3688 محمد احمد محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.522.51813.5819.514.567.5شرق

ابوزهره    3689 محمد السيد محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 371815139.5191687.5شرق

عبده    3690 نجيب عادل محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3621.515.512.591915.587شرق

ابوزيد    3691 محمد عبداللطيف محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2785114.5121255شرق

العيسوى    3692 على عزوز محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.526.51513.510.5191578شرق

المهناوى   3693 محمد محمد المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 14.57.54.59.54.5106.575.5شرق

الحجرى    3694 مصطفى احمد محمود المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.52117.513.51219.51487.5شرق

النويهى    3695 محمد رجب محمود المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.523.51013.59.5191477.5شرق

الكوهى    3696 بيومى محمد مصطفى المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33151312.510.515.51568شرق

علوان   3697 مصطفى مهدى المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 321112.582151452.5شرق

عواره    3698 ابوالفتوح وجدى ناصر المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.51510124171656.5شرق

محمد   3699 السيد وائل المشتركة     احمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.58593151765شرق

عمران    3700 عطيه احمد محمد المشتركة     ادهم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 4.531.53.526.5856.5شرق
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ابوريه    3701 محمد محمد ابراهيم المشتركة     اسامه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3828.519.512.514.5201798شرق

محرم    3702 محمد ابراهيم باسم المشتركة     اسلم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2711.55.57.57.510.51175شرق

خلف   3703 مصطفى جمال المشتركة     اسلم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.53019.514.511.5201485.5شرق

الشاذلى    3704 محمد رجب طارق المشتركة     اسلم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3930191515201669شرق

حميد    3705 السيد احمد ايهاب المشتركة     اشرف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 30.57.5169.55.512.51047.5شرق

البنا    3706 توفيق عبداللطيف احمد المشتركة     السيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2515108.54.5121257شرق

الشيخ    3707 عبدالغنى السيد زينهم المشتركة     السيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 321812.5114.5121566.5شرق

رمضان    3708 الزناتى رمضان صابر المشتركة     السيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 281511.510.54.551346شرق

عبود    3709 سلومه سيد محمد المشتركة     السيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 20.59.56.59.544.51055.5شرق

خميس    3710 بخيت السيد محمود المشتركة     السيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 22151095.513.5745شرق

الشيخ   3711 عبدالعزيز المشتركة     انسمحمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.53019.51515201559شرق

خلف    3712 حجازى احمد محمد المشتركة     بلل ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2011.56455755.5شرق

العبد    3713 مصطفى ابراهيم ناصر المشتركة     حازم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.527.5171512.517.51555شرق

الغباشى     3714 بديوى عمر ياسر الدين المشتركة     حسام ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.528.51810.511.5201676شرق

الغنام    3715 حسن احمد بدر المشتركة     حسين ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2118121012.59.51477.5شرق

ابوالعزم     3716 احمد سيد شبل عرفه المشتركة     خالد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3828181514181579.5شرق

مرسى    3717 حسن عيد هانى المشتركة     خالد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52919151518.51669شرق

الدقدوسى    3718 محمد خضر ابراهيم المشتركة     خضر ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 1718107.599.51058.5شرق

المنسى    3719 مرسى خليل محمد المشتركة     خليل ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 30.510135391563شرق

الشيخ    3720 محمد ابراهيم احمد المشتركة     رضا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 352614.51096.51252شرق

ابراهيم    3721 السيد رمضان السيد المشتركة     رمضان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 105.5101.521.5463.5شرق

عبادى   3722 رمضان محمد المشتركة     رمضان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.527.519.51210.5191277شرق

محمد   3723 صبرى محمد المشتركة     زياد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3427.519.513.5819.51277شرق
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ابراهيم   3724 عبدالمنعم محمد المشتركة     زياد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 332617.512.58.5191255شرق

جابرمسعود   3725 ابراهيم محمود المشتركة     زياد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3520.516.5133.5191255شرق

سالم   3726 محمد محمود المشتركة     زياد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36201610919.51467.5شرق

حسين     3727 احمد عبدالنبى سعيد احمد المشتركة     سعيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 312112.57.5210.51163شرق

الماشط    3728 شريف السعيد محمد المشتركة     سعيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.520135.53101063شرق

جوده   3729 خميسمحمد المشتركة     شادى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 24151121.581155شرق

مرسى    3730 محمد مرسى ابراهيم المشتركة     شريف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.515.510.54.53.5111285شرق

السيد    3731 ابوالمعاطى السيد محمد المشتركة     شريف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 1011.511.52.53.57.5553.5شرق

القلينى    3732 عبدالقادراحمد شوقى احمد المشتركة     شوقى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3326.51810.5417.51357.5شرق

زاهر    3733 السيد عبدالله علء المشتركة     ضياء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38301913.514.518.51787.5شرق

ابراهيم    3734 محمد ابراهيم كمال المشتركة     عادل ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3325188.57.5161567.5شرق

الشيخ    3735 السيد عبدالعزيز احمد المشتركة     عاصم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.529.5191512.5201477.5شرق

النويهى   3736 عبدالحليم احمد المشتركة     عبدالحليم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37291812.512.5181767.5شرق

على   3737 عبدالحميداحمد احمد المشتركة     عبدالحميد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 61356.5واحد179165.5شرق

دره    3738 محروس عبدالحميد عبدالسلم المشتركة     عبدالحميد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 261111.57.51.57.51065.5شرق
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عبدالقادر    3739 بندارى عبدالله ابراهيم المشتركة     عبدالرحمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 362917.512.512.518.51577.5شرق

عماره    3740 عبدالتواب محمد ابراهيم المشتركة     عبدالرحمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.52819.51415201697شرق

عبدالهادى    3741 السيد عبدالهادى احمد المشتركة     عبدالرحمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.52618.512.51218.51565شرق

الحماقى     3742 عمر مختار الدين حسام المشتركة     عبدالرحمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.524.5191211.5191478شرق

النويهى    3743 محمد عبدالحليم محمد المشتركة     عبدالرحمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2819.51311191276غـشرق

حبيب    3744 احمد ابراهيم محمود المشتركة     عبدالرحمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 24.520.51897.515.51566شرق

محروسمصطفى   3745 ابراهيم المشتركة     عبدالله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3727.519.511918.51456شرق

النويهى    3746 حافظ السيد ابواليزيد المشتركة     عبدالله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.52419.59.59.517.51465.5شرق

دويدار    3747 محمد عبدالله عبدالمنعم المشتركة     عبدالله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.515167.57.513.51465.5شرق

عبدالباقى    3748 عبدالله محمد هشام المشتركة     عبدالله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين صفر24.58.5158.57.58.5103شرق

محمد    3749 حامد محمود حامد المشتركة     عبدالمنعم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 201517.57.57.514.51155شرق

وهبه    3750 محمد محمد طارق المشتركة     عبدالمنعم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3926.52012.51418.51655.5شرق

السيد   3751 بسيونى مصطفى المشتركة     عصام ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2420.517.510914.51257شرق

محمد    3752 رجب عنتر عادل المشتركة     علء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.526.5181011181569شرق

رخا    3753 عبدالله بديع عبدالله المشتركة     علء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.523.518.5141519.51469.5شرق

الشربينى    3754 شعبان على ابراهيم المشتركة     على ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.527.517121317.51245.5شرق

خلف    3755 السيد المرسى احمد المشتركة     على ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.52519.512.510.518.51453.5شرق

نصر    3756 على فضل صابر المشتركة     على ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 27.520.515.59.5913.51253.5شرق

الفرارجى    3757 على احمد عبدالقادر المشتركة     على ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 16.515197.57.5101663شرق

رزق    3758 ابراهيم عرفان علء المشتركة     على ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 109147.57.591152.5شرق

الشورى    3759 محمد على محمد المشتركة     على ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين واحد372918151418164شرق

النويهى    3760 عبدالستارعلى محمد محمد المشتركة     عمر ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3815191413.5181462شرق

النمر    3761 احمد محمد عبدالموجود المشتركة     عمرو ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.528.519.514.512.5201477شرق
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الحبيبى    3762 معوض مرسى محمود المشتركة     فارس ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3418.515.58.510.5151683شرق

محمد    3763 محمود عبدالعظيم هانى المشتركة     فارس ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.521.514.57.57.517.51556شرق

سلمه     3764 ابراهيم عبدالواحد ابراهيم المشتركة     فتحى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 289137.56.5141265شرق

عيد    3765 السيد عبدالفتاح اسماعيل المشتركة     فتحى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52919.5141119.51667شرق

ابراهيم    3766 رمضان السيد محمد المشتركة     كريم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3424.514.512818.51446شرق

الدسوقى   3767 السيد محمد المشتركة     مازن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.5301914.513.5201958.5شرق

شرف    3768 ابراهيم رمضان ابراهيم المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.53019.513.513.519.51778شرق

البربرى    3769 محمد على ابراهيم المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 7642صفر11.544.53شرق

ابوالمجد   3770 على ابوالمجد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 121242واحد21.59.563.5شرق

الله     3771 جاب مصطفى السيد احمد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 231679.5314.51463شرق

البنا    3772 ابراهيم عبدالمنعم احمد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3419.513.59.53141542شرق

صالح    3773 رمضان فاضل احمد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2421.5149.54.5111642شرق

ابوسليمان    3774 حسام محمد احمد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.516109.52.511.51461.5شرق

ابويحيى   3775 احمد اسامه المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.5231112912.51663شرق

عبدالجيد    3776 عبدالمنعم مصطفى اشرف المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3728191515201976.5شرق

حجازى    3777 عبدالمعطى ابراهيم السيد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2011127.57.517.51353شرق

ابوالشدايد    3778 محمد قطب السيد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 21.5857.55.512.51247.5شرق

الدكرورى    3779 سيد محمد تامر المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.51868.5815.51447شرق

عشماوى     3780 محمد احمد الله جاب المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3522.5149.58.517.51256.5شرق

حلوه    3781 فرج محمود حاتم المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.5231311.51016.51347.5شرق

القاضي    3782 حسين محمد حسين المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37301713.514.5201568.5شرق

الجندى   3783 محمد حماده المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52917.51413171278.5شرق

رضوان    3784 على حسين خالد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 228.53139.5131458.5شرق
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سلطان    3785 كامل رفعت خالد المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3828191414.5191457.5شرق

احمد   3786 فصيح رجب المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.5127.547.5111565.5شرق

فوده   3787 محمد سليمان المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.515.51254.5131146شرق

ابراهيم    3788 شبل حسين شبل المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 24.51557.5512.51156.5شرق

عطيه     3789 عبدالسلم الدين شاهر شريف المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.52914109171558شرق

بشته    3790 محمد يسن صبحى المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2061084.512.5757شرق

النويهى    3791 رجب السيد طارق المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.52816.57.55.5171568شرق

البيارى   3792 عبدالخالق عبدالخالق المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3419157.55.516.51458شرق

شلبى    3793 محمد محمود عبدالناصر المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 92.56.54511.5646شرق

ابوالفضل    3794 عمر فرج عبدالوهاب المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 25.59.5104.57.5121055شرق

الغزالى   3795 ابوزيد عصام المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.5201010.57.5121543شرق

رضوان    3796 السيد فاروق محمود المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52918.513.51419.51766شرق

اللبودى    3797 عبدالجواد محمد نشأت المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 272714.55.57.5181555.5شرق

خلف    3798 حجازى رياض نعيم المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.528151011.5191546.5شرق

البنا    3799 اسماعيل السيد هانى المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.524179.510191768.5شرق

صالح    3800 عبدالله محمدى اشرف المشتركة     محمدى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 23281212.7581416.586شرق

الشورى     3801 محمد ابوالعنين ابراهيم المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3523.517107.51615.568شرق

النويهى   3802 رجب ابراهيم المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 302418.54.51117.515610شرق

ابوالعنين   3803 عبدالحميد ابراهيم المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 202117281515.575.5شرق

ابواحمد    3804 هلل عزب ابراهيم المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 332718.51011.519.518.568شرق

المنوفى    3805 عبدالحكيم عبدالحكيم السيد المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.529199.513.52017.569شرق

خلف    3806 معروف محمد رضا المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52919.514.513.5201979.5شرق

احمد    3807 عبدالعال محمود رضا المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32261885.5171467شرق
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الجوهرى    3808 فؤاد احمد رمضان المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3029174.5816.516.557.5شرق

كيلنى    3809 بدران عبدالحميد سمير المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 383018.558201857.5شرق

عيد    3810 عبدالفتاح السيد عبدالفتاح المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 27.525182.57.5181556.5شرق

مرسى   3811 لبيب عبدالناصر المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2223162.59.517.51567شرق

الفرارجى    3812 على احمد محمد المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 30.52216.52.57.516.51756.5شرق

الشربينى    3813 شعبان على محمد المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 362519.51514.52015.559.5شرق

الفسخانى    3814 محمد محمود محمد المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.52819.510.513.51919.569.5شرق

التراس   3815 محمد مصطفى المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2520.5173914.51869.5شرق

هاشم    3816 عبدالغنى محمود هانى المشتركة     محمود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.511.516107.516.51052شرق

محمد    3817 محروس شوقى ابراهيم المشتركة     محى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 30.519127.5417.513.562شرق

المزين    3818 محمد فتحى وليد المشتركة     مسعد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.5241011.51.518.51462.5شرق

خلف    3819 محمد مصطفى احمد المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 30.517.51083.51412.563.5شرق

متولى    3820 محمد ابواليزيد جمال المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 22.5106.57.51.5101342شرق

السماحى     3821 ابراهيم احمد احمد سيد المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 101453نصف22.5146.59.5شرق

الطوخى    3822 محمد امين محمد المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 1011.553نصف14.513.562شرق

رمضان    3823 زيدان محمد محمد المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 392916.512.514201555شرق

البنا     3824 مصطفى احمد محمود محمد المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38271712122016.552.5شرق

الشنيطى     3825 محمود احمد مصطفى محمد المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 11.51173واحد29.511.5107شرق

السودانى    3826 عبدالجواد احمد محمود المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.51611101.510.514.552شرق

المزين     3827 متولى بيومى مسعد المشتركة     مصطفى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين واحد31171778.51914.59شرق

نصر    3828 محمد عبدالقادر ابراهيم المشتركة     مؤمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 24.59.51051.514.515.562شرق

محمد    3829 عبدالحميد سعيد صبحى المشتركة     مؤمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3927.51912.5131915.562.5شرق

مشعل    3830 عبدالغفار عبدالغفار محمد المشتركة     مؤمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.526.517.512.57.519.51882.5شرق
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مصطفى   3831 مختار محمد المشتركة     مؤمن ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2711.578.52.512.51773شرق

بيومى    3832 شلبى على النويهى المشتركة     نادر ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3118.5109.531413.552.5شرق

عبدالغنى     3833 خليل طه محمد وائل المشتركة     نور ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين واحد29.516109.5210.515.56شرق

ابراهيم    3834 محمد فرغلى احمد المشتركة     هانى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين واحد1010.57نصف232079.5شرق

سليمان    3835 محمد عبداللطيف سمير المشتركة     وائل ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3626.517.511101916.554.5شرق

شهاب    3836 محمد رشاد محمد المشتركة     يحيى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3926.516.511.510141364.5شرق

غانم    3837 السيد على رمضان المشتركة     يسرى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.52012108.535.544.5شرق

النويهى   3838 رجب ابراهيم المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.525.51712.58.517.51756.5شرق

محمد    3839 حجازى محمد ابراهيم المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 392712.5147.517.51466.5شرق

سالم     3840 بيومى محمد مرزوق ابراهيم المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38271514.58.518.515.577شرق

احمد    3841 احمد عبدالجيد احمد المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.53019.751515201986.5شرق

ابوالعزم   3842 حامد اشرف المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3829.51714.59191296شرق

العتره   3843 اسماعيل حسن المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52018.51112201383.5شرق

حسن    3844 محمود سليمان ربيع المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.52416.513.5101414.575شرق

داود    3845 السيد محمد سامح المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39281914.511.5191766شرق

عبدالقوى    3846 فتحى جابر سعيد المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52918129.5191865شرق

عيد    3847 عبدالصمد عبدالمقصود عبدالواحد المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39301914.7514.52015.584.5شرق

عبدالفتاح    3848 محمد محمدى عرفات المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52819.51314.5201584شرق

الله     3849 عطا عبدالعظيم فتحى عصام المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2913.510841312.553.5شرق

القلينى    3850 عبدالقادر شوقى محمد المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 352815.5128.51816.566شرق

احمد    3851 الجوهرى محمود محمد المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2017.51387.5141054شرق

الجوجرى    3852 الدين جمال مصطفى المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 362915.512.57.51716.576شرق

الشيخ    3853 سليمان حامد ابراهيم المشتركة     ابرار ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.522109315.51886شرق
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القليوبى    3854 محمد ابراهيم عادل المشتركة     اسراء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.517.5128.55.5201985شرق

العدوى    3855 ابراهيم حامد مسعد المشتركة     اسراء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 22.5134.554191586شرق

محمد   3856 رشاد فتحى المشتركة     اسرار ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 362711.511.55191489شرق

الشيخ    3857 محمد محمد احمد المشتركة     اسماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 382916.51312201888.5شرق

العيسوى   3858 على عادل المشتركة     اسماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3930161412.5201688.5شرق

خلف     3859 منصور محمود مصطفى المشتركة     اسماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 19.51778.5نصف332212.511.5شرق

كيلنى    3860 بدران عبدالحميد عبدالفتاح المشتركة     الء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3118.510134.51911.597شرق

النويهى    3861 على عبدالهادى مجدى المشتركة     الشيماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52917.51414.5201589شرق

سليمان    3862 حافظ مصطفى طارق المشتركة     امنيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.529201414.52016.589شرق

محمدابراهيم   3863 ابراهيم عادل المشتركة     امنيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.5161013.52.518.51478شرق

مشعل     3864 مصطفى محمد مصطفى عبدالمنعم المشتركة     امنيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 382818149.5201489.5شرق

البلتاجى   3865 السيد وليد المشتركة     امنيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.53019.7514152015.588شرق

سلمه    3866 محمد السيد سامح المشتركة     اميره ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 393019.751314.5201988شرق

وهبه    3867 على احمد على المشتركة     اميره ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3929201313.5201988.5شرق

سالم     3868 على محمد صلح اشرف المشتركة     انجى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.5281511.59201879شرق

مصطفى    3869 السيد ابراهيم محمد المشتركة     اهداء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.516.5682.5141678شرق

يونس    3870 محمد صلح احمد المشتركة     ايمان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 392919.7514.514.5201999شرق

الميهى    3871 ابراهيم احمد خميس المشتركة     ايمان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.517.513.511.52.519.51685.5شرق

زارع    3872 محمد نبيه رأفت المشتركة     ايمان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3627.518.513.59201588شرق

خلف     3873 على مصطفى على المشتركة     ايمان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.524.517.5137.5201488.5شرق

عباسعفيفى   3874 محمد المشتركة     ايمان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.5281612.54.519.51588.5شرق

عباس   3875 ابراهيم اشرف المشتركة     ايه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2218.510.54414.510.585شرق

دراز    3876 احمد سليمان رأفت المشتركة     ايه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 382818.5117.519.517.578.5شرق
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كيلنى    3877 بدران عبدالحميد عبدالفتاح المشتركة     ايه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 392617.58.57.5191977.5شرق

الدين     3878 جمال السيد محمد كرم المشتركة     ايه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 382817121019.51999شرق

احمد    3879 عبدالمطلب حسن محمود المشتركة     ايه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3928171113.519.51789شرق

حمزه    3880 سعيد محمود مراد المشتركة     ايه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.522177.5519.514.578شرق

النويهى    3881 احمد محمد احمد المشتركة     بسمله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.5302014.51519.52098.5شرق

خضور    3882 السيد رشاد السيد المشتركة     بسمله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.52219.55.57.519.519.578شرق

البيلى   3883 شبل عبدالناصر المشتركة     بسمله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 393019.51415202099شرق

مشعل    3884 محمد احمد عمر المشتركة     بسمله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36281812.512.519.51979شرق

حسنين    3885 حامد مصطفى محمد المشتركة     بسمله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 372819.514.511.519.51979شرق

محمد   3886 سعيد محمود المشتركة     بسمله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3528.516.510.510.5191798.5شرق

الحويحى    3887 عبدالمعبود السيد محمد المشتركة     بسمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.527175.5419.51279شرق

عمر    3888 محمد احمد سامح المشتركة     بسنت ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 372819.511919.516.558.5شرق

ابونار   3889 عبدالرءوف محمود المشتركة     بسنت ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.527.5198.510.519.512.578.5شرق

المرسى   3890 محمد محمد المشتركة     تبارك ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.5302014.514.75202099شرق

رضوان    3891 السيد رضوان السيد المشتركة     تقى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.5291910.51019.518810شرق

العنانى    3892 حسن هنداوى رشدى المشتركة     تقى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.528.51914112018.5810شرق

جمعه    3893 عبدالمطلب محمد وائل المشتركة     تهانى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3928.51913.5102017.599شرق

عيسى    3894 محمود شعبان ابراهيم المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.51615.53.52.519.514.589.5شرق

ابراهيم    3895 حسن قطب ابراهيم المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3527177.55.518.516.568.5شرق

سالم    3896 محمود محمد اشرف المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39302015152017.5810شرق

المنوفى    3897 السيد ابراهيم السيد المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3816175.59.5202077.5شرق

المصرى    3898 محمد محمود السيد المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.528.51914122018.579.5شرق

الزناتى    3899 احمد السيد ايمن المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39271713.512.519.518.559شرق
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حجازى    3900 عيسوى عادل ايهاب المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52816.51312202079.5شرق

عبدالعال   3901 عبدالخالق محمد المشتركة     حبيبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.5301912.592018.569شرق

حميد    3902 محمود عبدالله محمود المشتركة     حنان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 30911.57.57.5171756.5شرق

ابوريه    3903 عبدالعزيز عبدالمنعم خالد المشتركة     خلود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52917.51311.519.51868شرق

خليفه    3904 محمود محمد خالد المشتركة     خلود ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52916121219.51856.5شرق

عبدالسلم    3905 حسن فتحى ايهاب المشتركة     دنيا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.52916.51210.52016.557.5شرق

شرف    3906 قطب على علء المشتركة     دنيا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52414.51011181867شرق

ابراهيم    3907 محمد محمد محمد المشتركة     دنيا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3515149.511.519.518.569شرق

عبدالرازق   3908 صبحى ابراهيم المشتركة     رانيا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.520117.55141454.5شرق

نصار    3909 ابواليزيد السيد ابواليزيد المشتركة     رحمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 25.55733.51013.554.5شرق

حسن    3910 ابراهيم عبدالمنعم السيد المشتركة     رحمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38201613.512191859شرق

اسماعيل     3911 قاسم احمد قاسم ايمن المشتركة     رحمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.51513811181957شرق

سلم    3912 خليل محمد حلمى المشتركة     رحمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.52318.511.513.51918.557شرق

المدراوى     3913 عطيه احمد سيد على المشتركة     ردينه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52919.59.515191859شرق

زيدان    3914 سليمان السيد اشرف المشتركة     رشا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3.5111856صفر22311.5شرق

السيد    3915 غريب محمد خالد المشتركة     رضوى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52819.511.513201966.5شرق

الشاذلى     3916 حمد سيدا السيد كامل المشتركة     رضوى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.530161212.519.51956شرق

بلل    3917 على عبدالرؤف محمد المشتركة     رضوى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.52216.512.512181967.5شرق

سلمه   3918 ربيع السيد المشتركة     رقيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 271517.5991814.566شرق

عكاشه    3919 على السيد محمد المشتركة     رقيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

ف     3920 خل ابوالمجد محمد ميمى المشتركة     رقيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3621137.53.5131885.5شرق

الدين    3921 عز فتحى ابراهيم المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.5251613919.517.585.5شرق

النجار   3922 محمد تامر المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3830191414.519.518.578شرق
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طلبه    3923 على سامى سامح المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3222.51012.5819.51678شرق

عبدالرحمن    3924 عبدالمقصود صلح علء المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39291615132017.578شرق

عماره    3925 محروسمصطفى عيد المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3726.5181213.519.51577شرق

عماره    3926 بيومى اسماعيل قنديل المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.522.515.5912.51613.576.5شرق

ابوالمكارم   3927 يونس محمد المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52212.5128.516.518.586شرق

عامر    3928 عبدالعزيز عامر نادر المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 321579.59.5151487شرق

ابوطالب   3929 صابر هشام المشتركة     روان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52918.514.511.5191787شرق

البغدادى    3930 محمد احمد عبدالفتاح المشتركة     رؤى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3729191211.5201777.5شرق

ابراهيم    3931 محمد ابراهيم محمد المشتركة     زينب ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3721.51810.51118.51797.5شرق

النويهى    3932 السيد احمد سيد المشتركة     ساره ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3727.5161042019.586شرق

شعبان    3933 احمد ابراهيم عاشور المشتركة     ساره ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.530181313.5201886شرق

ابوشتيه    3934 ابراهيم محمد عيد المشتركة     ساره ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.512757.5112064.5شرق

ابوغياض    3935 محمد ابراهيم محمدى المشتركة     ساره ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 29157.55416.51886شرق

محرم    3936 محمد ابراهيم باسم المشتركة     ساميه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 236.55.543.51015.574.5شرق

رضوان    3937 عبدالعال احمد خالد المشتركة     سعاد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3524.519.5117.518.514.587.5شرق

شلبى    3938 عبدالعال على اشرف المشتركة     سلمى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.522.5179101817.579شرق

خليفه    3939 شعبان سالم ايمن المشتركة     سلمى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.523.51510.511.51914.585.5شرق

الشيخ    3940 محمود سليمان بكر المشتركة     سلمى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 352710.5910.517.514.584.5شرق

ابراهيم   3941 فكرى على المشتركة     سلمى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.526.519.515152018.588.5شرق

مصطفى   3942 على علء المشتركة     سهيله ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2921.51112.58.515.52077شرق

الصباغ    3943 موسى قطب جابر المشتركة     شروق ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 573.52.516.572واحد16.5شرق

على    3944 السيد محمد علء المشتركة     شروق ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 382819.514.513.518.52076.5شرق

امام    3945 محمد امام منصور المشتركة     شرين ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 9.5465.53.51018.552.5شرق
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محمود    3946 عبدالرحمن حمدى ابراهيم المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.53019.51515202077.5شرق

سعيد    3947 مصطفى حسين توفيق المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3626.5121114.514.518.566.5شرق

الميهى   3948 عبدالمنعم حسام المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 16.51177.5510.513.565شرق

البربرى    3949 ابراهيم محمد خالد المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.51516.511.57.516.52064.5شرق

ابراهيم    3950 عامر عبدالرحيم عامر المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34241912.59.518.52075.5شرق

وهدان    3951 عبدالغنى محمد عصام المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52719.51515192069شرق

خلف    3952 مرسى السيد محسن المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.515109.57.513.52076.5شرق

مشعل    3953 محمد احمد محمد المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.5191084.514.52066.5شرق

عبدالحافظ    3954 احمد متولى محمد المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.528.518.51514.5202077.5شرق

صباح     3955 نجيب محمد محمود المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.52314.510.57.5202064.5شرق

الطوخى   3956 عبدالرؤف وائل المشتركة     شهد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 372916.513.5142020810شرق

حجازى    3957 عبدالسلم غالب تامر المشتركة     شيماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.5291714.51118.52077.5شرق

احمد   3958 رجب حافظ المشتركة     شيماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.52815.514.510181976.5شرق

الشيخ    3959 محمد محمد عبدالرحمن المشتركة     شيماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32191112.57.514.52075شرق

الهمشرى   3960 السعيد محمود المشتركة     شيماء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3929181512.5202065.5شرق

محمدادريس   3961 السيد جمال المشتركة     صباح ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 392819.514.514202077.5شرق

عبدالكريم    3962 محروس عبدالحميد محمد المشتركة     صباح ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 392719.51512.5202075.5شرق

كمال    3963 محمود محمد ايمن المشتركة     ضحى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3615107.57.5142053.5شرق

الشيخ    3964 سليمان احمد محمد المشتركة     ضحى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3019.51210.513181356.5شرق

الغزالى   3965 فهيم محمد المشتركة     ضحى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.524201214202056.5شرق

عبدالواحد    3966 محمد السيد عمر المشتركة     عايده ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.525159.512.518.51864.5شرق

زغربان    3967 ابواليزيد محمود مجدى المشتركة     عائشه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37251812.513.5201667.5شرق

المصرى    3968 احمد محمد محمد المشتركة     عبير ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.526.519.512.511.52016.568شرق
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عبدالرازق   3969 ابراهيم السيد المشتركة     عزه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 23.59.516513.5161452شرق

البربرى    3970 محمود ابراهيم السيد المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3316.5189.51315.51751.5شرق

سلطان    3971 عبدالحميد السيد طارق المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.525.518.512.514201966شرق

منصور    3972 على منصور طارق المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 241513310161455.5شرق

الصهرجتى     3973 عبدالحميد ابراهيم عبده المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.52216.510.51318.513.565.5شرق

ابوعمر    3974 فرج محمد فرج المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.5141356151582شرق

شوشان    3975 محمد ابواليزيد محمد المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.5291914.515202076شرق

شريف    3976 محمد احمد محمد المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 372918.513.51319.518.566شرق

الشاذلى    3977 محمود احمد محمود المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3318.5149.511181477شرق

العرج    3978 مصطفى محمد مصطفى المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 26.524.51011.513171865.5شرق

محمد    3979 عبدالله محمد ناصر المشتركة     فاطمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 27.510107.51015.51754.5شرق

متولى   3980 السيد احمد المشتركة     فرح ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 22.515108.511.5161966شرق

شهاب     3981 بكرى محمد محمد عاطف المشتركة     فوقيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52917.59.511.519.51767.5شرق

المصرى    3982 احمد فاروق السيد المشتركة     فيحاء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3729199.51319.518.567.5شرق

رفاعى     3983 حسن محمد فاروق سامح المشتركة     مريم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3925.518.591416.51867شرق

توفيق    3984 محمد انور عصام المشتركة     مريم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 31.5141035.511.513.555شرق

العيسوى    3985 جنيدى العيسوى محمد المشتركة     مريم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3930201515201995شرق

الشاعر    3986 محمد بيومى محمد المشتركة     مريم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.529201515202088شرق

بشر     3987 عبدالحميد رفعت محمد محمد المشتركة     مريم ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52619.514.514202089.5شرق

حبو    3988 عبدالحميد نصر ابراهيم المشتركة     ملك ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.52814.513.51219.752085.5شرق

عبدالجيد    3989 عبدالمنعم محمد عادل المشتركة     ملك ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39292014.51519.7519.575.5شرق

قنديل   3990 ابواليزيد السيد المشتركة     منار ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38292015152018.585.5شرق

الشرقاوى    3991 سالم فرج سالم المشتركة     منار ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.5282015152017.585.5شرق
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الله     3992 جاب محمد شبل ياسر المشتركة     منال ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.5281610.510.518.752083.5شرق

زاهر     3993 احمد محروس احمد الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52919131219.51384شرق

دياب     3994 عبدالستار حسن ايمن الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38261610.512.52016.585شرق

العيسوى     3995 عبدالخالق محمد سامح الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52816.5111119.51684.5شرق

زاهر     3996 السيد صلح سمير الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34261511.59.518.515.584.5شرق

ابوالفضل      3997 عمر فرج الله فتح الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 352614111218.51575شرق

ابوموسى    3998 السيد ماهر الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.52713.5137.517.518.585شرق

فرج     3999 محمد شعبان مصطفى الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32231288161876شرق

خلف     4000 حجازى رياض نعيم الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.522.512811.51717.575.5شرق

عمر     4001 مصطفى السيد هانى الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3830191514201889شرق

هدهد     4002 حسن محمد وائل الله المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28.5211551313.51475شرق

محمد    4003 على محمد رمضان المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39292013.51319.517.576.5شرق

الصواف    4004 عبدالحميد شلبى محمد المشتركة     منه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3828.518.5141116.51676شرق

عبدالعليم   4005 محمد ابراهيم المشتركة     منى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.519.5161110111366شرق

قنديل   4006 محمد حامد المشتركة     منى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3829191113201783.5شرق

عرفه    4007 عبدالمحسن على عبدالمنعم المشتركة     مى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 383018.5151519.7518.577شرق

احمد    4008 عبدالغنى احمد مصطفى المشتركة     مى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.522.513.599.517.517.575شرق

شوشان    4009 محمد ابواليزيد خالد المشتركة     مياده ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 393019.513.5152018.585شرق

عبدالمقصود   4010 محمد عبداللطيف المشتركة     ميرنا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.5281814.513.52018.595شرق

المزين    4011 محمد محمد هانى المشتركة     ناديه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.5271512.513.51115.575شرق

على    4012 عبدالمنعم محمد السيد المشتركة     نانسى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 392917.514.513.519.7514.583.5شرق

شلبى    4013 عبدالنبى ابراهيم توفيق المشتركة     ندا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 29.5281512.59.5171975شرق

محمد    4014 فرغلى محمود سعيد المشتركة     ندا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2723.5101211.51416.565شرق
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البنا    4015 احمد محمود شريف المشتركة     ندا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 32.52016141415.516.566.5شرق

بسيونى     4016 العابدين زين محمد بسيونى المشتركة     ندى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3827.51814.514.516.519.567.5شرق

الوقاد    4017 جاد حسين شريف المشتركة     ندى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.526.51912.513.51717.567.5شرق

سعيد    4018 محمد حامد عصام المشتركة     ندى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34281213.57.516.514.573.5شرق

شلبى   4019 عطيه مصطفى المشتركة     ندى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 25.52310108.58.514.565شرق

محمود    4020 هاشم مصطفى هاشم المشتركة     ندى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 35.52416.59.5915.518.573شرق

شعبان     4021 احمد ابوسعيد محمد السيد المشتركة     نرمين ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.5231799.515.51865شرق

عبدالصمد   4022 عبدالحميد عبدالحميد المشتركة     نرمين ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 20.59.5104.51.5313.563.5شرق

عباس    4023 محمد مصطفى محمد المشتركة     نسمه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.52715.5127.515.518.575شرق

سعد    4024 عرفه موسى ناصف المشتركة     نور ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38302015152019.578.5شرق

حلوه    4025 السيد عبدالفتاح اشرف المشتركة     نورا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39301815151718.576.5شرق

سلم   4026 فاروق مصطفى المشتركة     نورا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 39.53018.512.5152019.576.5شرق

السمنودى    4027 على ابراهيم عاطف المشتركة     نورهان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.53016.512.514.52019.586.5شرق

رضوان    4028 على حسين محمد المشتركة     نورهان ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 373015.512.512.516.51786.5شرق

ابوريه    4029 السيد عبده احمد المشتركة     هاجر ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 38.52918.514.51419.51788.5شرق

مرسى     4030 السيد الدوله قمر سامى المشتركة     هاجر ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.528.51814.51418.517.588شرق

احمد    4031 عبدالغنى احمد محمد المشتركة     هاجر ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2820.51713.51314.515.577.5شرق

عبادى   4032 رمضان محمد المشتركة     هاجر ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 362918.51413.5161589شرق

السيد    4033 ابوالمعاطى السيد شريف المشتركة     هايدى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 28221612.5915.59.578.5شرق

ابراهيم    4034 رمضان السيد محمد المشتركة     هبه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33241712.59.516.513.588شرق

النويهى    4035 عيسى محمود احمد المشتركة     هدى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3726181412.516.515.587.5شرق

الجبيلى    4036 ابراهيم عبدالغنى صفوت المشتركة     هدى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 37.52919.51413.5161686.5شرق

على    4037 محمد رمضان محمد المشتركة     هدى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 33.528191210.5181686.5شرق
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سلمه    4038 بسيونى عبدالكريم سامح المشتركة     هويدا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 279.5171098.5887شرق

ابوطالب   4039 العتريس محمد المشتركة     وفاء ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3420.514119.517.51987.5شرق

ابراهيم    4040 محمود محمد حمدى المشتركة     يارا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

عبدالكريم    4041 ابراهيم عبدالعزيز مصطفى المشتركة     يارا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3727.51813.51316.51788.5شرق

البيومى   4042 سعد رضا المشتركة     ياسمين ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3424.51611.512.5161788شرق

شلبى     4043 احمد سيد محمد يحيى المشتركة     ياسمين ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 29.52617.512.57.517.51686.5شرق

رمضان    4044 محمد عبدالسلم محمد المشتركة     يسرا ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 34.511.5127.551916.586شرق

السيد   4045 شبل يحيى المشتركة     يمنى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 382919.514.51319.7517.598.5شرق

رضوان   4046 امام ايمن طنطا ابراهيم 27.58.513.583131152.5شرق

نصار   4047 ابراهيم على طنطا ابراهيم 26.56115.539.51242.5شرق

الدسوقى   4048 ابراهيم محمود طنطا ابراهيم 126.55.551.53342شرق

النجار   4049 سعد سالم طنطا ابواليزيد 7.51052صفر7.54.544.5شرق

حسانين    4050 عبدالحليم احمد ابراهيم طنطا احمد 41141.5صفر21.57.57.54.5شرق

محمد    4051 غريب احمد ابراهيم طنطا احمد نصف392819.5141519.5166شرق

شحاته    4052 مرسى غازى ابراهيم طنطا احمد واحد27105331211.55شرق

الشقر   4053 عبدالنبى اشرف طنطا احمد 279.54.532.59.51071.5شرق

الرفاعى    4054 سلطان رفاعى الرفاعى طنطا احمد 81051.5واحد5.54.53.51.5شرق

السملوى    4055 السيد حموده ايمن طنطا احمد نصف5.58.56نصف24.576.54شرق

علول   4056 عطيه ايمن طنطا احمد واحد34.5151695.51413.56شرق

سلطان   4057 عزمى ايهاب طنطا احمد 32.517.514103.510.51555شرق

الدهشان    4058 احمد سيد بلل طنطا احمد 2915107.52.51015.545شرق

البندارى    4059 احمد ابراهيم بندارى طنطا احمد 34.519.51510413.516.565شرق

حشاد    4060 محمد الكومى حسام طنطا احمد 31.519.512.512516.516.562شرق
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ابوالخير   4061 احمد حسين طنطا احمد 3926.517.513.5121918.555شرق

بكير   4062 محمد حلمى طنطا احمد 31.51617137.5171865شرق

جاد     4063 عبدالحليم الله فتح رأفت طنطا احمد 382517.59.5514.51542.5شرق

عيد   4064 عبدالغنى زكريا طنطا احمد 30.5157.553.561342شرق

البسيونى   4065 السيد سامى طنطا احمد 2710.574.5361362شرق

زيادة   4066 سعد سامى طنطا احمد 31.515104310.516.562.5شرق

الشناوى   4067 شوقى سامى طنطا احمد 28.511.512.542.59.51462شرق

السملوى   4068 فهيم سامى طنطا احمد 13.51142واحد24.520.5122.5شرق

السيد   4069 نبيه صلح طنطا احمد 36.52717.58.5919.51262شرق

زيادة   4070 احمد طلعت طنطا احمد 22.527153414.58.552شرق

عجلن   4071 عبدالمجيد عادل طنطا احمد 33.525.517.58.58151172شرق

زعلوك   4072 عبدالمعطى عادل طنطا احمد 35.525.517.512.5131913.585شرق

الشقر   4073 شبل عاطف طنطا احمد 37.52915.51110161673.5شرق

ابوحمادة   4074 على عاطف طنطا احمد 7.5910.563.5واحد2123.512شرق

حجاج    4075 حسن على عاطف طنطا احمد 23217446.5973شرق

عيسى   4076 محى عبدالرحمن طنطا احمد 36.52715.54.55.5161673شرق

زيادة   4077 محمد عطيه طنطا احمد نصف36.523.5103.5414105شرق

يوسف    4078 عطيه محمد عطيه طنطا احمد واحد3525.514.57.55.51086شرق

غنيم   4079 محمد علء طنطا احمد واحد11.515.51023.5495شرق

ابوجرز   4080 احمد على طنطا احمد 23.517.57.51.52.585.552شرق

الكومى    4081 على احمد على طنطا احمد 2417102.5396.552.5شرق

اسماعيل    4082 عبدالجواد عبدالعزيز فتحى طنطا احمد 392818141419.511.562.5شرق

الدهشان   4083 على محروس طنطا احمد 2622101.531111.522.5شرق
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زياده    4084 بيومى بسيونى محمد طنطا احمد 37.5291812.5111911.555شرق

عوض   4085 صالح محمد طنطا احمد صفر5.564صفرصفر2.5153.5شرق

شديد    4086 بسيونى نجاح محمد طنطا احمد نصف17.515.57.522.576.57شرق

ناصر    4087 عبدالغنى محمد مصطفى طنطا احمد نصف23.518101.53.588.56شرق

غانم   4088 السيد نادر طنطا احمد نصف1057نصفنصف15176شرق

الفقي   4089 صادق نبيل طنطا احمد 39.5302014152017.565شرق

الشرقاوى    4090 محمد فتحى طه طنطا ادهم 32.52417.57.54.517.51375شرق

شلبى    4091 عطوه على فهيم طنطا ادهم 30.5181011916.511.565شرق

ابوالجدايل   4092 بيومى وائل طنطا ادهم 28.511109.52151585شرق

بسيونى     4093 حسين احمد سيد وائل طنطا اسامه 29.515.54.53.54141565شرق

سرحان   4094 صادق طه طنطا اسلم 30.59.55.523.514665شرق

سرحان    4095 سيداحمد سرحان وليد طنطا اسلم 1.5114.555واحد16.592.5شرق

قاسم   4096 منصور جمال طنطا السيد 3315107.57.5181175شرق

ايوب   4097 السيد وليد طنطا السيد 31.515.554617775شرق

ابوجرز   4098 سالم على طنطا ايهاب 352418.51312.519.516.575شرق

احمد     4099 محمد احمد هانى الدين طنطا تقى 362216.57.59201075شرق

ابوموج   4100 شحاته سليمان طنطا حسام 37.52814913.5191365شرق

السملوى   4101 حسن انور طنطا حسن 32.51514.555.518.51073شرق

ابوالعنين     4102 الله عوض حميده عاطف طنطا حمزه 3726.51911.5112016.565شرق

جويلى   4103 عبدالحليم جمال طنطا خالد 37.518.57.54.54.518.59.575.5شرق

اسماعيل    4104 عبدالغنى عبدالجواد وليد طنطا خالد 2915624.514684شرق

عبدالرحيم    4105 احمد احمد محمد طنطا زياد 382918.512.51219.751483.5شرق

الصفطي    4106 على حفنى جمال طنطا سعد 22.58155.57.517.58.584شرق
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الكومى   4107 محمد على طنطا سعيد 22.515.51222.514.5674شرق

السجينى    4108 نبيه سعيد فايز طنطا سعيد 2315.5102.5216863شرق

ابوعمرو   4109 سعيد محمد طنطا سعيد 37.520101.5216883شرق

محروس   4110 شعبان ياسر طنطا سعيد 30.518.57.53.5314.5773شرق

مشهور    4111 السيد ابراهيم صلح طنطا سيف 362614.589.519.510.553.5شرق

زيادة   4112 محمد مصطفى طنطا شوقى 3216107.55151245شرق

حسين    4113 مرسى عطيه سامى طنطا صبحى 277.5785.5141344.5شرق

الصفتى   4114 صلح عادل طنطا صلح 14.511754.591043.5شرق

الدمهوجى   4115 عبدالباقى سعيد طنطا عبدالباقى 37.527.513.511.541818.574.5شرق

ابوالجدايل    4116 عبدالحميد فهيم سليمان طنطا عبدالحميد 383019.511.512.52015.574.5شرق

مصطفى    4117 السيد عبدالحميد ناصر طنطا عبدالحميد 2915.5109516.51153شرق

صالح    4118 السباعى المغاورى اسامه طنطا عبدالرحمن 39291914.514.5201785.5شرق

فرج   4119 سالم السيد طنطا عبدالرحمن 3321.51210.551615.586شرق

مدكور    4120 عبدالمقصود عطيه خالد طنطا عبدالرحمن 37.523.5151110.519.511.555.5شرق

فرج   4121 ابواليزيد ساهر طنطا عبدالرحمن 19113.57.54187.574.5شرق

الفقى   4122 صادق سراج طنطا عبدالرحمن 2215108.57.51810.573شرق

الدهشان   4123 مصطفى عادل طنطا عبدالرحمن 2713102.754.5121585شرق

سعد    4124 على عبدالروؤف عماد طنطا عبدالرحمن 331713.58.5916.51475شرق

حجازى    4125 كامل محمد كامل طنطا عبدالرحمن 281510.57.55.517.514.584شرق

الجناينى   4126 عبدالعزيز محمد طنطا عبدالرحمن 33.517107.57.516.51764.5شرق

الدهشان   4127 عبدالعزيز سمير طنطا عبدالعزيز 106.543.5387.543شرق

شاهين   4128 عبدالعزيز على طنطا عبدالعزيز 371917.59.510.517.517.576شرق
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سلطان   4129 عبدالعزيز ياسر طنطا عبدالعزيز 3726.52012.514.519.51675.5شرق

ناصر    4130 عبدالغنى محمد حسن طنطا عبدالله 3724.51712.57.519.515.574.5شرق

رشوان   4131 على عيد طنطا عبدالله 23.518.51012.53.516.511.573.5شرق

جاد    4132 احمد ابواليزيد ابواليزيد طنطا على 2817.51010.53.51712.573.5شرق

الفقى   4133 محمد خالد طنطا على 11642.5واحد3.5677.5شرق

سلم    4134 محمد وهبه سامى طنطا على 26.5813.51.53.57.516.585شرق

عصفور   4135 عزب عبدالباسط طنطا على 3.58.51072واحد295.57شرق

سالمان    4136 عبدالعال على محمد طنطا على 35774.5نصف161010شرق

علي   4137 مطاوع خالد طنطا عمرو 3715.5137.58171062.5شرق

الديب   4138 بدر رضا طنطا فارس 371617.5410.5151254شرق

الحبيشى   4139 حسن عبدالعزيز طنطا كريم 3615171210171274.5شرق

زيادة   4140 حسن فهمى طنطا كريم 10.597.55.57.512.51155.5شرق

عبدالمجيد   4141 السيد ماهر طنطا كريم 37.5261910.51117.51475.5شرق

لشين   4142 كامل خالد طنطا مازن 392919.511.59.519.512.565.5شرق

البلتاجى   4143 على سعيد طنطا مجدى 37.52719.51315201585.5شرق

امام    4144 احمد محمد ابراهيم طنطا محمد 3318.5167.57.5131165.5شرق

نصار   4145 عبدالعزيز احمد طنطا محمد 3215.517.57.5814.513.565.5شرق

الفقى   4146 محمود احمد طنطا محمد 382317.57.5818.51684.5شرق

صالح    4147 احمد محمد اسامه طنطا محمد 3426164.55.515.51785.5شرق

حسين   4148 جاير اشرف طنطا محمد 1.51262.5واحدصفر12117شرق

الفقي   4149 شبل اشرف طنطا محمد 3722.5157.57.512.515.575شرق

السملوى   4150 محمد البندارى طنطا محمد 3015.5125.55.51214.585شرق

السملوى    4151 حسن محمد السيد طنطا محمد 3927.5201314.52019.584.5شرق
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فياض   4152 على ايمن طنطا محمد 3120.51897.51418.585شرق

السيد   4153 فهمى ايمن طنطا محمد 25.51510446.56.564.5شرق

بسطامى   4154 عادل بسطامى طنطا محمد 188.510452.57.573شرق

البسيونى   4155 احمد تامر طنطا محمد 219.5105.55121264شرق

الخضرى    4156 محمد صادق جمال طنطا محمد 38291912.51519.51362.5شرق

النصر    4157 سيف مسلم حامد طنطا محمد 30.515128.57.5131263.5شرق

سليمان    4158 الحسينى سليمان حسام طنطا محمد 35.52612.51011.5181665شرق

سليمان   4159 انور خاطر طنطا محمد 3516.515.595.512.513.554.5شرق

جرابه     4160 ابراهيم احمد سيد راضى طنطا محمد 382719.51214.519.517.559شرق

عليمى   4161 فتحى رضا طنطا محمد 20.518137.59911.556.5شرق

السملوى    4162 بيومى على سامى طنطا محمد 37.52919.515152019.5710شرق

الشرقاوى    4163 احمد محمد سعد طنطا محمد 274105.52.541384شرق

النصر    4164 سيف سيد سمير طنطا محمد 178.57.551.52.5753.5شرق

العمروسى   4165 فوزى شريف طنطا محمد 383019.5151519.516.569.5شرق

حنيش   4166 غريب صبحى طنطا محمد واحد1841035344شرق

الشقر    4167 الرفاعى احمد طاهر طنطا محمد 34.522.517.556179.551.5شرق

غنيم    4168 جاد محمد طلعت طنطا محمد 22.511127.544942.5شرق

اسماعيل    4169 السيد فتحى عاطف طنطا محمد 128.57.553.55.5553شرق

عجلن   4170 احمد عبدالعزيز طنطا محمد 35.52519108.51814.582.5شرق

ناصر   4171 محمد عبدالغنى طنطا محمد 37.52618.512.51319.513.565شرق

ملوص    4172 عبدالفتاح نبيه عبدالفتاح طنطا محمد 35.525.515.5128161266.5شرق

الشقر   4173 على عزب طنطا محمد 3115121399.57.553شرق

شعبان   4174 السيد عزمى طنطا محمد 31.511.511.5127.514855شرق
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حشاد   4175 محمد علء طنطا محمد 217.5164810.510.562.5شرق

شلبى   4176 محمد على طنطا محمد 3629201313.519.51353شرق

الله    4177 جاب امين مجدى طنطا محمد 1911109.597.55.552شرق

عبدالحميد   4178 سعيد مجدى طنطا محمد 3720161011.52010.573شرق

الكومى    4179 زكى فهمى مجدى طنطا محمد 21.56.554.5واحد14.565.5شرق

سليمان   4180 فتحى نبيه طنطا محمد 30151254.51412.565شرق

شاهين    4181 على رمضان اشرف طنطا محمود 228.5102.5377.544.5شرق

سليمان    4182 السيد منجى السيد طنطا محمود 25.55.51132.51212.565شرق

الديب   4183 عبدالعزيز الشناوى طنطا محمود 266105.53139.565.5شرق

عرب   4184 عبدربه امين طنطا محمود 183.55.542.58654.5شرق

سلمه   4185 غريب انور طنطا محمود 262.563نصف20.56.55شرق

زعلوك   4186 حسينى ايمن طنطا محمود 35.518.5167.591716.566.5شرق

عجلن   4187 عبدالغفار جمال طنطا محمود 34.52314.512.58.517.51357شرق

ابوالعنين   4188 حميده سماره طنطا محمود 37.52517.512.51018.51567شرق

صالح    4189 مصيلحى منصور صالح طنطا محمود 3829.5181212181767شرق

بسيونى   4190 نبيه عاطف طنطا محمود 362817.58.51017.51066شرق

ابوزيد   4191 احمد محمد طنطا محمود 12.55.5105.53.57.5456.5شرق

الكومى   4192 على محمد طنطا محمود 24.510.5104.57.56.5974شرق

الدين    4193 خير محمود محمد طنطا محمود 276103.52.56857شرق

العراقى   4194 منجى محمد طنطا محمود 36221713152012.569.5شرق

عمران    4195 حماد عمران مصطفى طنطا محمود 3223159.59181357شرق

بحيرى   4196 سليمان موسى طنطا محمود 23.5667.52.56.57.546شرق

عيسى   4197 ابراهيم هشام طنطا محمود 30.515105.54.515946.5شرق
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يوسف   4198 زكريا السيد طنطا مصطفى 2.51.5443واحد10.57.53.5شرق

العطار   4199 جمعه جمال طنطا مصطفى 227101.54.54843.5شرق

حشاد   4200 البيومى خالد طنطا مصطفى 7352.533443.5شرق

الشرقاوى    4201 امام غريب خالد طنطا مصطفى 3387.593101483.5شرق

خلف    4202 احمد عبدالغنى رجب طنطا مصطفى 38.52019.7511.59.51716.562.5شرق

ماضى    4203 الشناوى احمد عاطف طنطا مصطفى 3819.517.5111017.513.575شرق

بكر   4204 حسين علء طنطا مصطفى 297.51047.513.511.545شرق

عامر    4205 جاد سليمان محمود طنطا مصطفى 32.51015.557.51610.545.5شرق

شرف   4206 فهيم مرزوق طنطا مصطفى 3928.52014.515201765.5شرق

التمنى   4207 عبدالفتاح محمد طنطا مهند 32.51110.57.59101565شرق

عبدالرازق   4208 ضيف محمد طنطا مؤمن 3729.51711.510.518.516.565شرق

سالمان    4209 عبدالحميد محمد شعبان طنطا نبيه 3521.51612.510.517.51765شرق

منصور    4210 بسطامى دسوقى ابواليزيد طنطا هشام 133.571.5445.543شرق

حسانين   4211 عبدالسلم سعيد طنطا وليد 39.526.519.51414.5201866.5شرق

معوض    4212 محمد ابراهيم محمد طنطا وليد 35.5241510.51315.516.585شرق

عبدالعال    4213 احمد مرزوق محمد طنطا وليد 34.5261911.51218.514.575شرق

احمد    4214 محمد شحاته احمد طنطا يوسف 3927.519.515141914.575.5شرق

يوسف    4215 عطيه محمد اشرف طنطا يوسف 34.51112.55.55101062.5شرق

غريب   4216 محمود السيد طنطا يوسف 31.510.563.55611.565شرق

محروسسالمان    4217 فراج ايمن طنطا يوسف 22.566.51.542.51252.5شرق

النمر    4218 حسن محمد ايمن طنطا يوسف 3211.5135.55.510.59.576.5شرق

حافظ    4219 عبده مغاورى عبده طنطا يوسف 3624.514.599.51614.565شرق

سلطان    4220 عبدالله سمير محمد طنطا يوسف 35.52813.581010.51475شرق
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بحيرى   4221 يوسف محمد طنطا يوسف 307133413962.5شرق

الفقى    4222 عبدالمقصود على خالد بنات  اريج العدادية طنطا دفره 38.52819.51414.52010.575.5شرق

على    4223 عطوه السيد احمد بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 31.55.5145.57.511.511.585شرق

الفقى   4224 معوض ايهاب بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 3928.51414.75152012.595شرق

سلطان   4225 طلعت خالد بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 32.57.5107.57.515.5995شرق

مرسى   4226 ابراهيم سامى بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 247.55.523.56972شرق

ابوجرز   4227 فؤاد عادل بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 37171813.512.519.7512.576.5شرق

حنيش    4228 فتوح محمد عطيه بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 39.526.518137.519.51577شرق

سالمان    4229 محمد احمد محمد بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 32.51613121316.512.562.5شرق

احمد    4230 محمد عبدالرازق محمد بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 1175.54.58.53.510.586شرق

صقر    4231 ابراهيم محمد ابراهيم بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 3810.5167.510151285شرق

عزه    4232 الشناوى السيد رأفت بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 33.519178.510171386شرق

مشعل   4233 محمد رأفت بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 3423.5157.59.514.5986شرق

الحكيم    4234 عبدالله محمد رضا بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 393019.515152016.586.5شرق

الله     4235 عوض العراقى احمد سامى بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 2715525710.575شرق

الدهشان    4236 مصطفى بسيونى سامى بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 18.55.54.51.5568.562.5شرق

يوسف    4237 محمد عبدالحميد سامى بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 37.51112.559.5151485شرق

الديب   4238 فهمى طلبه بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 35.525.51913.512.519.511.586.5شرق

دعبس    4239 محمد احمد عادل بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 2415105.510.511.510.585.5شرق

جرابه   4240 عبدالمقصود فتحى بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 3510.514.51310.5161585شرق

جويلي    4241 مرسى لطفى محمد بنات  اسماء العدادية طنطا دفره 317109.51115.510.585شرق

زهيرى   4242 محمود محمد بنات  اشجان العدادية طنطا دفره 24.5101197.51011.555شرق

حيدر   4243 محمد ايمن بنات  الء العدادية طنطا دفره 38.53019.51314201897.5شرق
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السملوى    4244 عطيه محمد سعيد بنات  الء العدادية طنطا دفره 228.57.593101165شرق

ماضى     4245 محمد الشناوى احمد عادل بنات  الء العدادية طنطا دفره 39.52919.513.515201657.5شرق

السملوى    4246 عبدالرحمن فتحى محمد بنات  الء العدادية طنطا دفره 37.519.518.513.59.519.51166.5شرق

سرحان   4247 سعيد احمد بنات  الشيماء العدادية طنطا دفره 153.555.5265.551.5شرق

صالح   4248 محمد طارق بنات  الشيماء العدادية طنطا دفره 35.522.515.5127.51612.555شرق

السملوى   4249 جمال السيد بنات  امال العدادية طنطا دفره 36271514141912.552شرق

سرحان    4250 محمد على احمد بنات  امل العدادية طنطا دفره 33.5107.53.52.57.512.551.5شرق

الفقى    4251 محمد صادق محمد بنات  امل العدادية طنطا دفره 321010.59.5519.510.566.5شرق

سرحان   4252 عبدالنبى وجدى بنات  امل العدادية طنطا دفره 372416121219.516.568.5شرق

الفقى    4253 مدكور احمد انور بنات  امنيه العدادية طنطا دفره 29.513.57.57.5578.563.5شرق

الفرارجى   4254 احمد طارق بنات  امنيه العدادية طنطا دفره 372819.51110.5201583شرق

سليمان   4255 فكرى احمد بنات  ايمان العدادية طنطا دفره 3724.51810.511201867.5شرق

حشاد   4256 الكومى حسام بنات  ايمان العدادية طنطا دفره 331511.587.5181673شرق

العزب   4257 السيد اشرف بنات  ايه العدادية طنطا دفره 31.519.51399.519.51765شرق

غنيم   4258 فهمى السيد بنات  ايه العدادية طنطا دفره 3827.515.59.57.518.511.565شرق

فتوح   4259 محمد خيرى بنات  ايه العدادية طنطا دفره 39.5301912.51419.516.586.5شرق

عبدالرحمن   4260 صبرى سمير بنات  ايه العدادية طنطا دفره 21.5657.52.513965.5شرق

غلب   4261 محمد سمير بنات  ايه العدادية طنطا دفره 27.51511810.517.512.565شرق

الدهشان   4262 اسماعيل عبدالمجيد بنات  ايه العدادية طنطا دفره 35.515107.57.513.512.582شرق

سالمان    4263 فتوح سميح علء بنات  ايه العدادية طنطا دفره 3181010.58.5131682.5شرق

العطار   4264 احمد محمد بنات  ايه العدادية طنطا دفره 38.530191415201286.5شرق

زعلوك   4265 السيد محمد بنات  ايه العدادية طنطا دفره نصف6.598واحدواحد21.57.54شرق

محمد    4266 حماد محمد محمد بنات  ايه العدادية طنطا دفره 37.51817118.518.51182.5شرق
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ايوب    4267 محمد ايوب نبيل بنات  ايه العدادية طنطا دفره 19.59.510981011.583شرق

العربى    4268 عبدالسميع فتحى عاطف بنات  بدر العدادية طنطا دفره 339151210.517.513.585شرق

محمد   4269 شحاته عمرو بنات  بسمله العدادية طنطا دفره 393019.751515201473.5شرق

زيادة   4270 عبدالعظيم السيد بنات  بسمه العدادية طنطا دفره 315.5127.5314.51382شرق

السقا    4271 عزب محمد ياسر بنات  بسمه العدادية طنطا دفره 3926.51712.513.52014.5107.5شرق

ايوب    4272 على سليمان وائل بنات  بسنت العدادية طنطا دفره 301512.59.551614.575شرق

الجناينى   4273 احمد ناصر بنات  تقى العدادية طنطا دفره 297104.52.511.514.581.5شرق

القرشى   4274 ابراهيم عبدالرحمن بنات  جهاد العدادية طنطا دفره نصف375.513.57.5910.5149شرق

عيد     4275 سيداحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بنات  جهاد العدادية طنطا دفره نصف32.519.516.547.516.5148شرق

عبدالغنى    4276 محمود محمد احمد بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره واحد16.55.51131.51314.57شرق

على    4277 حسن جمال الحسينى بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره 347.510441113.582شرق

الشقر   4278 فهمى رجب بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره 27512331012.583.5شرق

منصور   4279 عبدالعزيز سعيد بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره 1154235862شرق

يوسف   4280 عبدالله عبدالعزيز بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره 32.521.5131210.7518.51692.5شرق

ابوسلمه    4281 عطيه عماره عطيه بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره 30.577.53461582.5شرق

حيدر   4282 محمد محسن بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره 36.523148.58201575شرق

العطار    4283 جمعه محمد وليد بنات  حبيبه العدادية طنطا دفره 3526.57.54.5518.513.573شرق

رضوان   4284 كمال انور بنات  حسناء العدادية طنطا دفره 392918.51415201595.5شرق

عبدالرحمن    4285 عبدالغنى محمد احمد بنات  حنين العدادية طنطا دفره 2181485واحد32.51011.5شرق

زياده     4286 منصور بيومى بسيونى منتصر بنات  حنين العدادية طنطا دفره 3323.5102.57.5191493.5شرق

الثلث    4287 حسن ابراهيم خالد بنات  خلود العدادية طنطا دفره 341514.58.57.5201283شرق

ابوعمرو   4288 سعيد سامى بنات  خلود العدادية طنطا دفره 382718.59.5102013.582شرق

العربى    4289 حسب السعدى علء بنات  خلود العدادية طنطا دفره 362718.512.512201182.5شرق
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ابراهيم    4290 محروس محمد محروس بنات  خلود العدادية طنطا دفره نصف24155.53.5313127شرق

البسيونى   4291 نبيه مجدى بنات  داليا العدادية طنطا دفره 36.52918121218.51082.5شرق

عبدالجواد   4292 عبدالعزيز ساهر بنات  دالين العدادية طنطا دفره 39.53019.514152019.586.5شرق

غنيم   4293 فهمى السيد بنات  دعاء العدادية طنطا دفره 3319.5137.591713.565شرق

عبدالجواد   4294 عبدالعزيز ساهر بنات  دعاء العدادية طنطا دفره 39.52919.51414.52016.596شرق

الشافعى   4295 سليمان على بنات  دعاء العدادية طنطا دفره 36.52412.511.58.518.512.585شرق

غنيم   4296 البيومى رجب بنات  دلل العدادية طنطا دفره 37.5281913.514201885شرق

الفقى   4297 احمد هانى بنات  دنيا العدادية طنطا دفره 3522124.57.51914.582.5شرق

صالح     4298 مصيلحى السيد صالح اشرف بنات  دينا العدادية طنطا دفره 372716.549.52013.593شرق

بكير   4299 جابر سامى بنات  دينا العدادية طنطا دفره 37.51817.57.57.5201575شرق

ابوجرز   4300 سالم على بنات  دينا العدادية طنطا دفره 35.527183.51119.514.575.5شرق

ابوالجدايل   4301 فهيم عاطف بنات  رانيا العدادية طنطا دفره 25.516.5102.5518.5682.5شرق

التلت    4302 عمر فهيم سعيد بنات  رحاب العدادية طنطا دفره 32.513.5115.55.512.51082.5شرق

قنديل   4303 بسطامى عاطف بنات  رحاب العدادية طنطا دفره 36.59.515.55.57.51714.552شرق

فياض    4304 عبدالحليم على محمد بنات  رحاب العدادية طنطا دفره 39.5281913152011.583.5شرق

عجلن    4305 فتوح على محمد بنات  رحاب العدادية طنطا دفره 23.511107.54611.551.5شرق

السملوى    4306 فريد فرج احمد بنات  رحمه العدادية طنطا دفره 372619.75121218.516.576شرق

السملوى    4307 حموده عبدالله حموده بنات  رحمه العدادية طنطا دفره 3214.5128.57.5141573.5شرق

غلب   4308 عبدالغنى سامى بنات  رحمه العدادية طنطا دفره 29.515.5107.57.511.51782.5شرق

الشقر    4309 محمد على شعبان بنات  رحمه العدادية طنطا دفره نصف30.5115.57.527.5138شرق

زيادة    4310 ابراهيم مرسى طارق بنات  رحمه العدادية طنطا دفره 3611.513107.5131763شرق

زهيرى    4311 عبدالجواد حسن محمد بنات  رحمه العدادية طنطا دفره 3623.513.514111515.575شرق

الفرارجى    4312 محمد صلح حسين بنات  رغده العدادية طنطا دفره 35.521.5121010.51713.571.5شرق
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ندا    4313 كامل معوض محمد بنات  رنا العدادية طنطا دفره 37.520.515.51191612.592.5شرق
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سعد   4314 عبدالرؤوف على بنات  روان العدادية طنطا دفره 33.58.5109.55.51015.582شرق

حشاد    4315 بيومى صلح ياسر بنات  روان العدادية طنطا دفره 33.512.5117.57.51713.573شرق

السملوى    4316 حميده سعيد اسامه بنات  روضه العدادية طنطا دفره 3623.5191111171696شرق

فرج    4317 محمود عبدالعاطى انور بنات  ريم العدادية طنطا دفره 37.526.517.5131419.51695شرق

يوسف    4318 السيد عبدالنبى السيد بنات  زينب العدادية طنطا دفره 352114.53.59131692.5شرق

سلم   4319 غريب سعيد بنات  زينب العدادية طنطا دفره 28.51577.55.5910.581.5شرق

عطية    4320 ابراهيم فيصل اسامه بنات  ساره العدادية طنطا دفره 3829.518.513.514.52015.585شرق

بحيرى    4321 الدسوقى محمد على بنات  ساره العدادية طنطا دفره واحد2384.58.556.512.55شرق

ابوسلمة    4322 محمود جاد محمد بنات  ساره العدادية طنطا دفره 39.528201415191567شرق

الطنطاوى    4323 عوض صالح محمد بنات  ساره العدادية طنطا دفره 214621.551155شرق

زهيرى   4324 حموده حسن بنات  سعاد العدادية طنطا دفره 2512107.549.5955شرق

قعيده    4325 عمر عبدالعزيز احمد بنات  سماح العدادية طنطا دفره 329.5104.5511.514.576شرق

زيادة    4326 عبدالغفار محمد سامى بنات  سماح العدادية طنطا دفره 38.53019.513.5132014.585شرق

سرحان   4327 صادق سامى بنات  سمر العدادية طنطا دفره 2920.511.587.51412.596.5شرق

طلبه   4328 عبدالمنعم محمد بنات  سميه العدادية طنطا دفره 41085واحد8.58.532.5شرق

عبدالواحد   4329 السيد ابراهيم بنات  سهيله العدادية طنطا دفره 21.511.53.52.51.54.511.572شرق

الفقى   4330 محمد اسامه بنات  سهيله العدادية طنطا دفره 35.5271987.518.51385شرق

الكومى   4331 احمد رياض بنات  شروق العدادية طنطا دفره 393019.515152014.575شرق

علم    4332 ابراهيم عبدالعزيز سامى بنات  شروق العدادية طنطا دفره 3723.513.53.57.5181462.5شرق

الخضرى     4333 احمد ابوالخير محمد سامى بنات  شروق العدادية طنطا دفره 3625.5191310.517.513.575.5شرق

ابوفرو    4334 عمر محمد سعيد بنات  شروق العدادية طنطا دفره 20.5151031.5815.565شرق

مصطفى   4335 حجازى عاطف بنات  شروق العدادية طنطا دفره 3061544.5111693شرق

البنا     4336 حسن حسن سعد ايمن بنات  شهد العدادية طنطا دفره 37.52816.51515201889.5شرق
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غنيم   4337 احمد ابراهيم بنات  شوق العدادية طنطا دفره 3618.5151410.518.513.576شرق

ابوالفتوح    4338 ابراهيم حمدى خالد بنات  شيرين العدادية طنطا دفره 1816.5107.53.52.51545شرق

علم   4339 سعيد محمد بنات  شيرين العدادية طنطا دفره 3124.518.57.57.5181377.5شرق

بيومى    4340 على سعيد محمد بنات  شيماء العدادية طنطا دفره 26.519134314.512.555شرق

ابوشنب   4341 سعيد محمود بنات  شيماء العدادية طنطا دفره 2612743111182.5شرق

القل    4342 السيد حمدى عماد بنات  ضحى العدادية طنطا دفره 382718.510.59191883.5شرق

سالمان    4343 عبدالغنى يسرى خالد بنات  عاْئشه العدادية طنطا دفره 32.5111252.51113.573.5شرق

الديب   4344 حسن سامى بنات  عايده العدادية طنطا دفره 3110.572.551012.552شرق

عرب   4345 عبدالغفار طلعت بنات  عبير العدادية طنطا دفره 3826.518.51414.5201557شرق

حافظ   4346 مغاورى محمد بنات  عزيزه العدادية طنطا دفره 3113.513.54.55151461.5شرق

الشقر   4347 طلعت سميح بنات  عفاف العدادية طنطا دفره 198.5752.58.510.551.5شرق

رياضعرب   4348 حسن بنات  علياء العدادية طنطا دفره نصف114.561.527106شرق

الدعامة   4349 على ربيع بنات  علياء العدادية طنطا دفره 37.523.5148818.513.573.5شرق

عمر   4350 محمدعبدالعزيز محروس بنات  غاده العدادية طنطا دفره واحد411.55واحدنصف61.53.5شرق

العطار   4351 عبدالعزيز عبده بنات  فاتن العدادية طنطا دفره 208105.53.54752شرق

الشقر   4352 بسيونى احمد بنات  فاطمه العدادية طنطا دفره 3411.5147.5314.514.562شرق

الشقر    4353 عبدالمجيد محمد احمد بنات  فاطمه العدادية طنطا دفره واحد37.52315.512819155شرق

البسيونى   4354 فوزى سعد بنات  فاطمه العدادية طنطا دفره 14.57.5107.53710.561.5شرق

الدهشان    4355 احمد سيد طلعت بنات  فاطمه العدادية طنطا دفره 281717.57.57.516.514.562شرق

لشين    4356 ابراهيم بدر عماد بنات  فاطمه العدادية طنطا دفره 2412114.57.5141462.5شرق

حواش   4357 السيد محمد بنات  فاطمه العدادية طنطا دفره 352013.58.57.51916.563شرق

الله     4358 جاب عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز بنات  لبنى العدادية طنطا دفره 3828141091914.566.5شرق

الدهشان    4359 عبدالغنى محمد وليد بنات  مايا العدادية طنطا دفره 34241410.511.5201767شرق
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الفرارجى    4360 على حسين جلل بنات  مروه العدادية طنطا دفره 25910.557.513.58.562شرق

الكومى   4361 على محمد بنات  مروه العدادية طنطا دفره 34.512.517.59.57.518.512.563شرق

الديب   4362 فتحى هانى بنات  مروه العدادية طنطا دفره 1776.541.53.5763شرق

الدعامة    4363 الله فتح جمال بنات  مريم العدادية طنطا دفره 3930201415201688شرق

زيان    4364 الدين جمال طارق بنات  مريم العدادية طنطا دفره 23.59.554.53610.543شرق

منصور    4365 عبدالمجيد السيد عبداللطيف بنات  مريم العدادية طنطا دفره 33.51410.5331211.575شرق

البرعى    4366 عبدربه الدين عصام بنات  مريم العدادية طنطا دفره واحد31.5241010812.5116شرق

حجاب   4367 عزب مجدى بنات  مريم العدادية طنطا دفره نصف32.511.512.57.54.514136شرق

زياده    4368 غريب احمد محمد بنات  مريم العدادية طنطا دفره 37.525.51612.511.51912.562شرق

عرب    4369 حسن محمد هشام بنات  مريم العدادية طنطا دفره 32.521.510.595.516.513.562شرق

الكومى    4370 محمد ابراهيم سامى بنات  ملك العدادية طنطا دفره 38.5281513132016.575شرق

ابوجرز   4371 فتحى اشرف بنات  منار العدادية طنطا دفره 39.528.517.597.52013.575شرق

حسين    4372 ابراهيم محمود عاطف بنات  منار العدادية طنطا دفره 20.53.54.521.53.51072شرق

عماره   4373 محمد على بنات  منار العدادية طنطا دفره 34.5251812.5131914.575شرق

شعبان   4374 عبدالغنى ياسر بنات  منار العدادية طنطا دفره 37.516.515.55.5416.51385شرق

عامر    4375 سليمان محمد ياسر بنات  منار العدادية طنطا دفره 338.51053101872.5شرق

على    4376 ابواليزيد ابراهيم الله بنات  منه العدادية طنطا دفره 28.56.5158.52111473.5شرق

الشرقاوى    4377 منصور هشام الله بنات  منه العدادية طنطا دفره 33.518.516.512.510181275شرق

الفقى    4378 مشهور عبدالعزيز ابراهيم بنات  منه العدادية طنطا دفره 813.575واحد28.512.5104.5شرق

العشرى   4379 عبدالله احمد بنات  منه العدادية طنطا دفره 38.518.51010.5101414.565شرق

عجلن    4380 على عبدالعزيز اشرف بنات  منه العدادية طنطا دفره 38.52814.598.516.514.552.5شرق

درويش     4381 على محمود ابراهيم الله بنات  منه العدادية طنطا دفره 3828.519.751312.52013.552.5شرق

التلت    4382 محمد فتحى الله بنات  منه العدادية طنطا دفره 312718.510.510.51814.576.5شرق
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ايوب     4383 على سليمان مدحت الله بنات  منه العدادية طنطا دفره 37.53019.7513.515201789شرق

ابوشنب   4384 عبدالعزيز عادل بنات  منه العدادية طنطا دفره 27.519113.537.51465شرق

ابواسماعيل    4385 عبدالحميد السيد عبدالحميد بنات  منى العدادية طنطا دفره 1510.565واحد3320142شرق

زهيرى   4386 فتحى محب بنات  منى العدادية طنطا دفره 3722.517.57.51116.511.567.5شرق

حجاب    4387 ابوالمجد عبدالعال سامى بنات  مياده العدادية طنطا دفره 228104.53.51.512.567شرق

عبدالكريم    4388 ابراهيم الدسوقى ابراهيم بنات  ندا العدادية طنطا دفره 34.5171484.5141267شرق

عامر   4389 محمد ياسر بنات  ندا العدادية طنطا دفره 36.526.518.59.57.516.514.567.5شرق

غنيم   4390 فوزى يسرى بنات  ندا العدادية طنطا دفره 3415.5168515.510.568.5شرق

زيادة    4391 على سميح جلل بنات  ندى العدادية طنطا دفره 3525.51810.5819.511.585.5شرق

زعلوك     4392 الله عوض مصطفى رضا بنات  ندى العدادية طنطا دفره 39.52819.515152014.567.5شرق

البسيونى   4393 سعد رمضان بنات  ندى العدادية طنطا دفره 3726177.5417.514.575شرق

الحكيم   4394 محمود رمضان بنات  ندى العدادية طنطا دفره 38.52920139.518.51556.5شرق

الفقى    4395 طه محمود سعيد بنات  ندى العدادية طنطا دفره 32161154.514.513.567.5شرق

الشوه   4396 ابراهيم عبدالنبى بنات  ندى العدادية طنطا دفره 383019.7514.514.752017.5610شرق

السملوى   4397 البيومى وليد بنات  ندى العدادية طنطا دفره 393019.7512.514.52016.579.5شرق

ابراهيم   4398 الدسوقى ابراهيم بنات  نرمين العدادية طنطا دفره 33.527159.55.5161865شرق

الصعيدى    4399 عبدالعال رجب عبدالحليم بنات  نرمين العدادية طنطا دفره 3624.514.57.54.51617.563.5شرق

السملوى    4400 حسن عبدالعزيز محمد بنات  نهى العدادية طنطا دفره 10.562نصفنصف76.54.52شرق

عطية    4401 ابراهيم احمد اشرف بنات  نور العدادية طنطا دفره 36281712.51119.51975.5شرق

ابوعقيلة   4402 رفعت السيد بنات  نورهان العدادية طنطا دفره 36.5241811.57.52014.562.5شرق

فتوح   4403 محمد رضا بنات  نورهان العدادية طنطا دفره 37151012.511191563.5شرق

شديد   4404 حجازى طارق بنات  نورهان العدادية طنطا دفره 3217.561010141162.5شرق

ابوالغيط   4405 احمد مجدى بنات  نورهان العدادية طنطا دفره 3929.51814.51519.751978.5شرق
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على    4406 حسن بندارى محمد بنات  نورهان العدادية طنطا دفره 35.523.5105814.51563شرق

حنيش   4407 متولى وليد بنات  نورهان العدادية طنطا دفره 30151088.516.516.565شرق

الشعراوى    4408 محمد ابراهيم مصطفى بنات  نيره العدادية طنطا دفره 3613.5105.57.5151776.5شرق

بكر   4409 محمد احمد بنات  هاجر العدادية طنطا دفره 3616127.52.512.514.563شرق

الدسوقى   4410 محمود الدسوقى بنات  هاجر العدادية طنطا دفره 34.51314.57.57.5161766.5شرق

الديب   4411 عبدالعزيز الشناوى بنات  هاجر العدادية طنطا دفره 37.523168.58181875شرق

الشلبى   4412 ابراهيم امام بنات  هاجر العدادية طنطا دفره 37.526127.581717.563شرق

حنيش    4413 سليمان حسن حسام بنات  هاجر العدادية طنطا دفره 38291911.510.519.517.565شرق

محمد   4414 عبدالعال محمد بنات  هاجر العدادية طنطا دفره 239.557.55.517.51275شرق

عبدالعزيزالشقر   4415 صلح وجيه بنات  هاجر العدادية طنطا دفره 3417.5138810.515.565شرق

على    4416 ابواليزيد ابراهيم الله بنات  هبه العدادية طنطا دفره 29.510.5105.5610.514.562.5شرق

عامر    4417 على حسن على بنات  هدير العدادية طنطا دفره 35.516.55.58.58181165شرق

قعيده    4418 الشناوى السباعى محمد بنات  هنا العدادية طنطا دفره 51014.563نصف23.595شرق

زيادة   4419 احمد سمير بنات  يارا العدادية طنطا دفره 3619.513.55.58.51717.565شرق

سلطان   4420 محمد يسرى بنات  ياسمين العدادية طنطا دفره 3212.55.558.517.516.565.5شرق

محمد   4421 ابراهيم عبدالنبى المشتركة  ابراهيم ع طنطا نفيا 19.5961.52.513.5957.5شرق

حفاجى   4422 عبدالمجيد علء المشتركة  ابراهيم ع طنطا نفيا 392919.513.514.5202075.5شرق

ابوالخير   4423 محمد فتوح المشتركة  ابراهيم ع طنطا نفيا 35.525.5179.5122016.579.5شرق

الشامي   4424 ابراهيم مصطفى المشتركة  ابراهيم ع طنطا نفيا 362317.5128.5201867.5شرق

ابوحسين   4425 ابراهيم نبيل المشتركة  ابراهيم ع طنطا نفيا 37.5271913.51019.518.5610شرق

قرشم   4426 عبدالمنعم ابراهيم المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 372814.510.510.52020610شرق

البهجي   4427 احمد السيد المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 3929201515202057.5شرق

وهبه   4428 محمد السيد المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 3.519.51447.5صفر28107شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

201

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شتيه   4429 توفيق جمال المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 31015.562واحد12.574شرق

مؤنسسالم    4430 احمد حازم المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 22.591033.5121662شرق

الشامي   4431 عبدالله سعيد المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 1586.54.53.5101846.5شرق

حافظ   4432 عبدالفتاح عبدالعزيز المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 2919114.59201959شرق

الشناوى   4433 مختار عيد المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 26161235.5814.585شرق

النجار    4434 محمد البغدادى محمد المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 2419.53.53613.51557شرق

دغش   4435 صابر ناجى المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 23164.5221513.557.5شرق

النجار   4436 احمد هشام المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 38.529201514.752019610شرق

الشناوي   4437 احمد هيثم المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 35.519169.57.51715.558.5شرق

مرعى    4438 عبدالرحمن حسين وجيه المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 211.5957.5نصف26.56.53شرق

ترك     4439 على ابراهيم كمال ياسر المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 282075.541816.567.5شرق

جوده   4440 قمرالدوله شاكر المشتركة  اسلم ع طنطا نفيا 35.522.515.511.511.5201657شرق

علي   4441 محمود زكريا المشتركة  الحمدى ع طنطا نفيا 24.516.547.5418.51167.5شرق

شريدم   4442 مصطفى طارق المشتركة  السيد ع طنطا نفيا 38.529181414.52018.5710شرق

سلمه    4443 احمد مصطفى عبدالله المشتركة  خالد ع طنطا نفيا 37.523147.58.5201959.5شرق

شتيه   4444 امين فتوح المشتركة  رفيع ع طنطا نفيا 2310.56.557.5181946.5شرق

الشاذلى    4445 محمد السيد احمد المشتركة  رفيق ع طنطا نفيا 29.51510.511.5413.513.556.5شرق

سلمة   4446 توفيق عبدالعليم المشتركة  زياد ع طنطا نفيا 3928201315201867شرق

محمد   4447 عبدالفتاح ابوالفتوح المشتركة  سعيد ع طنطا نفيا 3610.51711.552014.546.5شرق

ربيع   4448 صابر محمد المشتركة  صابر ع طنطا نفيا 36.525.518.514.510202058شرق

العجمي   4449 صلح رضا المشتركة  صلح ع طنطا نفيا 34.518.51912.5519.517.565.5شرق

فايد   4450 محمد ابراهيم المشتركة  طارق ع طنطا نفيا 10.51.5107.53101263شرق

كتكت   4451 قمرالدوله هاشم المشتركة  عادل ع طنطا نفيا 13477.5211.51356شرق
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الفحل   4452 ابراهيم ابواليزيد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 10113.517.51866.5صفر31شرق

عبدالله   4453 محمد ابواليزيد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 36.515.515.5138.5181585شرق

شلبي   4454 فخر السيد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 39.52918.514.514.52019.588.5شرق

العجمي   4455 عبدالمنعم رمضان المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 132414.51555واحد14.5شرق

الصامولي   4456 قمرالدوله رمضان المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 28714105.5181455شرق

الشامي   4457 عبدالله سعيد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 34.519.514.511.59181966.5شرق

عمار   4458 عبدالله سند المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 251611114.51815.556.5شرق

سالم   4459 عبدالواحد طاهر المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 217.5107.52111365شرق

سالم   4460 ابراهيم مسعد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا نفيا 25.530175.54141889شرق

هلولة   4461 عبدالسلم بدر المشتركة  عبدالسلم ع طنطا نفيا 32.514.516.511.57.518.51775شرق

ابودشيش   4462 عبدالفتاح ابراهيم المشتركة  عبدالعزيز ع طنطا نفيا 36151913.59191666شرق

شاهين    4463 على محمد شاهين المشتركة  عبدالله ع طنطا نفيا 38242013.51319.519.566شرق

الصغير    4464 محمود محمد صلح المشتركة  عبدالله ع طنطا نفيا 3529.5201514.519.519.566شرق

خفاجي   4465 رمضان محمد المشتركة  عبدالله ع طنطا نفيا 311118.51110.519.51667شرق

النجار   4466 عبدالعظيم طلعت المشتركة  علء ع طنطا نفيا 25.5414.544.5181066شرق

جميحه     4467 محمد محمد صبرى وائل المشتركة  عمرو ع طنطا نفيا 23.5914.53.5413.51455شرق

شتيه   4468 عبدالفتاح وائل المشتركة  فارس ع طنطا نفيا 9.5273.52.5101143شرق

يونسسالم   4469 فوزى المشتركة  كريم ع طنطا نفيا 21.54.545.561217.573.5شرق

الديب   4470 حجاج الوهيدى المشتركة  مازن ع طنطا نفيا 357.510.57.53.5161965شرق

غنيم   4471 محمد ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 382818.514919.52065.5شرق

العزب   4472 محمد العزب المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 281411107.515.51855.5شرق

هيكل   4473 عبدالقادر جمال المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 32.520.511.5119.519.52055.5شرق

كتكت    4474 الدوله قمر رجب المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 30171297.516.52085.5شرق
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الطناحى   4475 عبدالغنى سمير المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 1747.57.57.511.51472شرق

جودة   4476 حامد طارق المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 29.5677.53131985شرق

بغداد   4477 السيد طلعت المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 37.525.516.512.510202085شرق

جابر    4478 احمد فتحى عادل المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 12.58.577.55101985شرق

عمرعبدالدايم   4479 محمد عمر المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 35211711819.52086.5شرق

عزام   4480 السيد مجدى المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 35.513.514.510.57.519.52085.5شرق

عبيد   4481 على محمود المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 274.5623.511.517.585شرق

العجمي   4482 محجوب هانى المشتركة  محمد ع طنطا نفيا 35.52114.514.757.51918.575شرق

النشار   4483 محمد شريف المشتركة  محمدى ع طنطا نفيا 29810117.517.52085.5شرق

البرى   4484 حسن جمال المشتركة  محمود ع طنطا نفيا 31.51210139.5152085.5شرق

الدين     4485 جمال احمد السيد محمد المشتركة  محمود ع طنطا نفيا 3622.514.514.751319.52086شرق

عبدالعال   4486 فتحى نور المشتركة  محمود ع طنطا نفيا 38.52518.514.514.519.52086.5شرق

الفرارجى   4487 محمد عبدالله المشتركة  مصطفى ع طنطا نفيا 9777.52.5313.585شرق

عياد   4488 السيد محمد المشتركة  مصطفى ع طنطا نفيا 33.5231813.511.519.52085.5شرق

سلوم   4489 السيد عبدالله المشتركة  نادر ع طنطا نفيا 36.52417.512.5102018.585.5شرق

البرى   4490 مصطفى الحسينى المشتركة  يوسف ع طنطا نفيا 1712.57.5118.517.52086شرق

الرفاعى   4491 يوسف انور المشتركة  يوسف ع طنطا نفيا 20114.57.551618.573شرق

عقدة   4492 على رضوان المشتركة  يوسف ع طنطا نفيا 388.512.5107.5202085.5شرق

عبداللطيف   4493 زكى سامى المشتركة  يوسف ع طنطا نفيا واحد361915.510.58.517.518.57شرق

عيسى   4494 نصر ابوالنصر المشتركة  اسراء ع طنطا نفيا 31.56108613.51973شرق

القمرى   4495 محمد احمد المشتركة  اسراء ع طنطا نفيا 37.52919.7514152020710شرق

العربي    4496 محمد سعد خالد المشتركة  اسراء ع طنطا نفيا 37.52719.512.511.5202079شرق

الرفاعي   4497 يوسف انور المشتركة  اسماء ع طنطا نفيا 24.5171010.53.5122086.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

204

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الدين    4498 علم مختار احمد المشتركة  الء ع طنطا نفيا 3826.51813.57.5152075شرق

درويش   4499 احمد سامح المشتركة  امانى ع طنطا نفيا 36271813.511202077.5شرق

فرج   4500 مسعود الدسوقى المشتركة  امنيه ع طنطا نفيا 33.519.51093.5111975شرق

ابوزيد   4501 احمد ابوزيد المشتركة  اميره ع طنطا نفيا 382718.513.510.5202079.5شرق

الشامي    4502 غانم سراج السيد المشتركة  اميره ع طنطا نفيا 38.52919.514.51219.752089شرق

الخطيب   4503 ابراهيم احمد المشتركة  انسام ع طنطا نفيا 3929.5201413202089شرق

عزيز   4504 عبدالله السيد المشتركة  ايمان ع طنطا نفيا 39.529.5201312.518.520810شرق

الشيخ   4505 مخيمر ابراهيم المشتركة  ايه ع طنطا نفيا 3930201414.5202079.5شرق

العربي    4506 محمد على رمضان المشتركة  ايه ع طنطا نفيا 228.574.535.516.573شرق

ابوالخير   4507 محمد غريب المشتركة  ايه ع طنطا نفيا 3719189.57.5182075.5شرق

البري   4508 مصطفى محمد المشتركة  ايه ع طنطا نفيا 3729.520159202078شرق

هنيدى   4509 مصطفى اسامه المشتركة  بسمله ع طنطا نفيا 29.58103.52121975شرق

حافظ    4510 محمود الدين بهاء المشتركة  بسمله ع طنطا نفيا 392719.51414.52019.586.5شرق

غريب   4511 الغباشى محمد المشتركة  بسمله ع طنطا نفيا 41072نصف143.521.5شرق

النمرود   4512 ابراهيم كمال المشتركة  بسمه ع طنطا نفيا 34.515104.5212.519.575شرق

على   4513 محمود محمد المشتركة  تقى ع طنطا نفيا 3724.516.512815.52079شرق

ابوسته   4514 صالح ايمن المشتركة  جنه ع طنطا نفيا 39.526201413.5202079شرق

زليخة   4515 قمرالدوله ابراهيم المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 25.515.510122.51118.576.5شرق
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القمري   4516 زكى السيد المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 36.52618.5139.5172077شرق

المليجى   4517 المتولى المليجى المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 24.57.55.549131665شرق

غنيم   4518 ابوالفضل توفيق المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 362317.511.5132018.575.5شرق

الفراراجي   4519 خميسمحمد المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 3420129.591719.575شرق

عبدالسلم   4520 احمد سلمه المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 23.58.54.51.55.5913.565شرق

الحداد    4521 ابراهيم سيداحمد عبدالمنعم المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 341510.57.57.512.518.555شرق

البيومى    4522 احمد عبدالرحمن كرم المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 2.5715.563واحد1084شرق

الجمل   4523 بكر مسعد المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 2495.51.52.5131663شرق

ابوهيكل   4524 السيد مصطفى المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 33.596.54.5517.516.572.5شرق

عبدالخالق   4525 سعيد وليد المشتركة  حبيبه ع طنطا نفيا 35.52217.51411.519.52075شرق

سالم   4526 العزب احمد المشتركة  حنان ع طنطا نفيا 36.5241712.510.519.519.565شرق

البحراوى   4527 عبدالحميد جهاد المشتركة  حنين ع طنطا نفيا 2011103.57.510.51763شرق

جودة   4528 حامد خالد المشتركة  خلود ع طنطا نفيا 30187.55.58161763شرق

العجمي   4529 محجوب محمد المشتركة  خلود ع طنطا نفيا 38.52716131319.518.5710شرق

كتكت   4530 رجب محسن المشتركة  دنيا ع طنطا نفيا 39.53019.515152020810شرق

محمود   4531 ابراهيم رضا المشتركة  راما ع طنطا نفيا 38.528.519.7515152018.5810شرق

ايوهيكل   4532 عبدالفتاح ناجى المشتركة  رضا ع طنطا نفيا 19.56323.510.51375شرق

القمري   4533 فرج صابر المشتركة  روان ع طنطا نفيا 3725.519.514.51419.52089شرق

القمرى   4534 اسماعيل محمد المشتركة  روان ع طنطا نفيا 37.52819.513.51519.7520810شرق

ابوهيكل   4535 عبدالمنعم اسامه المشتركة  ريحان ع طنطا نفيا 38.527.5171315202069.5شرق

ابوطالب   4536 محمود ابوطالب المشتركة  زينب ع طنطا نفيا 361916.547.516.52069شرق

حجازى   4537 السيد حجازى المشتركة  سلمى ع طنطا نفيا 393018.5131419.52068شرق

بركات   4538 فيصل حمدين المشتركة  سلمى ع طنطا نفيا 39.5291915152018.577.5شرق
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ابوالعباسشلبى    4539 مرسى محمد المشتركة  سلمى ع طنطا نفيا 403019.751515201586شرق

ابوستة   4540 مصطفى محمد المشتركة  سلمى ع طنطا نفيا 382519151519.519.568شرق

العجمي   4541 على صلح المشتركة  سماء ع طنطا نفيا 382718.5149202089.5شرق

الخطيب   4542 السيد مصطفى المشتركة  سمر ع طنطا نفيا 4029201515201989.5شرق

ابوستة    4543 محمد احمد سعيد المشتركة  سهيله ع طنطا نفيا 3.510.556واحد3.510.5102.5شرق

ابوزيد   4544 ابواليزيد صبحى المشتركة  سهيله ع طنطا نفيا 24.51513.510.55.517.52075.5شرق

غنيم   4545 ابراهيم محمد المشتركة  سهيله ع طنطا نفيا 38.516.518.511.51318.52056شرق

ابوهيكل   4546 ابواليزيد سعيد المشتركة  شهد ع طنطا نفيا 33.52017.57.57.518.52066شرق

الدين    4547 علم غريب حامد المشتركة  شيماء ع طنطا نفيا 38292013.514202087شرق

حفنى   4548 البيومى غريب المشتركة  صديقه ع طنطا نفيا 2319.5101.541317.577شرق

مؤنسسالم    4549 احمد عاصم المشتركة  ضحى ع طنطا نفيا 27.518.517.54414.519.576.5شرق

خفاجي   4550 محمود مجدى المشتركة  ضحى ع طنطا نفيا 2515182.54.5172085.5شرق

البحراوي   4551 عبدالحميد قمرالدوله المشتركة  عائشه ع طنطا نفيا 35.527.52011.5919.752079شرق

عبدالمتعال   4552 حامد عبدالوهاب المشتركة  عل ع طنطا نفيا 35.527.518.514.59.519.52078.5شرق

باظه   4553 ابراهيم ابراهيم المشتركة  فاطمه ع طنطا نفيا 3829.52013.51319.751889.5شرق

سعيد    4554 كمال مصطفى احمد المشتركة  فاطمه ع طنطا نفيا 39.5282013142019.589.5شرق

شلبى   4555 المحمدى حافظ المشتركة  فاطمه ع طنطا نفيا 1910.577.55141988شرق

حسنين    4556 محمد محمد كمال المشتركة  فاطمه ع طنطا نفيا 3828.519.5151319.752089.5شرق

الديب   4557 قمرالدوله عبدالمقصود المشتركة  فرح ع طنطا نفيا 38.52919.513.512202089.5شرق

المناخلى   4558 محمد عماد المشتركة  فيروز ع طنطا نفيا 19.51516.57.57.513.517.589شرق

الباجورى   4559 ابراهيم اشرف المشتركة  مروه ع طنطا نفيا 37.521.51710817.51987شرق

داود    4560 الدوله قمر عادل المشتركة  مروه ع طنطا نفيا 32.515179.5915.517.588شرق

الفحل    4561 محمد الدين عصام المشتركة  مروه ع طنطا نفيا 3523.51488.51818.586.5شرق
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بدوى    4562 امين محمد حامد المشتركة  مريم ع طنطا نفيا 32.527.51911.51019.52088شرق

ابوالعزم   4563 محمد قمرالدوله المشتركة  مريم ع طنطا نفيا 35.52919.512.57.517.52087شرق

عبدالقوى   4564 مسعود محمد المشتركة  مريم ع طنطا نفيا 3621.518.510.55.514.51887.5شرق

الشناوى   4565 حامد محمد المشتركة  معالى ع طنطا نفيا 36.51510.57.54191877شرق

سالم   4566 عبدالمنعم خطاب المشتركة  منار ع طنطا نفيا 40282013.513.519.752086.5شرق

درويش    4567 سيداحمد طارق الله المشتركة  منه ع طنطا نفيا 28119.5541412.576.5شرق

بغداد    4568 محمد طارق الله المشتركة  منه ع طنطا نفيا 313012.59.54.51817.5109شرق

القمرى    4569 حموده عمرو الله المشتركة  منه ع طنطا نفيا 392519.514.5152019.586.5شرق

ابوزيد   4570 ابواليزيد عبدالسلم المشتركة  منه ع طنطا نفيا 403019.514.51519.751887.5شرق

الورورى    4571 عبدالحليم احمد سيد المشتركة  ميار ع طنطا نفيا 291513.57.5915.519.585شرق

النشار   4572 عبدالفتاح ابراهيم المشتركة  ندى ع طنطا نفيا 261575صفر183.55.5شرق

البدوية   4573 عزت محمود المشتركة  ندى ع طنطا نفيا 3316.5125.54.5161865شرق

اللمعى    4574 على السيد تامر المشتركة  نسمه ع طنطا نفيا 27.515155415.518.585شرق

سلمة   4575 توفيق ابراهيم المشتركة  نعيمه ع طنطا نفيا 32.51312.51.52.5181673.5شرق

ابوزيد   4576 عبدالمنعم مصطفى المشتركة  نورا ع طنطا نفيا 2210.5103.55.5121773.5شرق

الميهي   4577 فاروق ايمن المشتركة  نوران ع طنطا نفيا 51117.563واحد23.51210شرق

شلبي   4578 عبدالحميد فكرى المشتركة  نورهان ع طنطا نفيا 281310.57.54.51417.566.5شرق

غريب   4579 ابراهيم محمد المشتركة  نورهان ع طنطا نفيا 36.51314.57.55.516.519.577شرق

سالم   4580 محمد اسامه المشتركة  هاجر ع طنطا نفيا 39.53019.513.515202077شرق

سالم   4581 سالم محمد المشتركة  هاجر ع طنطا نفيا 392919.514.5152019.588.5شرق

عزيز   4582 زكى حافظ المشتركة  هبه ع طنطا نفيا 176.51043.58.52047شرق

مرعى   4583 ابراهيم عبدالفتاح المشتركة  هدير ع طنطا نفيا 37.5271912.515192086.5شرق

سنبل   4584 مسعد مصطفى المشتركة  هيام ع طنطا نفيا 34.5201710.510171986شرق
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الميهى   4585 فاروق ايمن المشتركة  يارا ع طنطا نفيا 31065واحد10.55.542.5شرق

الشامي   4586 محمد محمد المشتركة  ياسمين ع طنطا نفيا 382719.5101119.518.576.5شرق

خفاجي   4587 عبدالله محمد طنطا ابراهيم 26.510.510.512.54.515.51762.5شرق

كتكت   4588 محمد الحسينى طنطا احمد 31.519.51613.511.519.518.562.5شرق

البدوي   4589 احمد ايمن طنطا احمد 3526.51814142017.565شرق

المراكبى   4590 عبدربه ايمن طنطا احمد 372817.51414.519.7518.572شرق

ابوزيد   4591 خليفه جمال طنطا احمد 30.51715.5148.518.519.553شرق

الداودي   4592 محمد عبدالمنعم طنطا احمد 32.51915.5125.5172062.5شرق

الشوربجي   4593 حسنين محمد طنطا احمد 31.515.513.5128.519.52062.5شرق

شوشة   4594 محمود نصر طنطا احمد 30.521.516124.519.518.551.5شرق

القطب   4595 صلح محمد طنطا ادهم 24.521.51412.54.51813.552شرق

شوشة   4596 فوزى ناصر طنطا الحسن 37.524.519.5141319.52062شرق

ابوعامر   4597 السيد ابراهيم طنطا السيد 26.51111.511.52171552.5شرق

بلتاجي   4598 عبدالعال صافى طنطا السيد 3829.5161414.52019.563شرق

الجمل   4599 محروس عاطف طنطا حازم 35.5241512.57.519.751963.5شرق

جعفر    4600 قمرالدوله محمد رمضان طنطا حمزه 31.520.511137.518.518.573شرق

ياقوت   4601 غريب مصطفى طنطا رامى 302210122191575شرق

وفا   4602 عبدالحميد علء طنطا زياد 3423.516147.519.51975شرق

رضوان   4603 هلل احمد طنطا شريف 34.59.514.51382017.575شرق

قاسم   4604 محمد حسين طنطا عبدالرحمن 32271710.756.5201585شرق

هلل    4605 ابراهيم هلل صبرى طنطا عبدالرحمن 33.51914.5138201773شرق

فايد   4606 شعبان علء طنطا عبدالرحمن 302213.5128.5201671.5شرق

الداودي   4607 عبدالستار محمد طنطا عبدالستار 31151099.51815.575.5شرق
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قاسم   4608 عبدالغفار مصطفى طنطا عبدالغفار 39.52918.514.5152020710شرق

الجمل    4609 ابراهيم على السيد طنطا عبدالله 2622179.5112013710شرق

الكومى   4610 محمد حمدان طنطا عبدالله 3930191514.52019.579.5شرق

الشوربجي   4611 سليمان سعيد طنطا عبدالله 301912.51414.518.513.575.5شرق

بدير    4612 قمرالدوله ابراهيم محمود طنطا على 37.52617.51415191752شرق

فايد   4613 طه خالد طنطا عمرو 34.52615.51314.5191275.5شرق

عبدالحميد   4614 احمد طنطا فارسجمال 37.5291914.515201876.5شرق

خفاجي   4615 عبدالشافى علء طنطا مازن 373018.51514.518.51975.5شرق

البنهاوي   4616 عبدالوهاب السيد طنطا محمد 27.520129.5131813.545شرق

احمد    4617 بدوى الدين حسام طنطا محمد 372618.5141419.51876شرق

حبيشى   4618 صادق حمدى طنطا محمد 231712.5111218.51175.5شرق

رضوان   4619 عبدالعزيز رمضان طنطا محمد 322114.511.51219.515.576شرق

الدبور   4620 محمد طارق طنطا محمد 36.521.51111.51119.515.573.5شرق

رضوان   4621 محمد عبدالفتاح طنطا محمد 33.51812.51410.519.517.555.5شرق

مرعي   4622 محمد عبدالله طنطا محمد 36.525.5131411191875.5شرق

غريب   4623 بديع غريب طنطا محمد 32.5241313.511191845شرق

قاسم   4624 على محروس طنطا محمد 372818.513.59.519.517.576شرق

شاهين   4625 رمضان محمد طنطا محمد 38281814.7514.52018.586شرق

المراكبي   4626 عبدربه يسرى طنطا محمد 372919.514.514.52018.576شرق

صقر   4627 عبدالمطلب ابراهيم طنطا محمود 38.52817.514.515202089.5شرق

صقر   4628 محمد ابوالنوار طنطا محمود 2916102.54.51112.541.5شرق

صقر    4629 على حامد عادل طنطا محمود 37.52616.510.512.51912.547شرق

شلبي   4630 عبدالحميد نظمى طنطا محمود نصف3518.510.559.513.5134شرق
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محمد   4631 مصطفى رضا طنطا مصطفى 341515.511.511191241.5شرق

الشناوي   4632 احمد عماد طنطا مصطفى واحد35.51817.511.513.519.5196شرق

عامر   4633 مصطفى عمرو طنطا مصطفى صفر3520.516913.518.5175شرق

الدولة    4634 قمر زيدان مجدى طنطا مصطفى 22.524189.58.5151482شرق

سلمه    4635 على محمد عباس طنطا هشام 24.515.5103.57.5137.552شرق

قاسم   4636 سعد احمد طنطا يوسف 25.522177.561614.582شرق

هيكل    4637 احمد سيد سعيد طنطا يوسف 31151411.512181341.5شرق

ابوهيكل   4638 سعيد محمد طنطا يوسف نصف322314.54.59.515155شرق

درويش   4639 غريب مصطفى طنطا يوسف نصف3219.5143915125شرق

يونسخطاب   4640 ابراهيم طنطا يونس 33.519.511.57.5916.51542شرق

مرسي   4641 على محمد طنطا اريج 3829.5201313.519.51889شرق

صقر   4642 عبدالتواب احمد طنطا اسراء 36.527201213.5201875شرق

عميرة   4643 محمد الرفاعى طنطا اسراء 37.52617.51314202078شرق

مرعي   4644 عبدالله مصطفى طنطا اسراء 38.528191414.52017.575شرق

ابوشنيشن   4645 محمد محمد طنطا اسماء 3828.51913.514.52018.555شرق

شوشة   4646 فوزى ناصر طنطا الزهراء 38251813.514201655شرق

صقر   4647 عبدالعليم صلح طنطا امل 3626.510910.51916.587شرق

دويدار   4648 انور وليد طنطا امنيه 361811114.518.51477شرق

المليجى    4649 المرسى عبدالموجود اسامه طنطا اميمه 3622.512.513.58.519.51677.5شرق

النمرود   4650 عبدالغنى احمد طنطا ايمان 392517.511.510201455.5شرق

ناصف   4651 شرف شاكر طنطا ايمان 291510107.517.513.567.5شرق

الشناوي   4652 جمال ابراهيم طنطا بسمله 3830181414191768شرق

عبدالله   4653 غريب طارق طنطا بسمله 37.53018.51411.519.51768شرق
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ابوعامر   4654 السيد محمد طنطا بسمله 38.53018.51414201565.5شرق

ابوعامر   4655 محمد اسامه طنطا حبيبه 39.530191414.5201578شرق

عبدالناصر   4656 السيد صبحى طنطا حبيبه 39.52618.51414.5201878شرق

بسيوني   4657 احمد طارق طنطا حبيبه 3929191415201878شرق

البري   4658 حسن محمد طنطا حبيبه 362111129191577.5شرق

الدبور   4659 احمد ممدوح طنطا حبيبه 3828.51711.51319.51987.5شرق

وفا   4660 عبدالحميد محمد طنطا حنين 32.5196.553171362.5شرق

فايد   4661 معروف مصطفى طنطا حنين 37.523.514.511.51319.514.568شرق

عبدالمنعم   4662 السيد حسن طنطا خلود 36.5201411.54.518.51565شرق

خفاجي   4663 سعيد عماد طنطا دنيا 34.52314.5115.5201575شرق

عميرة   4664 سليمان مسعد طنطا دنيا 35.52311127.518.51577شرق

فايد   4665 عبدالعزيز شعبان طنطا دينا 382918.51414.5201778شرق

كتكت   4666 رجب ايمن طنطا رانيا 382916.511.511.51916.577.5شرق

صقر    4667 طلعت الدين عماد طنطا رحمه 3829171414.52020810شرق

البري   4668 عبدالله مصطفى طنطا رنا 37261313.511.518.51598شرق

قاسم   4669 التهامى عبدالمحسن طنطا روان 392718.513.5152018.578.5شرق

ابوعامر   4670 يحيى حمدى طنطا روضه 39.53019.515152018.589شرق

سالم   4671 السيد محمود طنطا ريم 39.53019.51514.752019.5810شرق

يونس   4672 السيد كامل طنطا زينه 36261813.514.5201897.5شرق

جعفر   4673 السيد وائل طنطا ساره 37.5281914142020910شرق

الشناوي   4674 نصار صبحى طنطا سلمى 3720.511.512.51114.51889.5شرق

الكومي   4675 الحمدى هانى طنطا سماح 35.516.511.512.510.517.516.566شرق

التمى   4676 صبرى ابراهيم طنطا شهد 31.520.510139121668شرق
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سليم   4677 عبدالعليم ابراهيم طنطا شهد 33.518.51013.510.51516.5710شرق

يونس   4678 السيد السيد طنطا شهد 393019.51414.7519.517810شرق

ابوعامر   4679 وهبه مصطفى طنطا شهد 35.521.5117.51017.51577.5شرق

عبدالغفار   4680 احمدى هشام طنطا فاطمه 38.5301914.5152020910شرق

فايد   4681 عبدالمنعم عبدالمنعم طنطا فرحه 392918.514151917.588شرق

جادالحق   4682 طه مصطفى طنطا لبنى 39.5302014152019.5910شرق

ابوهيكل   4683 حنفى احمد طنطا لمياء 392413.513.5141813.599شرق

صقر   4684 ابواليزيد طلعت طنطا مريم 37.529181414.52020810شرق
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ابوطربوش   4685 ابراهيم طه طنطا مريم 393019.51412.52020810شرق

رضوان   4686 محمد عبدالفتاح طنطا مريم 35.52410.5981516.5710شرق

عبدالقادر   4687 احمد عبدالمنعم طنطا مريم 392618.514101918.5810شرق

ابوعامر   4688 محمد محمد طنطا مريم 3930181414.5202098شرق

منصور   4689 عبدالله مصطفى طنطا مريم 39.5302015152020910شرق

كسبر   4690 محمد ياسر طنطا ملك 37.529191514.52020910شرق

الخطيب    4691 ابراهيم السيد الله طنطا منه 37.526.516.511.58201998.5شرق

جعفر    4692 محمد السيد الله طنطا منه 341615.596.517.518.588شرق

يونسخطاب    4693 جمال الله طنطا منه 3917141413.519.518.579شرق

عبدالسلم    4694 احمد رضا الله طنطا منه 30.58132.55.5816.576.5شرق

دويدار     4695 مليجى بسيونى رضا الله طنطا منه 39.5292015152020910شرق

الشوربحى    4696 منير وائل الله طنطا منه 362316.5131019.51988شرق

ابوطربوش   4697 محمد ابراهيم طنطا ندى 3827.519.513.51319.52098شرق

صقر   4698 بيومى السيد طنطا ندى 37.52415.510.59.517.52087.5شرق

على    4699 احمد على صلح طنطا ندى 38.527.5171413202088.5شرق

قشطه   4700 منجى محسن طنطا ندى 3730171414.5202089شرق

محجوب   4701 على محمد طنطا نهى 32.516.5782.510.515.585شرق

الدبور   4702 احمد محمود طنطا نيره 38.52919.513.513.52018.5910شرق

الشناوى    4703 ابراهيم محمد مصطفى طنطا هاجر 31.528193.756.51417.589شرق

صقر   4704 على محفوظ طنطا هيام 39.52919.7515152019.5910شرق

عبدالله   4705 السيد عبدالله طنطا ياسمين 382917.514152019.579.5شرق

الكومي   4706 يحيى هشام طنطا ياسمين 3520.511.5101017.51776شرق

درويش    4707 السيد ابراهيم رمضان طنطا ابراهيم 36.529181414.5191869.5شرق
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الرفاعى   4708 ابواليزيدالشافعى الشافعى طنطا احمد 36.52716.512.512.51918.559.5شرق

عواض    4709 عامر صديق رامى طنطا احمد 34.5261497.51917.569شرق

مشعل     4710 سليمان ابراهيم ابراهيم سعد طنطا احمد 321610.57.53.5171759.5شرق

فرج     4711 حسن محمد محروس محمد طنطا احمد 332513.585171869.5شرق

البدري    4712 عوض احمد وجيه طنطا احمد 3629191313.52018.549.5شرق

القاضى    4713 عبدالسلم جميل محمد طنطا جميل 2015118.521717.569شرق

حلوه    4714 مصطفى عبدالعزيز يسرى طنطا حسين 22.515137.53.5181768.5شرق

محمد    4715 جابر السعداوى ابراهيم طنطا سعد 23.511.5108.55.511.51057.5شرق

علوان     4716 ابوالمجد محمد السيد شفيق طنطا طه 6748نصف14733.5شرق

يوسف    4717 حسن عبدالمنعم محمد طنطا عادل 2916.51011.57.516.51849.5شرق

عطوان    4718 مرسى فتحى ابراهيم طنطا عبدالله 33.51813.510.59171369شرق

عبدالمعبود   4719 عبدالعال ماجد طنطا علء 352417.513.51219.751858شرق

القاضى    4720 محمد على خالد طنطا على 171511.511.52.517.512.556شرق

المصرى   4721 فكرى ايمن طنطا عمر 1816108.5316.51669شرق

خضر    4722 السيد احمد صابر طنطا عمر 36.524151310.5191969شرق

على    4723 الشيخ محمود طنطا فارسسامح 372917.513.514.519.517.569شرق

شحاته    4724 احمد محمد محمد طنطا كريم 32.5201212.513.519.751468.5شرق

رمضان    4725 عبدالمعبود عبدالعال السيد طنطا ماجد 2818.510124.514.51068.5شرق

عبده   4726 احمد السيد طنطا محمد 3523.51513.511191859شرق

يوسف    4727 حسن عبدالمنعم حسن طنطا محمد 27.5171011.541817.549شرق

رمضان   4728 محمد رمضان طنطا محمد 1915510.5313.51147.5شرق

القاضى    4729 عبدالرحمن محمد رمضان طنطا محمد 3215.511.510517.51456شرق

نزه    4730 محمد عبدالحميد شاكر طنطا محمد 35261613131916.577.5شرق
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عبدالمولى   4731 جاد صابر طنطا محمد 2511.510.511.5314.51066شرق

درويش    4732 الجوهرى عبدالوهاب ممدوح طنطا محمد 30.524.510.57.53.51410.565شرق

عبدالحميد   4733 محمد وليد طنطا محمد 25.515105.55.5141075شرق

علوان    4734 عبدالحميد محمد حلمى طنطا محمود 25.5151087.513.5973.5شرق

المصري    4735 محمد فكرى ايمن طنطا يوسف 321513.59.53.5141073.5شرق

يوسف    4736 حسن عبدالمنعم عبدالجواد طنطا يوسف 2891083.510.51075شرق

العشري   4737 حسانين عبدالحميد طنطا يوسف 26.51077.52.5127.573.5شرق

الحناوي    4738 خليل زينهم محمد طنطا يوسف 31.51510107.51410.572.5شرق

على    4739 الشيخ عبدالخالق محمد طنطا يوسف 2815105.54.5171175شرق

امين    4740 انور سمير وليد طنطا يوسف 1715107.594.51173شرق

الصعيدي     4741 محمد شحاته احمد نصر طنطا اسراء 373018.51414.519.519.589.5شرق

عاشورعلى   4742 محمد صلح طنطا اسماء 352017.5141319.51377.5شرق

يوسف    4743 حسن عبدالمنعم عبدالجواد طنطا اسماء 33.51012.512.54.5158.579.5شرق

خطاب   4744 محمد كمال طنطا اسماء 383019.75141519.7518.5910شرق

القاضي    4745 محمد السيد محمد طنطا الء 221110113.58.5859شرق

بليدي    4746 عبدالمقصود عبدالنبى ايمن طنطا امانى 29.59128.52.51210.565شرق

الحناوي   4747 ابراهيم رمضان طنطا امنيه 38281913.514.519.518.5810شرق

علوان    4748 الله عوض طه طنطا ايمان 38.528201414.519.7519.589شرق

الخولي   4749 عبدالسلم عابد طنطا ايمان 3930201415201989شرق

الخولي     4750 السيد عزب احمد عزب طنطا ايمان 372717.5141519.7514.589شرق

البدرى    4751 عوض محمود ابراهيم طنطا ايه 257125.5317.512.565شرق

رمضان    4752 الزناتى محمد محمد طنطا ايه 39301712.514.519.7518.586.5شرق

علوان    4753 عبدالعليم محمد ابراهيم طنطا بسمله 37.528.51712.5132019.5510شرق
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شرويده     4754 احمد سيد ابراهيم اسامه طنطا حبيبه 2626109111511.579.5شرق

خليفى   4755 فكرى رسمى طنطا حبيبه 36.52711.59.591614710شرق

خلف    4756 السيد محمود عبدالفتاح طنطا حبيبه 3220.5107.57.5171078شرق

السنجرجى    4757 لطفى جمال ناصر طنطا حبيبه 27.51773.55.511.51278شرق

ابوسند    4758 سليمان عبده ثروت طنطا دعاء 34281711.5141813.578.5شرق

عبدالواحد   4759 على منجى طنطا دعاء 351910.57.57.514.51458شرق

القاضي    4760 محمد على محمد طنطا رضوى 383016.512.510.518.51577شرق

عوض    4761 محمود محمود البسطامى طنطا روان 33.522107.57.51712.568شرق

عواض    4762 سيف محروسعطيه طنطا روان 2324103481078شرق

عواض    4763 على حسن محمد طنطا روان 37.527.5118.57.518.516.579شرق

مكي    4764 محمد صلح عادل طنطا ريم 26.5241410.5121811.577.5شرق

القاضي    4765 متولى بيومى ابوالعينين طنطا زينب 37.53019.513.51519.51778.5شرق

البدري   4766 رياض السيد طنطا زينب 36.53017.513.514.519.7516510شرق

خطاب    4767 محمد محمد طلعت طنطا ساره 39.530191515201789.5شرق

جربات    4768 عنانى مصطفى اسامه طنطا ساميه 9.513.51359واحد33277شرق

ابوسند    4769 اسماعيل ابراهيم عصام طنطا شروق 34.528131111.517.512.579.5شرق

القاضي    4770 شبل صبحى شبل طنطا شرين 3427.511.51312171078.5شرق

النحاس    4771 محمد السيد ابراهيم طنطا شهد 38.5301612.513.518.51149شرق

القاضى    4772 شبل محمد خالد طنطا شهد 2527105107.5758شرق

عواض    4773 عامر صديق خيرى طنطا شهد 3828.518.51413.519.51779.5شرق

يوسف    4774 حسن عبدالمنعم محمد طنطا شهد 22175.52.541010.549شرق

فرج   4775 محروس عماد طنطا شيماء 36.527.51411.511.518.511.577.5شرق

موسى    4776 عبدالصادق سعد محمد طنطا فاطمه 36.523147.5817.51163.5شرق
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عبدالمعبود   4777 شوقى محمد طنطا كوثر 2213107.57.515.51363شرق

على      4778 الشيخ ابوالعنين فتوح محمد طاهر طنطا لمياء 36.525.51413.5121914.565.5شرق

ابوغياض     4779 احمد محفوظ ايمن الله طنطا ماشاء 36301713.51519.7515.567.5شرق

احمد    4780 محمد محمد طلعت طنطا مريم 35.528.514.512.51519.7516.566شرق

القاضى   4781 فرج عبدالعزيز طنطا مريم 3427.51411.514.519.751376شرق

مخلوف     4782 احمد عبدالمنعم احمد الله طنطا منه 33.515107.58.51516.565شرق

خطاب     4783 بسيونى حسينى سلمه الله طنطا منه 38.53019.51414.52019.589شرق

علي   4784 السيد عابد طنطا نورهان 30171113.51416.515.585.5شرق

راشد   4785 ربيع الحسينى طنطا ياسمين واحد199.510.52.541213.58شرق

العناني     4786 شلبى محمد شلبى اشرف طنطا احمد 39.528.517.514.751319.51376.5شرق

ابوبكر    4787 على سعيد رمزى طنطا احمد 3017.511.5108121372شرق

مصطفى    4788 محمد عبدالعزيز سليمان طنطا احمد 28.512117.5518965شرق

المنسي    4789 على احمد شاكر طنطا احمد 38.52819.513.514201765شرق

الخولي    4790 عرفه محمد محمد طنطا احمد 3429.514.511.59.5201362.5شرق

ابوغياض   4791 كمال ياسر طنطا احمد 3112147.55.517961.5شرق

الطير   4792 محمد ابراهيم طنطا اسلم 3529.518.514.51319.516.551.5شرق

الله     4793 جاد عبدالمولى السيد صبحى طنطا السيد نصف256105318.58.55شرق

مطر    4794 عمر عبدالعظيم محمد طنطا السيد 19101058.5151062شرق

ابوالعطا    4795 نبوى فوزى محمد طنطا امير 16.55.5521.514.5861.5شرق

عبدالجواد   4796 حسن سيد طنطا سامح 3313.5118.510.516.511.551.5شرق

اسماعيل    4797 السيد عبدالقادر احمد طنطا عبدالرحمن 30.515.514.5810.519.51565شرق

ابراهيم    4798 محمد فوزى محمد طنطا عبدالرحمن 38.524.51512.512.519.514.563شرق

المنسي    4799 عطيه ابراهيم منسى طنطا عبدالله 34.52412.588.518.51753شرق
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المنسي    4800 بيومى موسى بيومى طنطا عمر 38271714.51519.751461.5شرق

المنسي   4801 فارسصبحى طنطا فتحى 258102.52.5121461.5شرق

نمر   4802 شوقى ابراهيم طنطا محمد 13.561.5واحد15.56.54.57.53شرق

عبدالحفيظ   4803 محمد عبدالحفيظ طنطا محمد 4.513.561.5واحد241011.53.5شرق

الله     4804 عطا اسماعيل الله عطا طنطا محمد 29.515107.55.5141463شرق
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سويلم    4805 السيد محمد هارون طنطا محمود 34302014.514.5201672.5شرق

خفاجي   4806 مصطفى رجب طنطا مصطفى 35.529.51713.5142017.563شرق

شبانة    4807 فؤاد عبدالنبى فايز طنطا مصطفى 18.58103.54.581762.5شرق

مطر    4808 عبدالعظيم مصطفى كرم طنطا مصطفى 23.59.57449.51463شرق

خميس    4809 ابراهيم خميس ابراهيم طنطا الء 261010108111252شرق

سلمة    4810 بسيونى عبداللطيف سلمه طنطا السيده 3618.5147.57.515.515.552شرق

ابوغياض    4811 محمد ابراهيم احمد طنطا اميره 3525.51812141916.572.5شرق

مكي    4812 السيد محمد جمال طنطا ايه 24.581032.55.514.562شرق

العشري    4813 قنديل مصطفى مسعد طنطا ايه 3317121210.515.51563شرق

ابوطراوه    4814 محمد رشاد محمد طنطا بسمه 33.517.514.58.541613.562.5شرق

الننى    4815 على محمد مصطفى طنطا تغريد 15.5562.51.531562.5شرق

الورداني    4816 رجب مغاورى محمد طنطا جنه 31.51812.59.510.514.515.572شرق

اسماعيل    4817 رمضان جاد ابواليزيد طنطا حبيبه 383017.514.51519.519.573.5شرق

المنسي    4818 فرج شوقى محمد طنطا حنان 3515.513.5105.5161873.5شرق

العشري    4819 قنديل مصطفى خالد طنطا دنيا 3110109.548.51665شرق

الوردانى    4820 رجب مغاورى رجب طنطا دنيا 3415.513.5129.514.51663شرق

النويهي    4821 اسماعيل عبدالوهاب موسى طنطا دنيا 35.52616.513.512.517.516.563.5شرق

الله     4822 خلف خطاب صلح ابراهيم طنطا دينا 31.522.517.57.581716.572شرق

علي    4823 محمد صالح محمد طنطا راضيه 363016.5109.5171562.5شرق

علي    4824 محمد صالح محمد طنطا رحمه 34.518.516.597.514.511.563شرق

ابوبكر    4825 محمد محمود محمد طنطا رحمه 34.512.514.511.510.5161163.5شرق

بسيوني   4826 عبداللطيف محمود طنطا رحمه 37.525.5151312.51918.565شرق

ابراهيم    4827 عبدالحافظ ابراهيم ابراهيم طنطا ساره 3716.514.597.516.511.575.5شرق
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الدين     4828 فخر بيومى احمد بيومى طنطا ساره 372619.513141914.577.5شرق

مطر    4829 كيلنى على ماهر طنطا سعاد 36.524.51913817.512.575شرق

محمد    4830 عرابى خلف محمد طنطا شروق 24.56.510427.5665شرق

ابوبكر    4831 محمد عباس عاطف طنطا شهد 38281912142015.563شرق

ابوطراوة    4832 محمد رشاد احمد طنطا شيماء 3010.5159.58.5151573شرق

سعد    4833 عرفه محمد سمير طنطا صابرين 29.5156.532.57.51572شرق

بسيوني   4834 عبدالكريم عبدالعاطى طنطا عزيزه 3417.515.51391816.573.5شرق

درويش   4835 احمد محمد طنطا كامليا 33.52317.513132013.562.5شرق

محمد    4836 السيد محمد عبدالرحمن طنطا منى 19.56.56.552.56.51263.5شرق

ابراهيم    4837 عبدالحفيظ محمد محمد طنطا منى واحد87واحد17.54742شرق

ابوعاصي    4838 موسى محمد عبدالعزيز طنطا مها 2918.513.510.510151572شرق

خميس    4839 يوسف توفيق محمد طنطا ناديه 3413111310.512.51173.5شرق

الدين      4840 بدر على محمد السيد عطيه طنطا ندا 265.57.57.52.5810.563.5شرق

ابوالعطا    4841 نبوى فوزى نبوى طنطا ندا 33.51911.57.531412.573شرق

عبدالله    4842 احمد عبدالكريم احمد طنطا ندى 38.5272014.51519.514.565شرق

عبدالمنعم    4843 محمد كامل حسن طنطا نورهان 371914.5131218.51775شرق

صالح   4844 محمود السيد طنطا هاجر 31.51513123.511.51573شرق

ابوبكر    4845 طه محمود نصر طنطا هبه 35.516.51212.59.513.512.562.5شرق

خميس    4846 عبدالصمد مصطفى شعبان طنطا هدير 38.53017.5151519.51878.5شرق

بندق    4847 ابواليزيد حسن تامر طنطا يارا 331011.55.52161553.5شرق

احمد    4848 ابراهيم السيد احمد المشتركة   ابراهيم العدادية طرنة طنطا كفر 2415593.514.51569شرق

الطناحى    4849 عبدالفتاح فتاح صبحى المشتركة   ابراهيم العدادية طرنة طنطا كفر 75.541.52.58.51066شرق

شلبى    4850 عبداللطيف امين اسامه المشتركة   احمد العدادية طرنة طنطا كفر 181168.57.51513.566شرق
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ربيع   4851 ابواليزيد فتحى المشتركة   احمد العدادية طرنة طنطا كفر 2485.57.52.51413.556شرق

عوض    4852 يوسف احمد فتحى المشتركة   احمد العدادية طرنة طنطا كفر 329119.54.518.516.557شرق

ابراهيم    4853 فتوح فتوح كمال المشتركة   احمد العدادية طرنة طنطا كفر 11.595.57.52179.556.5شرق

محمود    4854 امين محمد محمد المشتركة   احمد العدادية طرنة طنطا كفر 3422.511.51312.519.51847شرق

عبدالجواد    4855 الصاوى محمد هانى المشتركة   احمد العدادية طرنة طنطا كفر 24.56610917.51156.5شرق

رزق    4856 السيد طه رجب المشتركة   بلل العدادية طرنة طنطا كفر 2711129.5418.51346.5شرق

سعد     4857 الدوله قمر عبدالنبى امجد المشتركة   خالد العدادية طرنة طنطا كفر 33.5151011.513.5191657شرق

دياب   4858 عبدالحميد ابراهيم المشتركة   دياب العدادية طرنة طنطا كفر 29.518.57.510.510.5172057.5شرق

بلل     4859 دياب النصر سيف رضا المشتركة   صلح العدادية طرنة طنطا كفر 24105.59.510.5151548.5شرق

ابوالعز    4860 مصطفى على مصطفى المشتركة   صلح العدادية طرنة طنطا كفر 28.516.5107.57.516.515.557شرق

جبريل    4861 ابراهيم فتحى المشتركة   فارسمصطفى العدادية طرنة طنطا كفر 27.5135.54.531316.575.5شرق

البيومى    4862 السيد امين ابراهيم المشتركة   كريم العدادية طرنة طنطا كفر 38261613.511.519.518.579.5شرق

عبدالمحسن    4863 نجيب محمد ابراهيم المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 38302014.51519.51979.5شرق

عارف    4864 نبيه ابراهيم اشرف المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 30187.514.58.518.51879.5شرق

عوض    4865 محمد عنتر اشرف المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 3523.510.514.511.51916.579.5شرق

احمد    4866 ابراهيم السيد السيد المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 34.51611.513.5142018.559.5شرق

اسماعيل    4867 على الجيوشى المغورى المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 341511.513122017.547.5شرق

واصل    4868 محمود واصل ايهاب المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 3512.513.511.5517.51878.5شرق

اسماعيل    4869 البيومى محمد بيومى المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 281012.5981715.568شرق

محمداحمد   4870 على عرفه المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 227.5111081313.578شرق

الله     4871 جاب احمد احمد على المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 2910.5148412.51457شرق

حسين    4872 اسماعيل منصور فكرى المشتركة   محمد العدادية طرنة طنطا كفر 38.52519111318.519.5810شرق

خليفة    4873 ابوالعينين محمد احمد المشتركة   محمود العدادية طرنة طنطا كفر 321114.582.55.51856.5شرق
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شلبى    4874 الرشيدى محمد عبدالعزيز المشتركة   محمود العدادية طرنة طنطا كفر 299.51051.510.513.545شرق

عبدالجواد   4875 محمد السيد المشتركة   مصطفى العدادية طرنة طنطا كفر 39.526.516.5121519.518.5710شرق

الجوهرى    4876 راضى محمد راضى المشتركة   الء العدادية طرنة طنطا كفر 38.528.5201414.752020710شرق

عوض    4877 محمد محمد الحاج المشتركة   اميره العدادية طرنة طنطا كفر 3927.518.513.51519.519.5710شرق

كامل      4878 حافظ عنتر عبدالله عنتر المشتركة   اميره العدادية طرنة طنطا كفر 3727.51811.511.519.519.5710شرق

اسماعيل    4879 البيومى محمد عصام المشتركة   انجى العدادية طرنة طنطا كفر 34.51714.57.57.5191666.5شرق

عطوة    4880 سليمان محمد محمود المشتركة   انجى العدادية طرنة طنطا كفر 38.52919.7514.51519.518710شرق

احمد    4881 على حسن سعيد المشتركة   ايمان العدادية طرنة طنطا كفر 39292015152018610شرق

مسلم    4882 السيد حسنى طارق المشتركة   ايمان العدادية طرنة طنطا كفر 3627.52014.7514.519.517.5610شرق

ابراهيم    4883 عبدالخالق عطيه محمد المشتركة   ايه العدادية طرنة طنطا كفر 39302015152020710شرق
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ابوطالب    4884 محمد عبدالعاطى محمد المشتركة   بسمه العدادية طرنة طنطا كفر 37.5261713.510181989.5شرق

مسلم    4885 السيد حسنى وائل المشتركة   بسنت العدادية طرنة طنطا كفر 39.53019.75151519.518.5710شرق

المصلحى    4886 مهدى محمد مهدى المشتركة   سندس العدادية طرنة طنطا كفر 301510101191685.5شرق

القرشي    4887 فهمى محمد محمود المشتركة   شروق العدادية طرنة طنطا كفر 39.526.52014152018.577.5شرق

محمد    4888 على السيد تيسير المشتركة   فاطمه العدادية طرنة طنطا كفر 1865.52.53111353شرق

فتحى    4889 محمد مصطفى رفيق المشتركة   كريمه العدادية طرنة طنطا كفر 392919.514.51519.51979شرق

شلبى    4890 عبدالعليم توفيق عبدالعليم المشتركة   منار العدادية طرنة طنطا كفر 39.52919.514.514.5201879.5شرق

عبدالخالق   4891 عبدالخالق ابراهيم المشتركة   منى العدادية طرنة طنطا كفر 3121.517.54.57.5181965.5شرق

السيد    4892 عبداللطيف حسن عرفه المشتركة   ميرنا العدادية طرنة طنطا كفر 34.529137.55.5191785شرق

البيومى    4893 السيد شعبان محمد المشتركة   نانسى العدادية طرنة طنطا كفر 34.520.515.57.5917.516.576.5شرق

محمدابراهيم   4894 خلف الخضيرى المشتركة   ندى العدادية طرنة طنطا كفر 39302014.514.52017.5710شرق

سعد    4895 نبيه السيد حاتم المشتركة   نورهان العدادية طرنة طنطا كفر 312016.57.58.51814.577شرق

عبداللطيف   4896 حسن ابراهيم المشتركة   هاجر العدادية طرنة طنطا كفر 3720145.581813.585شرق

البيومى    4897 السيد شعبان ابراهيم المشتركة   هاجر العدادية طرنة طنطا كفر 3829.5161314.51915.575شرق

عبدربه    4898 عطيه محمود طارق المشتركة   هاجر العدادية طرنة طنطا كفر 39.5292014.5151920810شرق

القرشى     4899 عبدالوهاب محمد السيد الله المشتركة   هبه العدادية طرنة طنطا كفر 39.53019.513.514.519.51788.5شرق

محمدالنجار   4900 ابراهيم محمد طنطا ابراهيم 291512.58.57.512.516.563.5شرق

نوفل    4901 عبدالحميد احمد الحمزه طنطا احمد 3328.51312.51318.51867شرق

الصياد   4902 عبدالعزيز بلل طنطا احمد 38.52711.59.59.511.52065شرق

النجار     4903 عبدالحميد البيومى محمد رفعت طنطا احمد 18.58.54.57.54.55865شرق

النويهي    4904 احمد زكريا سعد طنطا احمد 24.51577.565.51473.5شرق

الحنفى     4905 سلمه عبدالنبى محمد شوقى طنطا احمد 362819.51514.52019.588.5شرق

عبدالعال    4906 محمد على صبحى طنطا احمد 251951210.51012.572.5شرق
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الدسوقي    4907 ابراهيم عطيه عبداالرازق طنطا احمد 3426.51012.51113.51482.5شرق

ابواسماعيل    4908 حسن شعبان عزت طنطا احمد 36.52817.51212.52017.567.5شرق

محمدالبزاز   4909 احمد محمد طنطا احمد 3314.5101261716.557شرق

سعد    4910 احمد السيد محمد طنطا احمد 30.516.51012.57.516.51767شرق

عبدالكريم   4911 جبر محمد طنطا احمد 29.520.511.511.5815.514.567شرق

شلبى    4912 على حامد محمد طنطا احمد 36.5291612.51518.518.576.5شرق

الساهى   4913 احمد مصطفى طنطا احمد 2613.510.511.5912.513.566شرق

عبدالمعطي    4914 محمد حلمى هانى طنطا احمد 30111010.5815.511.576شرق

صقر    4915 السيد السيد اشرف طنطا خالد 29.587.59.55.515.57.576شرق

البزاز    4916 ابراهيم احمد رضا طنطا خالد 31.514.51013915.511.556شرق

الشيخ    4917 اسماعيل محمد طلعت طنطا خالد 38.52819.5131419.51957شرق

عبدالمجيد    4918 عطيه رأفت عطيه طنطا رأفت 372815.511.57.5181757شرق

عبيد     4919 احمد حلمى احمد طنطا رضا 2211710.5410.51456.5شرق

عبدالسلم   4920 عبدالغنى محمد طنطا طارق 3218.5611.57.515.51466شرق

محرم    4921 متولى احمد حلمى طنطا عبدالرحمن 33.515.51011.5617.514.566.5شرق

الشعراوي    4922 محمود على فايز طنطا عبدالرحمن 38181011416.51755.5شرق

عطية   4923 ابراهيم محمد طنطا عبدالرحمن 3428126.752.51217910شرق

سعد    4924 محمد عزت هشام طنطا عزت 10156.510611.51156.5شرق

شعلن    4925 ابواليزيد السيد اسلم طنطا على 33.517.510.510.57.514.515.556.5شرق

احمد    4926 ابراهيم على ايهاب طنطا على 30.517.51011514.51655.5شرق

محمد    4927 حسين رمضان محمد طنطا عمر 3114.51010512.51445.5شرق

سليمان    4928 بدران محمد امين طنطا قاسم 152112.57.59.5171658.5شرق

ابوالغيط   4929 محمد يوسف طنطا كريم 392919.5131519.51689شرق
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عبيد    4930 احمد السعيد ابراهيم طنطا محمد 24.52810.59.55.519.514.578.5شرق

حماد    4931 محمدابراهيم اسامه طنطا محمد 28271011.54.51914.588شرق

عبدالمجيد    4932 شبل البيومى السيد طنطا محمد 31151010.57.51912.578شرق

عبده    4933 عويس محمد السيد طنطا محمد 13.5146.511.52147.565.5شرق

عبدالوهاب    4934 محمد محمد ايمن طنطا محمد 2426142.7531616.594شرق

رمضان    4935 محمد على تيسير طنطا محمد 17175.512.561812.588.5شرق

عبدالوهاب    4936 محمد محمد خالد طنطا محمد 18.51810135191379شرق

الفيومي    4937 عبدالحليم محمد رضا طنطا محمد 3628.518.513.5131912.569.5شرق

الكريدي   4938 محمد شحاته طنطا محمد 37302013.5152018.5810شرق

البنا   4939 عبدالمقصود صلح طنطا محمد 8.5157.552.5185.578.5شرق

ابوالخير    4940 احمد سالم عاطف طنطا محمد 38.5292014.514.519.516810شرق

مطاوع    4941 راغب حسين عيد طنطا محمد 38.529201314.52016.589.5شرق

الساهي    4942 محمد محمود عيد طنطا محمد 38.529191312.5201889.5شرق

فودة    4943 محمود عبدالمهيمن محمود طنطا محمد 3529.515131019.51688.5شرق

عبدالجواد     4944 ابراهيم فوزى الدين محيى طنطا محمد 27.528.510139.51914.588.5شرق

مطاوع    4945 السيد ابراهيم نادر طنطا محمد 3529.513.511.512.5191588.5شرق
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اسماعيل     4946 حسن الحسينى محمد وائل طنطا محمد 32.526.5111191817.568.5شرق

شلبي   4947 رفعت وحيد طنطا محمد 16.515.56.510.51.512.5878.5شرق

الغرابلي    4948 ابراهيم حافظ احمد طنطا محمود 18124.548.56.51554.5شرق

سلمه   4949 عطيه الخضرى طنطا محمود 38.5271513.514.52015.587شرق

خضر    4950 امام ابراهيم خالد طنطا محمود 36.527151215201476شرق

يوسف    4951 محمود مامون فريد طنطا محمود 22114.57.512161375شرق

خرشد    4952 عبدالرازق السعيد محمد طنطا محمود 18115.57.59.512.514.574.5شرق

عوض    4953 العزب محمود محمد طنطا محمود 3122.5105.511.5181574.5شرق

شلبي    4954 محمود ابراهيم محمد طنطا مروان 3927.52011.514.518.51465شرق

سليمان    4955 ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم طنطا مصطفى 27.5226.54.5810.51453شرق

البغدادي    4956 ابراهيم محمد احمد طنطا مصطفى 2391048.510.513.564.5شرق

الشيخ    4957 شهاب مصطفى جمال طنطا مصطفى 22151051111.513.564.5شرق

الساهي    4958 محمد زكى عبدالله طنطا مصطفى 392819.751213.52013.574شرق

النجار    4959 عبدالحميد محمد مجدى طنطا مصطفى 28.515127.513181375شرق

صالح    4960 مصطفى محمد محمد طنطا مصطفى 39.5301513.5152015.566شرق

شلبي    4961 يوسف جمال ناصر طنطا مصطفى 211210.55.511.510.512.563شرق

الخولي   4962 عبدالعزيز سلمه طنطا معاذ 38.528.518.513152015.568شرق

موسى    4963 محمود عارف احمد طنطا مؤمن 38.52919.514.5152018.568شرق

الشيخ     4964 بسيونى اسماعيل محمد جلل طنطا نادر 31.5147.5131519.51768شرق

شلبى    4965 محمد الشحات طارق طنطا ابتهال 31167.58.51318.51567شرق

الخولي   4966 عبدالعزيز السيد طنطا اروى 362716.51113181863شرق

الكريدى    4967 شحاته منصور عمرو طنطا اسراء 3725.5101313.514.516.566شرق

الخولى    4968 شبل السعيد محمود طنطا الء 34.52915.5139.518.514.566شرق
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الجعار    4969 محمد محمد مسعد طنطا الء 37.529.511.514.5918.51657شرق

الكريدى     4970 شحاته منصور الدين علء طنطا البتول 37.529.515.514.512.51914.567شرق

صقر   4971 شعبان الشحات طنطا الطاف 1511.53.554.54.513.556.5شرق

سراج    4972 حامد حلمى اشرف طنطا امل 18.51559.59.5715.566.5شرق

صقر   4973 عثمان ابراهيم طنطا امنيه 17186.58.510.5712.566شرق

عيسى     4974 الدين فخر محمد مدحت طنطا امنيه 251079.59121366.5شرق

صقر   4975 عبدالعزيز محمد طنطا انهار 27.517.5107.55.51012.552.5شرق

مطاوع    4976 احمد محمد خالد طنطا ايمان 3726.5129.511.516.51877.5شرق

سلمه    4977 حامد محمد محمد طنطا ايمان 38.529.51812.514.5201667شرق

شلبى     4978 محمد الله عوض ابراهيم طنطا ايه 35.52811.51112.5181857شرق

نصار    4979 احمد السيد احمد طنطا ايه 31.520.5787.510.515.567.5شرق

الخطيب   4980 سعد السيد طنطا ايه 9944.56412.566.5شرق

عيسى     4981 عبدالمطلب طه محمد الله طنطا ايه 38.53016.51414.52015.567شرق

خطاب    4982 احمد عبدالعزيز خطاب طنطا ايه 37.529.518.51010.519.516.577.5شرق

سليمان    4983 محمد محمد صابر طنطا ايه 1811.52.52.57.5314.565.5شرق

حماد   4984 محمد فايز طنطا بسمه 3124109.58.5121577شرق

شلبى    4985 العفيفى محمد ابراهيم طنطا حبيبه 37.5291811.515201677شرق

الخولي   4986 عبدالعزيز سلمه طنطا حبيبه 38271311.512181677شرق

محمد   4987 لطفى صبرى طنطا حبيبه 13.5183.54.54.551275شرق

احمد    4988 سيد الجيوشى كمال طنطا حبيبه 272147.510131775شرق

العربى    4989 عبدالغني سعد محمد طنطا حنان 26234.53.51015.517.575شرق

خورشد   4990 محمد عنتر طنطا خلود 30277.58.510.516.51777شرق

عواض    4991 سيف عنتر رمضان طنطا دنيا 27.5236.55.591616.578شرق
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محرم   4992 محفوظ محمد طنطا رضوى 362310811.518.518.567شرق

عبدالكريم   4993 جبر محمد طنطا روان 372918.5131419.517.578شرق

الخولى    4994 ابراهيم سيد وائل طنطا روان 29.523.5117.57.515.51466شرق

ناصف    4995 محمد عطيه الرفاعى طنطا زينب 2618.5733.511.516.575.5شرق

شلبى     4996 الله عوض حسين محمد طنطا ساره 37.52519.513.51419.51977.5شرق

الجندى   4997 حلمى حاسن طنطا سعاد 36.528.515.51314.5191768.5شرق
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العربي    4998 عبدالحميد محمد السعيد طنطا سماء 21.517484.5101476شرق

عيسى    4999 سليمان سليمان احمد طنطا شفاء 3028.5107.51217.516.566شرق

الصاوي    5000 على السيد ابراهيم طنطا شهد 36.52915.51313.519.51767شرق

مصطفى    5001 شحاته نبيل بلل طنطا شهد 2922.52.5109.514.515.583شرق

العجورى   5002 السيد هيثم طنطا شيماء 211545.57.571165شرق

شلبي    5003 محمد عطيه السيد طنطا فاطمه 201547.59.510.512.572.5شرق

صقر    5004 فرج عباس طنطا فاطمه 31291657.5141792شرق

النجار    5005 عبدالرازق محمود مصطفى طنطا فاطمه 3328.512.51212.5181975شرق

سعد    5006 محمد عزت هشام طنطا فاطمه 3127.5117.512.51717.576شرق

خضر    5007 محمد ابراهيم عادل طنطا فايزه 39.53019.514.514.519.52068.5شرق

رزق     5008 احمد ابوالمكارم محمد كمال طنطا فايزه 37276.511.57.51719.571.5شرق

ابواليزيد   5009 ابوالمكارم محمد طنطا مروه 29.520.54105.58.52051.5شرق

غنيم    5010 عطيه عطيه سمير طنطا مريم نصف31.52079.54.511.5165شرق

العزب    5011 مصطفى عبدالنبى عبدالكريم طنطا مريم 35.527128.57.5161358شرق

الساهى     5012 محمود محمود ابراهيم الله طنطا منه 32.528108.510161558.5شرق

عبيد     5013 احمد حلمى احمد الله طنطا منه 27165.54.53.5121163.5شرق

زويل     5014 عبدالله محمد عبدالجواد الله طنطا منه غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

سليمان     5015 الطاهر الطاهر محمد الله طنطا منه 36271013.512171868شرق

مشعل      5016 المام الحسينى محمد محمد الله طنطا منه 29.519712.51110.51565شرق

النجار    5017 عبدالحميد محمد علء طنطا منى 34.526.5129.5610.51785شرق

نوفل     5018 عبدالرازق احمد عبدالنبى طنطا ميار 383019.5141419.51865شرق

محرم    5019 ابوالنصر متولى اسامه طنطا ندا 35.522.56.5108.5151877شرق

شحاته    5020 احمد عطيه اشرف طنطا ندا 332378.57.58.511.552شرق
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خاطر    5021 امام احمد محمد طنطا ندا 33.57.53.59.54.55.51562شرق

محمود   5022 حامد محمود طنطا نورهان 352712.51413.517.517.565شرق

شحاته     5023 على مصطفى على ابراهيم طنطا هاجر 383019.515141918.573.5شرق

عبدالحميد    5024 البيومى محمد جمال طنطا هاجر 3521.579.58101865شرق

الله      5025 جاب يوسف محمد الله جاب طنطا هاله 36.5261111.58.5151967شرق

عبدالمجيد     5026 عطيه كمال محمد الهامى طنطا ورد 3828.51913.5121917.568شرق

الجعار    5027 حسن ابراهيم محمد طنطا ياسمين 2715.510106.51514.565شرق

الشيخ    5028 ابراهيم ابراهيم احمد المشتركة  ابراهيم ع طنطا الرجدية 2718103610.515.568شرق

حمودة    5029 السيد عبداللطيف احمد المشتركة  ابراهيم ع طنطا الرجدية 3530189.510.517.513.568شرق

محمد   5030 عبدالفتاح حسن المشتركة  ابراهيم ع طنطا الرجدية 36.52915.527.517.51866شرق

البدوي    5031 محمد ابراهيم حمدى المشتركة  ابراهيم ع طنطا الرجدية 32.525.51756151657شرق

عامر    5032 محمد ابراهيم رجب المشتركة  ابراهيم ع طنطا الرجدية 17.511.5101.556.510.565شرق

داود    5033 محمد ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم ع طنطا الرجدية 18.51571.557.59.555شرق

شاهين   5034 ابواليزيد اسماعيل المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 312812.555.515.51967شرق

حسن    5035 محمد فاروق السيد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 313.516.565واحد28.51515شرق

مصطفي    5036 العونى احمد العونى المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 393019.511.511.51817.565.5شرق

التلوي   5037 احمد اليمانى المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 38302014.515202067شرق

عبدة   5038 ابراهيم ايمن المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 382919.51413.5202067شرق

الله     5039 حسب عبدالجليل د جا المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 2726107.58.5813.567شرق

العوني    5040 عبدالفتاح مصطفى جمعه المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 34.526.517.53.510.515.517.568شرق

ابوزيد    5041 ابراهيم السعيد خالد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 30.52316.52.5111518.568شرق

الفندى    5042 محمد القطب ربيع المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 302115.51.510.51418.567.5شرق

اسماعيل    5043 يوسف احمد رجب المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3729.520121219.518.567.5شرق
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ابوحسين     5044 احمد عبدالرحمن رمضان المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 28.519.5133913.51667شرق

البدوي     5045 احمد كامل محمد شريف المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3528.519128.518.51867شرق

الخرصاوى    5046 حسين عبدالحميد عبدالعزيز المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3827.51910.57.5172067شرق

اسماعيل    5047 عبدالغنى احمد عبدالغنى المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3829.5201514.5202069شرق

الشقر    5048 عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 22.52375.5511.517.567شرق

عامر     5049 السيد عبدالفتاح الله على المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3528.513.51281719.578.5شرق

النجار    5050 سلمه ابوالعينين محمد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 321914.55.59131963.5شرق

المسيرى    5051 احمد احمد محمد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 12.56.57.53.551.59.541.5شرق

عويس   5052 السيد محمد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3321138.59.51611.542.5شرق

عامر    5053 عبدالله رجب محمد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 337.571313.512.51862.5شرق

الصعيدي    5054 عباس عبدالرحيم محمد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3316.5107.51016.514.563شرق

اسماعيل   5055 محمود محمد المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 34.52514.59101716.553.5شرق

داود    5056 احمد سامى هانى المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 3723.513.599.51516.553.5شرق

ابوحسين    5057 احمد السعيد سمير المشتركة  اسامه ع طنطا الرجدية 289.51189.51114.563.5شرق

خطاب   5058 محمد ابراهيم المشتركة  اسلم ع طنطا الرجدية 36.52710.5101014.51267شرق

ابوالعزم    5059 العابدين زين عبدالفتاح المشتركة  اسماعيل ع طنطا الرجدية 26.5115.57.59.510.51145شرق

الباجوري    5060 عبدالقادر السعيد طارق المشتركة  السعيد ع طنطا الرجدية 279.5107.57.5101353شرق

علم    5061 السيد احمد محمد المشتركة  السعيد ع طنطا الرجدية 3420.514.58.581515.543شرق

عجوة    5062 رمضان السيد محمد المشتركة  السيد ع طنطا الرجدية 30.51210.58.5813.51053.5شرق

ابوعيده    5063 السعيد محمد باسم المشتركة  ايهاب ع طنطا الرجدية 39.5302014.514.7519.519.569شرق

يونس     5064 محمد مصطفى السيد السيد المشتركة  بدر ع طنطا الرجدية 28.57147.56.5161353شرق

عبدالملك    5065 شحاته عازر عيسى المشتركة  بيشوى ع طنطا الرجدية 3523.518.51212.5181745شرق

عبدالرازق    5066 محمد حسن محمد المشتركة  حسن ع طنطا الرجدية 3829.518.51210.5181855شرق
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الشيخ    5067 محمد حسنى ربيع المشتركة  حسنى ع طنطا الرجدية 34.521.517.510.5815.51953.5شرق

البدوى    5068 محمد السيد عبدالله المشتركة  رحيم ع طنطا الرجدية 289.5107.57.513.513.553.5شرق

محمد    5069 عبدالعاطى محمد مجدى المشتركة  شريف ع طنطا الرجدية 239109.5911.57.543شرق

المزين    5070 محمد عبدالرحمن احمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا الرجدية 37.525.51613.512181365شرق

العربي    5071 محمد عبدالرحمن رضا المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا الرجدية 22.55.56.58913745شرق

حجازى    5072 على عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا الرجدية 38.529191014.519.515.568شرق

البمبي    5073 محمود عبدالرحمن محمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا الرجدية 373018.51214.519.514.568شرق

بدرة    5074 مرزوق ابوشعيشع موسى المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا الرجدية 372719.511.51419.517.568شرق

الزناتي    5075 احمد ابراهيم خالد المشتركة  عبدالفتاح ع طنطا الرجدية 145.571.56.512.5455شرق

البوشى   5076 محمد عبدالقادر المشتركة  عبدالقادر ع طنطا الرجدية 68103615.53.563شرق

داود    5077 احمد شفيق احمد المشتركة  عبدالله ع طنطا الرجدية 2716167.57.518.5573.5شرق

ابوابراهيم    5078 محمد السعيد محمد المشتركة  عبدالله ع طنطا الرجدية 3722.517.511.514.75191567شرق

ابراهيم    5079 دياب عبدالظاهر محمد المشتركة  عبدالله ع طنطا الرجدية 34.52311.57.58.516.511.565شرق

المسيري    5080 على على محمد المشتركة  عبدالهادى ع طنطا الرجدية 30.52013.5512151565.5شرق

ابوابراهيم    5081 محمد عزت حماده المشتركة  عزت ع طنطا الرجدية 36292014152018.565.5شرق

الشرقاوى    5082 حسين اسماعيل اسماعيل المشتركة  على ع طنطا الرجدية 36.52219.57.510.5191264شرق

الجربان    5083 على اسماعيل المشتركة  على ع طنطا الرجدية 31.517.515.53.55.51511.563شرق

عبدالرازق    5084 رجب مصطفى رضا المشتركة  عمر ع طنطا الرجدية 12.56.51027.553.563.5شرق

اسماعيل    5085 مصطفى عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة  عمر ع طنطا الرجدية 39302014152015.577.5شرق

العتيق    5086 على احمد عزت المشتركة  عمرو ع طنطا الرجدية 302614.591015.511.577.5شرق

عامر   5087 عبدالفتاح محمد المشتركة  فارس ع طنطا الرجدية 33.5161212.51015.5974شرق

ابوزيد   5088 عبدالرحمن محمد المشتركة  فتحى ع طنطا الرجدية 91264.54.592.544شرق

رمضان   5089 عبدالدايم ربيع المشتركة  كريم ع طنطا الرجدية 2615114.56.51212.554شرق
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رمضان    5090 سالم عبدالمغنى عادل المشتركة  كريم ع طنطا الرجدية 37.529191314.517.51568شرق

الشقر    5091 عبدالفتاح يوسف عزت المشتركة  كريم ع طنطا الرجدية 3428.51685.515.51456.5شرق

القيسى    5092 ابراهيم متولى محمد المشتركة  كريم ع طنطا الرجدية 34.52318.58617.516.553شرق

محمد    5093 ابراهيم الكيلنى محمد المشتركة  كيلنى ع طنطا الرجدية 38.529.52014152017.569شرق

بسيوني    5094 سليمان احمد ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 11.59.563.5211.5946.5شرق

اسماعيل    5095 يوسف احمد ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 221557.57.58.510.546شرق

طلحه   5096 عبدالعليم ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 23.523.51097.5126.547.5شرق

زلط    5097 حسن محمد حسن المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 38.529.5179.51419.51679.5شرق

طايل    5098 عمر سعد حسنى المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 3729.51911.56.519.51969شرق

الشامي    5099 محمد محمد رمضان المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 28.52114.510.54171747.5شرق

بسيونى   5100 محمد سيد المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 29.518.512.57.52.5171647شرق

عامر    5101 سيداحمد ابراهيم شريف المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 3726.5191012201877شرق

ابوطبيخ    5102 محمد محمد صلح المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 10.5811.53.51.51013.547.5شرق

عبدالرازق    5103 مصطفى محمد صلح المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 14.54.512.55.5510.5957.5شرق

شاهين    5104 ابراهيم المحمدى طلعت المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 35.51818121318.512.558شرق

ابوقشطه   5105 محمد عبدالغنى المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 23111385.5161047شرق

عبدالرازق   5106 عبدالمجيد عبدالفتاح المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 32.523.5171412.517.51156.5شرق

عويس    5107 ابراهيم عطيه عبدالله المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 105.55.5436644.5شرق

فرحات   5108 محمد عصام المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 34.522.5147.5518.513.547شرق

ابوالعزم    5109 احمد اسماعيل عطيه المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 291611.53.52.51310.566شرق

التلوي    5110 محمد محمد عفت المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 23.58.52.57.57.514.59.545.5شرق

ابوالخير    5111 ابوزيد ابراهيم فؤاد المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 3320.5137.5516.511.577شرق

مسلم    5112 احمد محمد فؤاد المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 33.52518.512818.515.556.5شرق
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ابوعيسى    5113 مرسى اليمانى محمد المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 392718.513.5152013.563.5شرق

اسماعيل     5114 المرسى محمد مصطفى ناصر المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 234.512.542.514.51156شرق

سرور    5115 ابراهيم ابوزيد وائل المشتركة  محمد ع طنطا الرجدية 23.512.5113.53141347شرق

علم    5116 السيد احمد احمد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 3928.51913.514.5201556.5شرق

القط   5117 محمود احمد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 3425.510131219.513.576.5شرق

قنديل    5118 السيد محمود السيد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 2315.561051310.555شرق

بدرة    5119 احمد السيد خالد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 28.511.53.58.53.5148.546شرق

الشايب    5120 الدسوقى ابراهيم رجب المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 37.523.51611.58171666.5شرق

النجار     5121 عبدالله الدسوقى ابراهيم سعيد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 22.5124.57.54111066شرق

الناغي    5122 محمد توفيق عبدالحميد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 34.52269.510181255شرق

زلط    5123 عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 37.523.516.510.57.519.514.577شرق

الله     5124 حسب احمد عيد محمد المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 28.518.510118.52014.566شرق

عيد    5125 عبدالحميد محمد نبيل المشتركة  محمود ع طنطا الرجدية 39.526.518.512.513201868.5شرق
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الشيخ    5126 محمد عابد رجب المشتركة  مدين ع طنطا الرجدية 37.5291912132016.588شرق

يونس    5127 عبدالقادر عبدالفتاح اسماعيل المشتركة  مصطفى ع طنطا الرجدية 34.52713.5131019.51467شرق

خلف    5128 محمد عشماوى سمير المشتركة  مصطفى ع طنطا الرجدية 37.527.514.513.51219.512.567.5شرق

مسلم    5129 محمد حسين محمد المشتركة  مصطفى ع طنطا الرجدية 3319.5109.57.5121755.5شرق

عبدالله    5130 الدسوقى ابراهيم مسعد المشتركة  مصطفى ع طنطا الرجدية 3017.53.58.57.517966.5شرق

الطباخ    5131 يوسف محمد رشاد المشتركة  معاذ ع طنطا الرجدية 393019.51515202069.5شرق

الطنطاوى    5132 السيد محمود محمد المشتركة  وليد ع طنطا الرجدية 3928.51915142018710شرق

ابوالهيثم    5133 محمد محمود محمد المشتركة  ياسين ع طنطا الرجدية 362111131219.513.558.5شرق

الله     5134 عوض فهمى سمير ايمن المشتركة  يوسف ع طنطا الرجدية 3623.51113.511202066.5شرق

خطاب    5135 السعيد السيد خالد المشتركة  يوسف ع طنطا الرجدية 34.525.513.511817.515.576شرق

عصيد    5136 احمد سيداحمد سعد المشتركة  يوسف ع طنطا الرجدية 392518.51314.752019.574.5شرق

العتيق    5137 على احمد رمضان طنطا اسراء 35.52610.5111019.519.589شرق

عبدالرازق   5138 عبدالمجيد محمد طنطا اسراء 39301813.514201678شرق

عبدالرحمن   5139 احمد هانى طنطا اسراء 36.52412.51213.518.512.576شرق

السانوسى    5140 محمد رجب هانى طنطا اسراء 392817131419.517.586.5شرق

العتيق    5141 ابراهيم احمد ابراهيم طنطا اسماء 31.522.5104.57.51814.588شرق

دواد    5142 احمد احمد احمد طنطا اسماء 37291210.58201788شرق

ابوعيسى    5143 محمد محمد الدسوقى طنطا اسماء 25.51677.55.51617.586شرق

ابوعيدة    5144 احمد عبدالفتاح طلعت طنطا الء 362215.510.510.51914.568.5شرق

محجوب    5145 عبدالغنى حامد حامد طنطا الزهراء 32.5211110.510.519.51469.5شرق

المسيري    5146 محمد عبدالسلم اسامه طنطا امال 25.520.56.53.55.513.511.548.5شرق

مجود    5147 مصطفى نبيه ايمن طنطا امانى 372511.5129.519.514.567.5شرق

جودة    5148 الشناوى ابراهيم فؤاد طنطا امانى 342010117.516.514.547.5شرق
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رزق    5149 مصطفى احمد مهدى طنطا امل 33.52116.58.54.5181657.5شرق

رضوان    5150 رزق احمد رزق طنطا امنيه 3928.518.513.514.52015.558.5شرق

هلل    5151 مصطفى فتحى الدسوقى طنطا اميره 28.516109.57.516.513.557.5شرق

عرفات    5152 بسيونى ابراهيم شعبان طنطا اميره 3315.55.597.518.517.579.5شرق

الطباخ    5153 احمد محمد مجدى طنطا اميره 26.51865.57.51710.559.5شرق

رمضان    5154 عبدالسلم صابر طارق طنطا ايمان 23.516.5355.516.510.558.5شرق

الدسوقى    5155 محمود ابراهيم محمود طنطا ايمان 2818.512.54.57.5131468شرق

الزناتى    5156 احمد ابراهيم احمد طنطا ايه 2512.5103.55.515.51386.5شرق

البناوي    5157 محمد عبدالله احمد طنطا ايه 33.515108.57.5151668.5شرق

عابد    5158 احمد عبدالفتاح عماد طنطا ايه 13.56.53.57.54.53.513.573شرق

غنيم    5159 محمد محمود محمود طنطا ايه 38.528.519.514.510.51819.588.5شرق

المزين   5160 عطيه احمد طنطا بسمله 37.5251714.5917.51986.5شرق

عجوة    5161 رمضان السيد رشاد طنطا بسمله 393019.51515202089شرق

الشيخ     5162 محمد عبدالحميد احمد سيد طنطا بسنت 372715.5108202079شرق

الماحي    5163 بيومى محمد البيومى طنطا ثناء 3724.5121411151779.5شرق

ابوطبيخ    5164 محمد شعبان ايمن طنطا جنه 383019.514.515202098شرق

طلحه    5165 محمد ربيع محمود طنطا جهاد 332615.511.59.517.518.589شرق

فوزالله    5166 على عبدالفتاح ايمن طنطا حبيبه 89.54.57.523.510.564.5شرق

ابوعيدة    5167 عبدالمجيد عبدالسميع تامر طنطا حبيبه 27.59.5109.54131265شرق

محجوب    5168 عبدالغنى حامد حامد طنطا حبيبه 37.5121210.51016.52089شرق

العفيفي    5169 احمد الحسينى طارق طنطا حبيبه 3623.512.514.514.5171984.5شرق

ابوطه    5170 ابراهيم محمد محمد طنطا حبيبه 3716.512.512.51419.52088.5شرق

الملح   5171 محمد محمود طنطا حبيبه 34717.5137.51519.588شرق
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سلمة    5172 احمد عبدالحميد رضا طنطا حنان 3728.51314.51514.51988شرق

الشيخ    5173 محمد عبدالحميد رأفت طنطا حنين 372918.51414.7518.52089شرق

عيد   5174 محمد احمد طنطا خلود 38.52910.514.512.516.51979.5شرق

العتيق    5175 سلمه ابراهيم ابراهيم طنطا داليا 352919.514.512182089شرق

حسن      5176 على احمد على جمعه طنطا دعاء 3524.513.51110161979شرق

عبدالملك    5177 شحاته عازر عيسى طنطا دميانه 37.528.519.514.5152020710شرق

اسماعيل    5178 ابراهيم احمد ابراهيم طنطا دنيا 301210.510.58141788.5شرق

عابد    5179 محمد محمد السعيد طنطا دنيا 259105.55.5141574.5شرق

مصطفى   5180 عبدالغفار سمير طنطا دنيا 37.52819.51514201688شرق

اسماعيل    5181 عبدالله محمد محمد طنطا دنيا 271517109.515.513.587.5شرق

محمد   5182 شناوى محمود طنطا رانيا 33.5913.510.57.5131766.5شرق

عرفات    5183 بسيونى محمدعبدالحميد متولى طنطا رحاب 25.517123.52.5151176.5شرق

سليمان    5184 خطاب مغاورى السيد طنطا رشا 32.51510891616.577شرق

طلحة    5185 عبدالحليم عبدالسميع رشاد طنطا روان 39282012.515202088.5شرق

الصعيدي    5186 عباس عبدالرحيم جمعه طنطا روضه 383019.513.515202087.5شرق

البدوى    5187 محمد احمد رمضان طنطا ريهام 24.512127.57.515.517.584.5شرق

قنديل    5188 السيد محمود السيد طنطا زينب 271510.512.58.513.51886.5شرق

مجود    5189 محمد احمد محمد طنطا زينب 32.52317.58.510191395شرق

الباب    5190 فتح خميس فتحى طنطا ساره 22.58.55.57.54514.575.5شرق

عامر    5191 محمد ابراهيم سليمان طنطا سالى 78.574نصف233.5105.5شرق

المرسي    5192 على ابوالفتوح محمد طنطا سالى 39.52918.51415201887.5شرق

عطيه     5193 احمد سيد فؤاد احمد طنطا سعاد 38.52919151319.51987.5شرق

قاقا    5194 ابراهيم عبدالمنعم بسيونى طنطا سمر 38.52419.513.5112016.586شرق
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عصيد   5195 على شعبان طنطا سمر 321613.58.531917.584.5شرق

مسلم    5196 محمود عبدالفتاح محمد طنطا سهيله 39292014.512.52019710شرق

اسماعيل    5197 الليسى ابراهيم محمد طنطا سوميه 24.58.54.57.54.5615.565شرق

عبدالفتاح   5198 احمد مجدى طنطا شروق 30.515.51012.513181466.5شرق

ابوالعزم    5199 اسماعيل ابواليزيد ممدوح طنطا شروق 28.51510.57.510.518.51657شرق

بلتاجى    5200 محمد ابراهيم عماد طنطا شهد 35.525.57.589161866شرق

منصورالعراقي    5201 محمود محمد محمود طنطا شهد 37.517.514.510.55.511.516.568شرق

البدوى    5202 عبدالحميد الحسينى عبدالحميد طنطا شهيناز 25.51177.52.510.51757.5شرق

العشري   5203 مصطفى عبدالحميد طنطا شيماء 38.528.518.512.51419.51667.5شرق

عويس    5204 ابراهيم عطيه عبدالله طنطا شيماء 3315.51294.5181365.5شرق

الشيخ    5205 محروسمحمد متولى طنطا شيماء 2656.55.52.511.51055شرق

يونس    5206 مصطفى السيد محمد طنطا شيماء 25.536.57.54121645شرق

رمضان    5207 الدسوقى السيد محمود طنطا شيماء 3218.56127.513.51876.5شرق

اسماعيل   5208 المحمدى وليد طنطا عايده 27.51232271463.5شرق

عبدالرازق    5209 رجب رجب حسنى طنطا عزه 37.526.515.5131119.518.577.5شرق

ابوالعزم   5210 اسماعيل اسماعيل طنطا عزيزه 37216.59.55.5151967شرق

البدوى    5211 السيد ابراهيم جمال طنطا علياء 4.52.553.5واحدواحدواحد122.5شرق

عامر    5212 احمد عدلى رجب طنطا غاده 33.521.5157.57.51618.557شرق

عامر     5213 عبدالمجيد فراج عبدالله الزهراء طنطا فاطمه 37.5282014152018.587.5شرق

العتيق    5214 عبدالخالق اسماعيل جمعه طنطا فاطمه 37.529.5181414.7519.519.587.5شرق

عبدالله    5215 الدسوقى ابراهيم اسامه طنطا فرح 291855.54.51218.567.5شرق

حسن    5216 محمد ابراهيم ايمن طنطا مريم 3522.51113131618.577شرق

الجرزة    5217 عطيه عطيه جمعه طنطا مريم 37.53019.513.5152016.579شرق
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الصعيدي   5218 اسماعيل رجب طنطا منار 35231612.5818.51278.5شرق

زلهف    5219 السعيد عبدالرحمن ناجح طنطا منار 221010104111366شرق

ابوالخير    5220 ابراهيم ابواليزيد محمد طنطا منال 311612.5101016.51579شرق

فريد     5221 محمد عباس صابر الله طنطا منه 37.52618.5141318.51779شرق

حنيش     5222 عثمان عثمان كمال الله طنطا منه 37301914.751519.51579.5شرق

علي     5223 محمد جمال محمد الله طنطا منه 26127.57.5211.51265شرق

عصيد     5224 احمد احمد سيد احمد طنطا منه 35.524.519149.51913.568.5شرق

الزناتي     5225 احمد محمد احمد الله طنطا منه 382819.512.511.518.51957.5شرق

علم     5226 محمد مصطفى رشاد الله طنطا منه 38.525.51913152018.568.5شرق

جسار     5227 احمد احمد وجيه الله طنطا منه 33.522.515.5114.516.511.577.5شرق

بدرة    5228 مرزوق عبدالفتاح جمعه طنطا مى 26.56.575.52.511.51267.5شرق

هلل    5229 محمد على سعد طنطا مى 393019.513152017.578.5شرق

مسلم    5230 ابراهيم رزق على طنطا مى 393017.5121319.51778شرق

الشعشاعي    5231 احمد اسماعيل محمد طنطا مى 3224.51710.5518.514.578.5شرق

عمار    5232 احمد محمد مصطفى طنطا مى 35.526.518127.5171578.5شرق

ابوالهيثم    5233 محمد مصطفى محمد طنطا مياده 331216.51110.51512.578شرق

الشرقاوى     5234 سلمه الدين نور محمد طنطا ناديه 134.565واحد20.5914.54.5شرق

الناغي    5235 محمد توفيق مصطفى طنطا ناديه 2917137.5212.51366شرق

محمود   5236 جمال وليد طنطا نجلء 3223.56.513416.513.565.5شرق

الشرقاوي    5237 حمزه محمد ادهم طنطا ندى 24.511.55.532.5111255.5شرق

القبلوى    5238 محمد السيد السيد طنطا ندى 29.593.59.53.5101556.5شرق

الجربان    5239 احمد على حماده طنطا ندى 38.528.513.5149.5201668.5شرق

علم     5240 عبدالفتاح السيد عبدالفتاح طنطا ندى 382817.515152017.579.5شرق
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البدوي    5241 احمد احمد احمد طنطا نورهان 382517.5139.51714.578شرق

العتيق    5242 عبدالفتاح على ايمن طنطا نورهان 39.526.5191415201789.5شرق

البدوي    5243 سعد محمد سعد طنطا نورهان 39.519.510.5139.5191667.5شرق
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الشيخ    5244 محمد محمد سليمان طنطا نورهان 39.5231913.515201788.5شرق

شتات    5245 عبدالقادر عبدالمجيد المنسى طنطا هاجر 39.5281614152018.589.5شرق

عابد    5246 محمد محمد جمال طنطا هاجر 382618.513.513201889.5شرق

داود    5247 ابراهيم مصطفى صادق طنطا هبه 3823.51412.58181768شرق

العراقي    5248 منصور محمود منصور طنطا هبه 37.528.5191314.5171878شرق

ابوشحاتة    5249 محمد محمد احمد طنطا وجيهه 33191012.55.518.516.565شرق

مجود    5250 محمد احمد محمد طنطا وصال 33.525.517.513141914.585شرق

شاهين   5251 ابراهيم احمد طنطا ياسمين 33.52110141119.510.567شرق

البدوى    5252 محمد على عزت طنطا ياسمين 37.526.519.514152014.568.5شرق

شاهين    5253 زكى السيد فؤاد طنطا ياسمين 3527.512.5115.51815.567شرق

ابوالمعاطي    5254 عبدالفتاح جابر فؤاد طنطا ياسمين 38271713.5102017.557شرق

غنيم   5255 محمود محمد طنطا ياسمين 38.527.51713.51219.518.588.5شرق

الفل   5256 حمدى طارق طنطا يسرا 39281413.512.51918.578شرق

عوض    5257 نجيب انيس سامى المشتركة    ابانوب ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52417151519.51642شرق

الشوره    5258 كامل محمود ابراهيم المشتركة    ابراهيم ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52719131519.518.566شرق

احمدالفقي   5259 ابراهيم احمد المشتركة    ابراهيم ع القبلية حبيش طنطا ميت 3825181312.5201773شرق

قنصوه    5260 ابراهيم الدين سراج المشتركة    ابراهيم ع القبلية حبيش طنطا ميت 33.52516.5131018.518.581.5شرق

حامدخطاب   5261 ابراهيم عماد المشتركة    ابراهيم ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.524.515.512.51117.51675شرق

سلطان    5262 البهى سعد محمد المشتركة    ابراهيم ع القبلية حبيش طنطا ميت 3625.515.5147.5171876شرق

اسماعيل    5263 محمد ابواليزيد بدير المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.519.51413.581817.575.5شرق

سلطان    5264 بسيونى سلطان حمدى المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 26.515.51310.57.514.51476شرق

مصطفى    5265 بسيونى حامد سلمه المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3318.51012.5814.51455شرق

المرسى    5266 عبدالعال محمد عبدالعال المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 301810.57.5515.51652.5شرق
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غانم    5267 محمد امين عبدالله المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3422.51413.5919.516.567شرق

عبدالرازق    5268 عبدالعليم ابراهيم عبدالوهاب المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.524.515.5139.518.516.542شرق

ابونعيم    5269 السيد محمود عدنان المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3423.516141318.516.582شرق

قاسم    5270 عبدالله الدين علء المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.5211214.513.51915.589.5شرق

زيدان    5271 احمد محمد عيد المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.52116.5127.517.516.576.5شرق

بحيرى    5272 البيومى السيد محمد المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3525.5131292017.582شرق

عبدالستار   5273 فاروق محمد المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 372616.511.512.5201792شرق

البيومى    5274 عبدالسلم فوزى محمد المشتركة    احمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 20201010817.51762شرق

الهلبى     5275 الغريب محمد محمد عبدالفتاح المشتركة    اسلم ع القبلية حبيش طنطا ميت واحد27.5151010.5913116شرق

خضر     5276 على خضر السيد الرفاعى المشتركة    السيد ع القبلية حبيش طنطا ميت واحد3023.5109.591514.57شرق

العفيفى    5277 محمد مصطفى محمد المشتركة    السيد ع القبلية حبيش طنطا ميت 382816.511.57.5191872شرق

العفيفي    5278 محمد القطب بسيونى المشتركة    القطب ع القبلية حبيش طنطا ميت 30.517.5129.5613.516.565شرق

العيسوى     5279 احمد سيد ابراهيم باسم المشتركة    تامر ع القبلية حبيش طنطا ميت 3625.5181410.518.51776شرق

علم    5280 عبدالعال احمد مصطفى المشتركة    حسام ع القبلية حبيش طنطا ميت 351517129.517.51773.5شرق

خليفه    5281 بسيونى خضر بسيونى المشتركة    خضر ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.51911111118.514.568شرق

بحيرى     5282 احمد سيد محمد سعيد المشتركة    رزق ع القبلية حبيش طنطا ميت 393018.513.515201877.5شرق

عثمان    5283 محمد عثمان محمود المشتركة    ساهر ع القبلية حبيش طنطا ميت 3823161213.51916.587.5شرق

عبدالحميد   5284 سعيد محمد المشتركة    سعيد ع القبلية حبيش طنطا ميت 34.526.51612141916.587.5شرق

سلطان    5285 احمد عبدالسلم احمد المشتركة    صبحى ع القبلية حبيش طنطا ميت 3729161314.5201387شرق

الرفاعى    5286 محمد ابراهيم عبدالمجيد المشتركة    صدام ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.528.51713142018.587شرق

رضوان    5287 عبدالفتاح عبدالحميد احمد المشتركة    عبدالحميد ع القبلية حبيش طنطا ميت 27.517107.54.51013.575.5شرق

حسن    5288 امين عبدالخالق ابراهيم المشتركة    عبدالخالق ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.524131312.51815.586.5شرق

بدير     5289 على الصفطى السيد الصفطى المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 34.52110138.5171767.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

243

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

محمودبدير   5290 على الفرماوى المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 36241612.513.519.513.587.5شرق

عبدالجليل    5291 دياب حامد دياب المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.5291713.51519.51988شرق

قنصوة    5292 السيد انور سعيد المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 38291913.515201887.5شرق

سلطان     5293 على ابراهيم عبدالله عماد المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 3424.5161313.52016.587شرق

محمدالسيدالصفتي   5294 ابراهيم كمال المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 38241813152015.587.5شرق

العكل    5295 عبدالمقصود السيد محمد المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.517.51010613.513.577شرق

عبده    5296 يوسف محمد محمد المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.52812.5131319.51696.5شرق

يوسف   5297 عبدالرحمن محمود المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 2817.5109411.513.575شرق

عبدالجليل    5298 دياب رياض وائل المشتركة    عبدالرحمن ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.517.579.55.513.516.577شرق

اسماعيل   5299 سيداحمد اسامه المشتركة    عبدالسميع ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.5287.57.57.517.513.576.5شرق

عبدالعزيزعبدالقادرعبدالكريم  5300 سعيد المشتركة    عبدالعزيز ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.52710.59.54.516.514.576شرق

عبدالقادر    5301 ابراهيم محمود شكرى المشتركة    عبدالله ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.52812.51210.51918.556.5شرق

الهنداوي   5302 عبدالمجيد ابراهيم المشتركة    على ع القبلية حبيش طنطا ميت 24.51512.59.57.514.51357شرق

مصطفى    5303 احمد محمد بسيونى المشتركة    على ع القبلية حبيش طنطا ميت 3221.512.512.581513.575شرق

سلم    5304 محمد على طارق المشتركة    على ع القبلية حبيش طنطا ميت 31211411.591414.575شرق

قنصوة    5305 على السيد ماجد المشتركة    على ع القبلية حبيش طنطا ميت 22.519.5107.5121314.556شرق

عماره    5306 حامد عماره ابراهيم المشتركة    عماره ع القبلية حبيش طنطا ميت 3124.51410.51117.515.576.5شرق

ابوزيد    5307 رمضان ابواليزيد ياسر المشتركة    فارس ع القبلية حبيش طنطا ميت 2018108.5101114.555شرق

عزيز   5308 فتحى اسامه المشتركة    فتحى ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.52217.512.513.51615.566شرق

رضوان    5309 السيد عبدالفتاح خميس المشتركة    كريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 20.517.51114131565.5غـشرق

محمد     5310 خطاب حامد ابراهيم علء المشتركة    لؤى ع القبلية حبيش طنطا ميت 39.5302015152019.589.5شرق

بحيرى     5311 السيد احمد سيد ابراهيم المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52819.51514.5201779.5شرق

احمد    5312 سيد عبدالفضيل ابراهيم المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 25.518.51512.51117.51766.5شرق
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عيد    5313 محمود محمد ابراهيم المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.5291411.58.5131582.5شرق

محمدهاشم   5314 شاكر احمد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52919151319.514.568شرق

الشناوى    5315 محمد عبدالحكيم احمد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 34.52518.5131216.516.567شرق

ابوحسين   5316 ابواليزيد اسامه المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 29.52114.51010151656شرق

قاسم    5317 غنيم السباعى السيد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 26.523.513.589.5169.558شرق

السيدعبدالقادر   5318 عبدالسلم السيد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3829.5191515201889شرق

العفيفى    5319 سلطان احمد العفيفى المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3128.516.512.513.51915.568.5شرق

زيدان    5320 مصطفى ابراهيم ايمن المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 18.517.5107.5512847شرق

بسيونى     5321 محمد بسيونى محمود بسيونى المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 373012.511.58.5131572.5شرق

العفيفى     5322 السيد ابراهيم محمد تامر المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 1520.5141010.51512.547شرق

ابوشرف    5323 محمد حجازى خالد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52819.51413.519.51878.5شرق

شلبى    5324 مصطفى محمد رزق المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 29.52217.51213.5171668شرق

العابدين     5325 زين فارس العابدين زين المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.53019.751514.52016.589شرق

العيسوى    5326 سيداحمد ابراهيم سيداحمد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.524.5161414.51915.557.5شرق

ابراهيم    5327 البيومى عبدالمنعم شاكر المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 2621.510.5111216.51256.5شرق

القصاص    5328 محمد محمود صالح المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 2020.510.59.511.5121065.5شرق

غانم    5329 احمد ابراهيم صبحى المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.5127.57.5814.515.553شرق

بسيونى    5330 المرسى عبدالعال على المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.511.5137.510181754شرق

المرسى    5331 عبدالعال محمد عماد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 291111.57.51016.51665شرق

الشوره    5332 كامل محمد محمد المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.51961111.515.51644شرق

ابونعيم    5333 محمد ابراهيم مصطفى المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.5291411.58.5131592.5شرق

جعفر    5334 نور عزت نور المشتركة    محمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3521.51010.512.5151745شرق

شلبي    5335 محمد موسى ربيع المشتركة    محمود ع القبلية حبيش طنطا ميت 37281413.514.51717.575شرق
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ابوهشهش     5336 محمد احمد محمد محمد المشتركة    محمود ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.511.554.5461444شرق

العكل    5337 عبدالمقصود عبدالله ناصر المشتركة    مدحت ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.52215.511.51217.51455شرق

ابوعلي   5338 عبدالحميد هشام المشتركة    مصطفى ع القبلية حبيش طنطا ميت 362815.51111161656شرق

الشورى     5339 خليفه محمود محمد ابراهيم المشتركة    ياسر ع القبلية حبيش طنطا ميت 281510.59.511.5151244شرق

عيد    5340 احمد حسن نشأت المشتركة    ياسر ع القبلية حبيش طنطا ميت 33.521111210.51917.555.5شرق

عزيز    5341 سليمان طارق المشتركة    يوسف ع القبلية حبيش طنطا ميت 25.58.54.55.581013.554.5شرق

احمد     5342 سيد ابراهيم عبدالحميد ياسر المشتركة    يوسف ع القبلية حبيش طنطا ميت 3624131212201754.5شرق

مرعى    5343 يحيى يونس المشتركة    يونسسمير ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.51077.5916.51343شرق

السباعى   5344 عبدالحميد السباعى المشتركة    اسراء ع القبلية حبيش طنطا ميت 25166.52.58.5149.542.5شرق

محمدعثمان   5345 عثمان حامد المشتركة    اسراء ع القبلية حبيش طنطا ميت 224648.5151143.5شرق

الصفطي   5346 عبدالغنى سمير المشتركة    اسراء ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.5241310.51119.516.564.5شرق

شلبى     5347 احمد سالم احمد صبحى المشتركة    اسماء ع القبلية حبيش طنطا ميت 3726151012.52015.556.5شرق

سلطان     5348 احمد سيد ابواليزيد عبدالعال المشتركة    اسماء ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.518108122012.565شرق

خطاب    5349 محمود ابراهيم محمد المشتركة    امانى ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.52712.51111201765شرق

بدوي   5350 حامد مجدى المشتركة    امل ع القبلية حبيش طنطا ميت 29107.57.58.5151254شرق

علم    5351 سلطان على سلطان المشتركة    امنيه ع القبلية حبيش طنطا ميت 3722.5151311.519.51355شرق

بدر    5352 احمد محمد سلمه المشتركة    اميره ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.520.5121413.5191863.5شرق

مرسي   5353 فكرى صلح المشتركة    اميره ع القبلية حبيش طنطا ميت 71267واحدواحد13.5123شرق

الصفطي   5354 ابراهيم محمد المشتركة    اميره ع القبلية حبيش طنطا ميت 3622.511.512.511191667.5شرق

شلبى    5355 محمد ابراهيم محمد المشتركة    اميره ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.52917.5129.518.519.578.5شرق

عبدالعال   5356 السيد شوقى المشتركة    امينه ع القبلية حبيش طنطا ميت 23.5155.541.5101154شرق

الملوانى    5357 حماد محمد حماد المشتركة    ايات ع القبلية حبيش طنطا ميت 1011.576واحد21127.53شرق

ابوعرب      5358 احمد سيد عبدالعزيز احمد سيد المشتركة    ايمان ع القبلية حبيش طنطا ميت 3217.559.5101614.567شرق
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العفيفى    5359 المرسى احمد محمد المشتركة    ايمان ع القبلية حبيش طنطا ميت 3727.516.513.51419.517.578.5شرق

جبر    5360 يوسف عبدالمجيد المشتركة    ايناسمحمد ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.512107.581516.566.5شرق

الصفتى    5361 محمد ابراهيم احمد المشتركة    ايه ع القبلية حبيش طنطا ميت 3727159.581716.567.5شرق

محمدبدير   5362 عبدالشافى محمد المشتركة    ايه ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52919.7513.514.52016.568.5شرق

البحيرى     5363 السيد محمد سعد محمود المشتركة    ايه ع القبلية حبيش طنطا ميت 30.510108.57.515.514.567شرق
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الجمل    5364 ابراهيم عبدالله عبدالحكيم المشتركة    بسمله ع القبلية حبيش طنطا ميت 321713113.516.517.569شرق

مطر   5365 محمد السيد المشتركة    بسنت ع القبلية حبيش طنطا ميت 3010.56.55.52.51816.567شرق

بسيونى     5366 احمد السيد عبدالفتاح عبدالعزيز المشتركة    تقى ع القبلية حبيش طنطا ميت 3724141110.519.51877شرق

سلطان    5367 السيد السيد مصطفى المشتركة    تقى ع القبلية حبيش طنطا ميت 38291710.758.5131592.5شرق

العفيفى    5368 سعد احمد سامى المشتركة    جليله ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.515133.52.513.51566.5شرق

علم     5369 احمد احمد سيد ابراهيم المشتركة    جهاد ع القبلية حبيش طنطا ميت 3622.51010.5111614.576.5شرق

النفياوى    5370 حسن محمد نزيه المشتركة    جهاد ع القبلية حبيش طنطا ميت 27.5157.58.52.512.51577شرق

احمد   5371 محمود دهب المشتركة    حبيبه ع القبلية حبيش طنطا ميت 3515.510117.5161577شرق

شلبي    5372 احمد سليمان سمير المشتركة    حبيبه ع القبلية حبيش طنطا ميت 39.53019.513.5142017.578.5شرق

احمد     5373 سيد القطب عبدالدايم مسعد المشتركة    حبيبه ع القبلية حبيش طنطا ميت 30.5151093.512.515.577.5شرق

عبدالقادر     5374 احمد عمر الحسينى وائل المشتركة    حبييه ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.522.517.51411.518.51678.5شرق

جابر    5375 على عبدالرحمن حسين المشتركة    حسناء ع القبلية حبيش طنطا ميت 24.57.53.57.52131279شرق

سلطان    5376 السيد السيد هانى المشتركة    حنين ع القبلية حبيش طنطا ميت 27965212.510.578.5شرق

محمد    5377 بسيونى احمد ايمن المشتركة    خلود ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.527.5109.59.5151776شرق

علم     5378 بسيونى ابراهيم سعد ابراهيم المشتركة    دارين ع القبلية حبيش طنطا ميت 392919.514.515201997.5شرق

خطاب    5379 محمود محمود ابراهيم المشتركة    داليا ع القبلية حبيش طنطا ميت 2116.532.57.5711.573.5شرق

بسيونى    5380 حامد محمد ابراهيم المشتركة    دعاء ع القبلية حبيش طنطا ميت 7.55.510.573.5واحد29154شرق

رضوان    5381 السيد عبدالفتاح خميس المشتركة    دعاء ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.5181787.51614.584.5شرق

عبدالجليل     5382 دياب السيد اشرف المشتركة    دنيا ع القبلية حبيش طنطا ميت 23.51353.537.51374شرق

محمودالتمن   5383 عبدالواحد ربيع المشتركة    دنيا ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.5156.59.57.51815.577شرق

المزين    5384 حسن السيد عبدالحكيم المشتركة    دنيا ع القبلية حبيش طنطا ميت 3828.518.51414201576.5شرق

الشوره    5385 حامد عماره بسيونى المشتركة    دينا ع القبلية حبيش طنطا ميت 3622.51010.510.51311.575.5شرق

سنبل    5386 محمد ابراهيم عبدالحكيم المشتركة    رميساء ع القبلية حبيش طنطا ميت 39.5302014.514201999.5شرق
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الشوره     5387 مهنا ابراهيم حامد محمد المشتركة    روان ع القبلية حبيش طنطا ميت 39.5301914152018.575شرق

الرفاعى    5388 محمد ابراهيم الغريب المشتركة    روضه ع القبلية حبيش طنطا ميت 40292015152019.598شرق

السيدغانم   5389 محمد على المشتركة    ريهام ع القبلية حبيش طنطا ميت 3525.5168.5131816.576شرق

سيداحمدالعيسوي   5390 محمود منجى المشتركة    ريهام ع القبلية حبيش طنطا ميت 342813.511.511.518.519.585.5شرق

عبدالقادر    5391 ابراهيم محمود ابراهيم المشتركة    زينب ع القبلية حبيش طنطا ميت 3728.515.5131319.51986.5شرق

العبد     5392 اسماعيل احمد سيد اسماعيل المشتركة    زينب ع القبلية حبيش طنطا ميت 3327.511.5910141976شرق

يونس    5393 يونس عبدالمنعم فتحى المشتركة    زينب ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.519115.59.516.51585.5شرق

الهلبي    5394 البيومى ابواليزيد فريد المشتركة    زينب ع القبلية حبيش طنطا ميت 13.5187.537.5101384شرق

الرفاعي    5395 محمد ابراهيم سامى المشتركة    ساميه ع القبلية حبيش طنطا ميت 30.520.515.51412.519.511.587.5شرق

سلطان    5396 السيد سيداحمد السيد المشتركة    سلمى ع القبلية حبيش طنطا ميت 38281914.5152018.587.5شرق

راضى    5397 امين راضى ايهاب المشتركة    سماء ع القبلية حبيش طنطا ميت 403019.513.515202089.5شرق

عبدالكريم    5398 محمد كامل شاكر المشتركة    سناء ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.526136.5101115.585شرق

البحيرى     5399 السيد محمد صلح محمد المشتركة    سهيله ع القبلية حبيش طنطا ميت 32247.55.59131774.5شرق

البيومى     5400 طه عبدالرحمن حلمى عماد المشتركة    شروق ع القبلية حبيش طنطا ميت 34157108.51018.571.5شرق

علم     5401 العزب على السيد كمال المشتركة    شروق ع القبلية حبيش طنطا ميت 39.53019.514152018.578شرق

عبدالكريم      5402 سليمان ابراهيم ماجد المشتركة    شهد ع القبلية حبيش طنطا ميت 2020.510.52.535.51578شرق

عبدالستار   5403 فاروق محمد المشتركة    شهد ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.51513.57.55.516.517.566.5شرق

عبدالكريم    5404 سليمان ابراهيم ماجد المشتركة    شهندا ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.524.514117.519.51867شرق

على    5405 ابراهيم عبدالله السيد المشتركة    شيماء ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.517.514.585151876.5شرق

الشوره   5406 كامل سميرمحمود المشتركة    شيماء ع القبلية حبيش طنطا ميت 258107.55.5111885شرق

بسيونى    5407 حامد كمال شكرى المشتركة    شيماء ع القبلية حبيش طنطا ميت 3523.51889.51718.587.5شرق

محمد    5408 عبدالباقى محمد مجدى المشتركة    شيماء ع القبلية حبيش طنطا ميت 3224.5137.55141667.5شرق

الفرارجى    5409 محمد ابراهيم حسن المشتركة    عزيزه ع القبلية حبيش طنطا ميت 331512.57.57.5151756.5شرق
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الملوانى     5410 حسن على حسن محمد المشتركة    عل ع القبلية حبيش طنطا ميت 25.5910.57.57.5151965شرق

ابوعلي   5411 عبدالحميد هشام المشتركة    غاده ع القبلية حبيش طنطا ميت 3828.518.5141518.51878.5شرق

العفيفى    5412 على بسيونى حامد المشتركة    فاطمه ع القبلية حبيش طنطا ميت 382618.51412.519.51878شرق

بحيرى     5413 احمد حماد عبدالنبى حماد المشتركة    فاطمه ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.515.51511.5910.515.557.5شرق

الشحات    5414 لطيف احمد محمد المشتركة    فاطمه ع القبلية حبيش طنطا ميت 3721.518.5141519.519.568شرق

ابونعيم    5415 السيد محمود بسيونى المشتركة    فرحه ع القبلية حبيش طنطا ميت 3420.516.57.57.51715.567.5شرق

عبدالجليل     5416 دياب رياض سمير المشتركة    لينا ع القبلية حبيش طنطا ميت 21.515114.544.513.565شرق

على    5417 على حسين على المشتركة    ماهيتاب ع القبلية حبيش طنطا ميت 2415105.551214.577شرق

نصار    5418 محمودبسيونى محمد محمود المشتركة    مرام ع القبلية حبيش طنطا ميت 392819.514.5152017.588شرق

العفيفى    5419 العزب عبدالمحسن احمد المشتركة    مريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 31.5191710.51114.516.593.5شرق

العيسوى     5420 احمد سيد ابراهيم ايمن المشتركة    مريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 25.515.514.5121013.515.578شرق

العفيفى    5421 محمد زكى تامر المشتركة    مريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 3622.51713.512.5191677.5شرق

شحاته     5422 المتولى على محمد حازم المشتركة    مريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 3422.518.513.5142016.587شرق

بسيونى   5423 القطب حامد المشتركة    مريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 3623.51913.515201786.5شرق

جبر    5424 يوسف عبدالمجيد محمد المشتركة    مريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 2910.5143.57.51216.557.5شرق

محمدبدير   5425 السيد منجى المشتركة    مريم ع القبلية حبيش طنطا ميت 3519.51698.519.51865شرق

عبدالله    5426 على محمد السيد المشتركة    ملك ع القبلية حبيش طنطا ميت 3116.51487.5151862شرق

المزين    5427 احمد عبدالله رضا المشتركة    ملك ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.525.51912.512201767شرق

على    5428 محمد عبدالخالق سلم المشتركة    ملك ع القبلية حبيش طنطا ميت 3424.516.57.57.517.516.551.5شرق

الشوره     5429 عماره محمود عبدالعليم منجى المشتركة    ملك ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.520.5169101816.572.5شرق

نصير   5430 عبدالغنى ابراهيم المشتركة    منه ع القبلية حبيش طنطا ميت 39.529201515201987شرق

السيد    5431 ابراهيم ابراهيم اشرف المشتركة    منه ع القبلية حبيش طنطا ميت 34.520.512107.518.51756.5شرق

عبدالكريم    5432 محمد كامل صبحى المشتركة    منه ع القبلية حبيش طنطا ميت 3319.513.51515201755شرق
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فتيح    5433 عباده حسن محمد المشتركة    منه ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.51513.57.53.51415.582شرق

الملوانى     5434 اسماعيل على طلعت محمد المشتركة    منه ع القبلية حبيش طنطا ميت 3422.5169.5716.514.571.5شرق

ابونعيم    5435 محمد ابراهيم مصطفى المشتركة    منه ع القبلية حبيش طنطا ميت 392915.57.57.51815.563شرق

خضر    5436 يحيى يونس انور المشتركة    منى ع القبلية حبيش طنطا ميت 30.5171457.514.516.552شرق

الشوره    5437 محمد ابراهيم ماهر المشتركة    منى ع القبلية حبيش طنطا ميت 393020141419.51967.5شرق

نجيب   5438 عوض ايمن المشتركة    مورا ع القبلية حبيش طنطا ميت 3826.51813.5132018.563شرق

سلطان    5439 الدسوقى احمد امير المشتركة    مى ع القبلية حبيش طنطا ميت 32151187.5171862.5شرق

محمودالشورة   5440 حامد رمضان المشتركة    مياده ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.52819.513.514.7519.51977شرق

بدير    5441 كامل ابوالمحاسن محمد المشتركة    ميار ع القبلية حبيش طنطا ميت 36.52817.5121016.51985شرق

الشوره    5442 احمد احمد طارق المشتركة    ميرنا ع القبلية حبيش طنطا ميت 24.5161052.51118.562.5شرق

عبدالقادر    5443 سليمان محمد محمد المشتركة    ميساء ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.52416121319.515.565شرق

بدر    5444 احمد محمد سلمه المشتركة    نانسى ع القبلية حبيش طنطا ميت 2497.57.55.5131462شرق

بدوى    5445 احمد محمود محمود المشتركة    نبيله ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.527.516141418.51555.5شرق

البربرى    5446 يوسف عبدالرحمن كمال المشتركة    ندى ع القبلية حبيش طنطا ميت 3011109811.516.563شرق

عميره   5447 عبدالوهاب وليد المشتركة    ندى ع القبلية حبيش طنطا ميت 352817.51313.52018.566شرق

الدسوقى    5448 السيد الدسوقى السيد المشتركة    نرمين ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.52918.51214201861.5شرق

عفيفى     5449 عزب يونسمحمد محمد المشتركة    نرمين ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.53017.51514.52017.585شرق

جابر    5450 على عبدالرحمن مجدى المشتركة    نهى ع القبلية حبيش طنطا ميت 27.59.51085.512.515.586شرق

العفيفى    5451 المرسى السيد المرسى المشتركة    نورا ع القبلية حبيش طنطا ميت 3928.51714.514.52017.567.5شرق

مصطفي    5452 السيد محمد سعيد المشتركة    نورا ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52016151519.517.567شرق

راضى    5453 احمد محمد عادل المشتركة    نورا ع القبلية حبيش طنطا ميت 35.51513117.51917.566شرق

احمد    5454 كامل رياض مجدى المشتركة    نورا ع القبلية حبيش طنطا ميت 28.57.5108.5311.516.575شرق

عبدالمجيد    5455 محمد حامد محمد المشتركة    نوران ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.51613.513121917.565شرق
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بسيونى   5456 عبدالعزيزالمرسى المرسى المشتركة    نورهان ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.522.517.51514.52017.566شرق

قنصوه   5457 انورالسيد السيد المشتركة    هاجر ع القبلية حبيش طنطا ميت 35261611.58.518.515.556شرق

الهلبى    5458 عيد جاد سمير المشتركة    هاجر ع القبلية حبيش طنطا ميت 3927.514.5127.519.515.565.5شرق

عبدالحميد   5459 صادق صبحى المشتركة    هاجر ع القبلية حبيش طنطا ميت 3264.542131175شرق

غانم    5460 محمودالبيومى احمد محمود المشتركة    هاجر ع القبلية حبيش طنطا ميت واحد3520157.57.51518.58شرق

الشيخ    5461 حامد محمد سند المشتركة    هاله ع القبلية حبيش طنطا ميت 27.515107.54.571665شرق

شلبى    5462 عبدالعزيز على ماهر المشتركة    هبه ع القبلية حبيش طنطا ميت 281512.587.513.515.575.5شرق

الدين     5463 علم احمد سعد مسعد المشتركة    هبه ع القبلية حبيش طنطا ميت 393020151519.517.567.5شرق

هيبه     5464 حسن على على مسعود المشتركة    هبه ع القبلية حبيش طنطا ميت 38.523.517141219.517.576شرق

الصفطى    5465 السيد محمد سمير المشتركة    هدى ع القبلية حبيش طنطا ميت 3716171414.518.514.562.5شرق

خضر   5466 على السيد المشتركة    همس ع القبلية حبيش طنطا ميت 351915.587.517.514.575شرق

الشيخ    5467 حامد محمد سند المشتركة    هند ع القبلية حبيش طنطا ميت 3010.5104.52617.563.5شرق

سلطان     5468 على ابراهيم عبدالله ابراهيم المشتركة    وجيده ع القبلية حبيش طنطا ميت 34.524.51410.57.519.516.565شرق

خطاب    5469 السيد ابراهيم السيد المشتركة    ياسمين ع القبلية حبيش طنطا ميت 29151098.5131572.5شرق

محمدبدير   5470 احمد سعيد المشتركة    ياسمين ع القبلية حبيش طنطا ميت 39.5291912.512.52017.578شرق

سلم    5471 القطب السيد محمد المشتركة    ياسمين ع القبلية حبيش طنطا ميت 32.51510.55.53111782.5شرق

عزيز   5472 ثروت عنتر المشتركة    يسرا ع القبلية حبيش طنطا ميت 37.52817.5911191986شرق

غازى   5473 عبدالواحد ابراهيم طنطا ابراهيم 39.5292014.514.519.7515.547.5شرق

احمد    5474 محمد ابراهيم احمد طنطا ابراهيم 39.53019.515152016.5610شرق

عبدالواحد    5475 حلمى حلمى احمد طنطا ابراهيم 3929201515201648شرق

باشا    5476 ابراهيم السيد السيد طنطا ابراهيم 39.529171513.52012.557شرق

المسني    5477 محمود احمد شعبان طنطا ابراهيم 34.521128.57.516.511.542.5شرق

العوادى    5478 الشافعى حامد صلح طنطا ابراهيم 3811.5137.510161345شرق
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البحيري    5479 ابراهيم محمد عادل طنطا ابراهيم 29.59.555.5911.51052شرق

البابلى    5480 ابراهيم ممتاز محمد طنطا ابراهيم 34.516.57.59.581014.553شرق

الشرقاوى    5481 صبحى محمد محمود طنطا ابراهيم 3724107.57.5171242شرق

حجازي    5482 ابراهيم حسنى ابراهيم طنطا احمد 289.551011710.552شرق

النجار    5483 سالم حسين اشرف طنطا احمد 38.52017.510.513.519.51562.5شرق

سراج    5484 السيد عطاالله السيد طنطا احمد 36.52317.51414.5201677شرق

خاطر    5485 عبدالخالق حسنى زكى طنطا احمد 39.524.515.512.512.52011.567.5شرق

ابوشناوى   5486 نصر سليمان طنطا احمد 31.5213.55.591813.552شرق

ابوالمجد    5487 ابوالمجد على طارق طنطا احمد 39.52810.537.519.51575شرق

نورالدين    5488 محمد السيد على طنطا احمد 3917.5181210.518.51655.5شرق

سعيد     5489 ابراهيم على بركات على طنطا احمد 39271311.58.5201455شرق

الجندى    5490 محمد الحسينى فتحى طنطا احمد 29810.547.516.515.555شرق

المسني    5491 النبى حسب فتحى طنطا احمد 39.5302015152015.566شرق

ديكو    5492 احمد احمد محمد طنطا احمد 39.5302014.51519.51377.5شرق

المشد   5493 احمد محمد طنطا احمد 38.52813.510.513.519.59.567.5شرق

العبد   5494 جمعه محمد طنطا احمد 37.525121113.5201557.5شرق

المرشدي    5495 ابراهيم فتوح محمد طنطا احمد 38.52819.51411.5191767.5شرق

امين   5496 على محمود طنطا احمد 3929191514.52019710شرق

عاشور   5497 السيد هانى طنطا احمد 38.530191514.5201989.5شرق

محمود    5498 فؤاد فاروق وائل طنطا احمد 362016.5131016.51755.5شرق

المشد    5499 السيد محمد وائل طنطا ادهم 37.52917.511.511.519.51787شرق

كامل     5500 احمد سيد محمود رجب طنطا اشرف 28.511.516.57.5210.51445.5شرق

القصير    5501 دسوقى ابراهيم رفاعى طنطا حازم 3930201514.5201578شرق

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

253

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الجندى    5502 سليمان محمد سمير طنطا حازم 382919.513.58.52014.555شرق

خلف    5503 عبدالعظيم حامد هشام طنطا حامد 3728201011201698شرق

احمد    5504 احمد انور حسن طنطا حسام 30.5114.54.53.55.51645.5شرق

عطا    5505 مصطفى ابراهيم محمد طنطا حسن 35.51516.511.511.5201775.5شرق

حواط   5506 على مصطفى طنطا حمزه 37.5292015152018.578.5شرق

الزامل     5507 عدلى محمد نبيل وليد طنطا خالد 31.5913.512.5101017.545.5شرق

الشعل    5508 الكيلنى حمدان احمد طنطا رامى 39.529191514.5201956شرق

الدين     5509 نور محمد عبدالرحيم اكرم طنطا زياد 322518.59515.514.553شرق

سعده    5510 حسن صبحى السيد طنطا زياد 38.5261913.51418.51975.5شرق

بدر    5511 محمود فتحى السيد طنطا زياد 382018.5111217.51976.5شرق

البابلى    5512 السيد عبدالقوى مجدى طنطا زياد 3930191514.7519.751968.5شرق

هلل    5513 على على محمد طنطا زياد 36181913.513.5171978شرق

الدسوقى    5514 محمود عبدالمنعم ياسر طنطا زياد 362819131017.515.555.5شرق

صالح   5515 سعيد صالح طنطا سعيد 3728.519.51412.519.752078.5شرق

عبدالقوى   5516 سمير محمد طنطا سمير 352717.513.51019.751555.5شرق

الجارحي    5517 اسماعيل احمد سامح طنطا شادى 34.5251811.59.518.515.572شرق

درباله   5518 عبدالحميد محمود طنطا عبدالحميد 373019.5131319.51572.5شرق

عبده   5519 محمد احمد طنطا عبدالرحمن 382920131319.7517.572.5شرق

البابلي    5520 السيد عبدالرحمن السيد طنطا عبدالرحمن 33.5152013.5517.51672شرق

الصواف    5521 حسين محمد حلمى طنطا عبدالرحمن 38.530201513.5201473شرق

الدين     5522 شمس عبدالخالق محمد علء طنطا عبدالرحمن 38.52720147.5201672شرق

خير    5523 محمد جابر فتحى طنطا عبدالرحمن 35222013.51318.51772شرق

الحازق   5524 عبدالغفار محمد طنطا عبدالرحمن 38.52618.513.55.5181972.5شرق
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جابر     5525 عبدالرحمن محمد عبدالحميد وليد طنطا عبدالرحمن 331519.510.54.513.512.573شرق

الصيفي     5526 صديق جمال محمد ايهاب طنطا عبدالقادر 36.51120112.5171852شرق

بطاح    5527 يوسف عبدالحافظ ابراهيم طنطا عبدالله 36.529.5201414.52017.552شرق

عبدالعال    5528 ابراهيم عبدالله ابراهيم طنطا عبدالله 31.561913417.511.542شرق

ابوشادي    5529 محمد انيسسيداحمد طنطا عبدالله 3118207.57.515.513.572.5شرق

سليمان   5530 عبدالجليل خالد طنطا عبدالله 205175.522.51061.5شرق

بكور    5531 حاج عبدالقادر عبدالمنعم طنطا عبدالله 39292014.514201774شرق

عبدالله    5532 محمد عبدالله علء طنطا عبدالله 30.5101833.51515.572.5شرق

الملح    5533 محمد عفيفى فاروق طنطا عبدالله 26.51.512.547.5111952.5شرق

جميعى    5534 مصطفى محمد ابراهيم طنطا عزالدين 3216171261716103شرق

عباس   5535 سيد ابراهيم طنطا على 33.5212010816.516.565شرق

الدين    5536 شمس عبدالسميع رجب طنطا على 38302013.514.75201875شرق

فرحات   5537 على سلمه طنطا على 38282013.51219.51874.5شرق

المحلوي    5538 عبدالرحمن على عبدالرحمن طنطا على 37.51920141318.51664.5شرق

غنايم    5539 محمود ابراهيم منير طنطا على 382717.513.512.518.516.557.5شرق

ابراهيم   5540 مصطفى عادل طنطا عمر 372917.513.513201756شرق

عماره   5541 المتولى احمد طنطا عمرو 33141211.755.51917.588شرق

قنديل    5542 فتح احمد محمد طنطا فارس 372619.57.510.517.515.576.5شرق

البابلي   5543 فتحى اشرف طنطا فتحى 3725.519.5111119.511.557شرق

عبدالحق   5544 صبحى عمرو طنطا كريم 36.53019.51412201647شرق

محمد    5545 جابر جابر محمد طنطا كريم 34.5262010.512.518.512.556شرق

سلطان    5546 امين جمعه محمد طنطا كريم 31.522201210181268.5شرق

عبده    5547 فتحى على محمد طنطا كريم 29.5191211.758.51916.599شرق
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محمد   5548 سيد وليد طنطا كريم 37.52619.513.5122017.578.5شرق

حسنين    5549 احمد عادل ياسر طنطا كريم 37292013.514.5201868شرق

عبدالفتاح    5550 محمد عبدالعاطى ابراهيم طنطا محمد 301618111017.517.563.5شرق

الدين      5551 نور سليمان على شبل احمد طنطا محمد 3929.520151519.517.586.5شرق

خاطر    5552 احمد محمد احمد طنطا محمد 34.528171313.519.516.565شرق

السيسى   5553 محمد احمد طنطا محمد 3621171211.519.517.574.5شرق

عبده   5554 محمد احمد طنطا محمد 38.529.52014132019.586.5شرق

سلم    5555 محمد مصطفى احمد طنطا محمد 2916158917.512.566شرق

ابوهلل    5556 احمد محمد اشرف طنطا محمد 3829.518.512142014.579شرق

الشربينى   5557 محمود اشرف طنطا محمد 392919.513.515191647.5شرق

الشمحوط   5558 ابراهيم السيد طنطا محمد 39291913.514.7519.51488.5شرق

القديم    5559 عبدالفتاح السيد السيد طنطا محمد 36.5281912.513.519.51777.5شرق

ابوزيد     5560 احمد سيد محمد السيد طنطا محمد 39.5302014.515202098شرق

غريب    5561 قطب محمد السيد طنطا محمد 20.59103.5811.51063.5شرق

موسي    5562 محمد محمد السيد طنطا محمد 199112.58.511.58.554شرق

ابوهلل    5563 حسين محمد ايمن طنطا محمد 26.51512.57.511.517.515.555.5شرق

خاطر    5564 عبدالجواد محمد بسيونى طنطا محمد 195.510281113.563شرق

جابر     5565 عامر على احمد تامر طنطا محمد 36.52618.51314.5201855شرق

رشيد    5566 ابراهيم صلح حاتم طنطا محمد 3729.5201415202077.5شرق

احمد     5567 خلف الدين نصر حلمى طنطا محمد 34.520161013191976.5شرق

بدر    5568 محمود فتحى خالد طنطا محمد 3930201515202066.5شرق

مسعود    5569 احمد محمود راضى طنطا محمد 36.5241599.5181665شرق

ابوالنجا   5570 محمد رجب طنطا محمد 383019139.5201775شرق
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خاطر    5571 سعد محمود سعد طنطا محمد 3427147.512151964.5شرق

شعبان    5572 حموده محمد شريف طنطا محمد 3827181514.5192076شرق

عباس    5573 ابراهيم وجيه شريف طنطا محمد 3925181414.752017.554.5شرق

مندور    5574 على محمد صابر طنطا محمد 29201711.514.751716.575شرق

فرج   5575 رأفت طارق طنطا محمد 372719.511.51419.518.555.5شرق

البحيري    5576 محمد عبدالرءوف طارق طنطا محمد 281512.58.514151464شرق

جعفر    5577 السيد محمد طارق طنطا محمد 32.51511.58.514.51815.546شرق

الشيخ    5578 عبده محمد عبده طنطا محمد 36151410.514.516.514.565.5شرق

قاسم    5579 المتولى محمد عصمت طنطا محمد 26.52713.59.512141155شرق

العداديه    .  أ ت والبحيرى جابر الشهيدين
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عبدالرسول    5580 عبدالخالق احمد على طنطا محمد 332416139151455.5شرق

المحلوي    5581 على صالح على طنطا محمد 38.530201415201865شرق

مسعود    5582 عبدالله محمد فكرى طنطا محمد 3625201314.7518.51875.5شرق

علي    5583 محمد على ماهر طنطا محمد 35.5201010.51016.51485.5شرق

قاسم    5584 السيد محمد طنطا محمد 23171099.512.512.565.5شرق

محمد    5585 محمد السيد محمد طنطا محمد 342417121419.51465شرق

الشمحوط    5586 محمود حسن محمود طنطا محمد 392819.7515152016.585.5شرق

الغريب    5587 محمود القطب مصطفى طنطا محمد 33.523.514.51114.5201675.5شرق

المشد    5588 حماده مصطفى هانى طنطا محمد 29.528.5141214181074.5شرق

عمارة    5589 الرشيد محمد هشام طنطا محمد 37.52917.514.5131813.576.5شرق

سعيد   5590 السيد وليد طنطا محمد 28.51813.514.51216.514.565.5شرق

سراج    5591 السيد حسن وليد طنطا محمد 38.529201414.519.519.588.5شرق

الصعيدى    5592 اسماعيل محسن ياسر طنطا محمد 3830181415202077شرق

الغريب    5593 محمود على عاصم طنطا محمود 372919.51114.5191976شرق

محمد    5594 عبدالعزيز احمد محمد طنطا محمود 37.528.5191515202075.5شرق

ابوحشيش   5595 محى احمد طنطا محى 30.5221711.514.5191673شرق

البقلى   5596 مصطفى ابراهيم طنطا مصطفى 3929201415201966.5شرق

شادي    5597 السيد محمد احمد طنطا مصطفى 29.524151413.51913.585.5شرق

المشد    5598 ابراهيم مصطفى احمد طنطا مصطفى 26.52211.514.51317.51365شرق

المسنى   5599 مصطفى عبدالرحمن طنطا مصطفى 3827201314.7519.516.576شرق

عطالله    5600 ابراهيم شعبان كمال طنطا مصطفى 31.524189.511.52019.576شرق

الجزار    5601 محمد السيد محمد طنطا مصطفى 3627.51813.512.519.516.585.5شرق

المشد    5602 ابراهيم مصطفى محمد طنطا مصطفى 37161912.512201485شرق
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البحيرى    5603 حسين على محمد طنطا مهند 3829.519.515152016.585شرق

القزاز    5604 عبدالقادر يحيى علء طنطا يحيى 32.52817.514.751519.512.555شرق

احمد    5605 محمد سعيد احمد طنطا يوسف واحد309115.255.512168شرق

عبده   5606 محمد احمد طنطا يوسف 3724.516.510.58.5171973شرق

الديب    5607 عبدالرحمن على حسن طنطا يوسف 30.522107.57.51317.545شرق

عبده    5608 محمد محمد شريف طنطا يوسف 37.5291713.51418.516.577شرق

محمد   5609 الكيلنى علء طنطا يوسف 3723181314.518.51277شرق

الجيار     5610 عبدالمقصود محمود محمد محمود طنطا يوسف 30.51914.51313.515.513.567شرق

موسي    5611 بدوى محمد عيد طنطا يونس 29.515.51512.5129.517.557.5شرق

الفقي   5612 الشافعى سامح طنطا اريج 3624.517.513.59.51816.589شرق

جابر    5613 حسين حسين احمد طنطا اسراء 37.529171313.51918.569شرق

قنديل    5614 على محمد باسم طنطا اسراء 39.53017.51412.518.52077.5شرق

جابر   5615 عبدالقوى على طنطا اسراء 37.5291713.5132019.589شرق

جابر     5616 رسمى صادق رضا محمد طنطا اسراء 39.53019.51515201976.5شرق

عبداللطيف    5617 سليمان عبداللطيف سليمان طنطا اسلم 372713.512.5918.52077شرق

عبداللطيف   5618 جابر عبداللطيف طنطا اسماء 38.52918.512132016.576.5شرق

مسعود    5619 ابواليزيد محمد محمد طنطا اسماء 35.52815.5141419.51556.5شرق

الشناوى   5620 طلعت نجاح طنطا اسماء 38.52819.51413.52016.576.5شرق

الشمحوط    5621 محمد عادل حسن طنطا اشرقت 34.5281699.51618.566.5شرق

دويدار    5622 محمد ابراهيم احمد طنطا الء 39.52818.5141419.752077شرق

عبدالعال    5623 محمد عبدالعال ربيع طنطا الء 39.53019.515152020910شرق

فرج   5624 رأفت طارق طنطا الء 3830201515202076.5شرق

حماد     5625 احمد محمد احمد محمد طنطا الء 3126.511.55.53.5121876.5شرق
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الديب    5626 حسين جلل محمد طنطا الء 35.527.5171512.518.51479شرق

الديك    5627 محمد حسن محمد طنطا الء 31.52713.514.51118.515.569شرق

المشد    5628 ابراهيم مصطفى محمد طنطا الء 3327.51712.51019.518.589.5شرق

البابلي    5629 محمد عبدالمنعم على طنطا امانى 37.52918.513.5132014.589.5شرق

قنديل   5630 حسن اشرف طنطا امنيه 33166.57.54.510.51568شرق

الدقرني   5631 كريم الحاج طنطا امنيه 30176.544.5121467شرق

عيد    5632 طه عبدالمنعم مكرم طنطا امنيه 39.53019.7515152019810شرق

غلوش    5633 محمد ابوالعزم رفعت طنطا اميره 36.52010.5109.518.512.559.5شرق

محمود    5634 خليل محمد راغب طنطا ايمان 36.524.51312.51118.51678.5شرق

السمين    5635 عبدالفتاح مصطفى محمد طنطا ايمان 38.53018.5151519.51577شرق

مندور    5636 على محمد طنطا ايناسسلمه 35.526.51511.5918.51675.5شرق

الله    5637 جاد محمد عبدالبارى طنطا ايه 39.52919.51514.52019910شرق

عيسى    5638 ابوالعزم صبحى على طنطا ايه 37.52916.51313.5191788شرق

حماد     5639 احمد محمد احمد محمد طنطا ايه 3828191411.51814.588.5شرق

العبد     5640 على محمد على محمد طنطا ايه 372716.51514.52015.589شرق

القباني    5641 طه مصطفى محمد طنطا ايه 32.5271012.51215.51669.5شرق

شعلن    5642 محمد محمد طارق طنطا باسكال 3728181515201378.5شرق

فراج    5643 عبداللطيف عبدالحميد عبداللطيف طنطا بسمله 37.52918.5131119.51679.5شرق

عبدالعال    5644 عبدالواحد محمد ياسر طنطا بسمله 34.5291711.57.518.51578.5شرق

البحيري    5645 عبدالصمد محمد محمد طنطا تقى 39.529191415201487شرق

جابر    5646 محمد مصطفى ابراهيم طنطا حبيبه 30.514.51043.571343.5شرق

كامل    5647 عوض مصطفى احمد طنطا حبيبه 39.53019.51515201885شرق

الديب    5648 عبدالرحيم جمعه محمد طنطا حبيبه 2920.5614518.514.575.5شرق
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سالم    5649 المرسى يحيى ناصر طنطا حبيبه 35.522109.5418.51375.5شرق

عبداللطيف   5650 جابر ابراهيم طنطا داليا 36.5251812.57.52015.586شرق

عبدالرحيم    5651 السيد مصطفى محمد طنطا دنيا 37.52617.511.510.51916.568شرق

السوداني   5652 رجب احمد طنطا دينا 3717.517.5148.519.514.563.5شرق

رضوان    5653 عبدالحق مصطفى محمد طنطا رانا 34.526.513.512.58.5191987.5شرق

الشريف    5654 المكاوى محمد نصر طنطا رانيا 39.53019.514.511.519.514.587.5شرق

خير    5655 محمد جابر فتحى طنطا رحمه 3725.5181410181877شرق

الحبال    5656 بسيونى محمد اسلم طنطا رغد 35.52818151019.514.586.5شرق

الجندى    5657 على محمد احمد طنطا رنا 39.52919.51514201889.5شرق

جابر    5658 على على عاصم طنطا رنا 38.527.518.51512201688شرق

موسي    5659 على محمد ابراهيم طنطا روان 393019.513.514.5201977.5شرق

الشوبري   5660 عبدالله السيد طنطا روان 39.5292015142016910شرق

البابلي     5661 ابراهيم الدين سعد جمال طنطا روان 31.51911.511.57.5191696.5شرق

الشافعي    5662 محمد ابراهيم سامى طنطا روان 36.52918.5147.51913.587شرق

جابر    5663 على على عاصم طنطا روان 34301812.562018.599شرق

البحيري    5664 محمد غازى محمد طنطا روان 39.53019.7515152017.5910شرق

البحيري    5665 على احمد هشام طنطا ريم 403019.51514.52019910شرق

جابر   5666 السيد رياض طنطا ساره 39.52919.515152018.599.5شرق

علي   5667 محمد سالم طنطا ساره 3930201515201889.5شرق

الشمحوط   5668 الجوهرى عاطف طنطا ساره 37301513.514.5201755.5شرق

عيد    5669 محمد على محمد طنطا ساره 37.528.518.51414.52015.555.5شرق

الدين     5670 شمس محمود محمد احمد طنطا سعاد 38.529.5171514.5201665شرق

الدقدوسي    5671 مختار السيد عادل طنطا سلمى 3729.51714.513.52015.576.5شرق
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علم    5672 محمد عبدالهادى محمد طنطا سما 36.529.510.514.513201856شرق

حجازي    5673 ابراهيم حسنى احمد طنطا سماح 30.53051511.5201676شرق

يوسف    5674 ابراهيم احمد محمد طنطا سميره 39.5301915152016.589شرق

عبدالقادر   5675 عبدالعزيززيدان السيد طنطا شهد 3627.5111412.519.7514.562شرق

محمدين    5676 محمد عوض خالد طنطا شهد 33275.53.511201665شرق

قنديل    5677 محمد عبدالرحمن سلمه طنطا شهد 39.53017.515152018.578شرق

عبدالمقصود   5678 انور نصر طنطا علياء 39301913.514.52018610شرق

محمد    5679 صادق منير ابراهيم طنطا عليه 3930161414.5201767شرق

عبدالقادر   5680 عبدالعزيز ابوالفتوح طنطا فاطمه 37.52913.510.513.5201975.5شرق

الصريطي     5681 على ابوزيد فتحى الزهراء طنطا فاطمه 39301914.7515201865.5شرق

عبده    5682 ابراهيم مصطفى عصام طنطا فاطمه 393017.51515201975شرق

الشناوي   5683 عبدالمحسن على طنطا فاطمه 29.529.55.5121019.518.555شرق

خليفه    5684 ابواليزيد حسن وائل طنطا فرحه 35.5301111.512.519.518.565.5شرق

جابر    5685 عبدالوهاب ابراهيم محمد طنطا كنزى 39.5301815152018.569شرق

الدين     5686 نور محمد عبدالرحيم محمد طنطا لقاء 36.527.512.513.511.519.751865شرق

الغريب    5687 ابواليزيد سعد سمير طنطا ليلى 3627111311.52016.552.5شرق

عبدالعال    5688 السيد عبده سعيد طنطا مرفت 372910.510.511201753.5شرق

الكيلني    5689 السيد محمد السعيد طنطا مروه 37.53019.514.5151917.579شرق

الدين    5690 شمس محمد حسن طنطا مروه 37.53017.59.58191585شرق

مسعود    5691 احمد محمود البهى طنطا مريم 3729.51913.513.5201866.5شرق

احمد     5692 خلف الدين نصر حلمى طنطا مريم 372718.51313.5201776شرق

عبدالوهاب   5693 محمد حماده طنطا مريم 3730191314201986.5شرق

جابر    5694 على جابر عبدالرحمن طنطا مريم 372919.514.514.52016.587.5شرق
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راغب   5695 السيد محمد طنطا مريم 35.5301412.51419.51686شرق

المشد    5696 ابراهيم محمود محمد طنطا مريم 38.529.5161410.519.515.599شرق

عطاالله    5697 محمد ابراهيم مصطفى طنطا مريم 3626.513141318.51869شرق

خاطر    5698 احمد احمد ماهر طنطا ملك 383019.51414.519.520610شرق

سلم     5699 السيد عبده صابر وجدى طنطا ملك 342310.55.58181886.5شرق

فودة   5700 الشوادفى رمضان طنطا منار 38.5301914152017.576.5شرق

عباس    5701 ابواليزيد عبدالستار ابواليزيد طنطا منه 37191712.5101918.586.5شرق

ابراهيم    5702 حسن احمد الله طنطا منه 38.525189.59.519.52087.5شرق

الصعيدي     5703 على محمود احمد الله طنطا منه 38.529.516137.518.51966.5شرق

الدين      5704 شمس عبدالخالق محمد حامد الله طنطا منه 382813.5108.518.51976.5شرق

مرزوق    5705 عمر محمد الله طنطا منه 37.525.51812.510.5182076.5شرق

عبدالسلم   5706 شعبان حامد طنطا مى 382213.513.510181966.5شرق

البابلى   5707 مصطفى محمد طنطا مى 3317.51047.517.514.575.5شرق

جنه    5708 محمد السيد محمد طنطا مياده 34.519117.5518.517.575.5شرق

جمعة   5709 عبدالرؤوف على طنطا ناديه 35.516107.54.519.517.565.5شرق

عبدالعال    5710 احمد بسيونى عبدالغنى طنطا ندا 36.5281413.511.519.51999شرق

الموزي    5711 حسانين على مجدى طنطا ندا 3827181310202089.5شرق

جابر    5712 السيد محمد السيدامين طنطا ندى 35181811918.519.589.5شرق

خميس    5713 السيد الدسوقى عبدالسلم طنطا ندى 403019.751513201899.5شرق

جابر    5714 على شعبان مصطفى طنطا ندى 39.530201514.5201889شرق

عبده    5715 السيد السيد هانى طنطا ندى 3930191514.52019.5910شرق

البحيري   5716 غازى السيد طنطا نسمه 3729.511.5111016.51476شرق

الدين    5717 شمس السيد محمد طنطا نهى 39.52819.751414.52020710شرق
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حموده     5718 فرج عيد طه عبدالمنعم طنطا نوران 36.52815.513.511161769.5شرق

السندبسطي     5719 محمد عبدالله مجدى طنطا نورهان 353016.5138.519.51969.5شرق

عبدالكريم    5720 عبدالله محمد السيد طنطا هاجر 3828191514201879.5شرق

البحيري    5721 محمد انور حمدى طنطا هاجر 351517.514.57.518.517.5810شرق

سليم    5722 عبدالنبى احمد محمد طنطا هاجر 3829.519.51411.52018.5810شرق

عطيه    5723 على جمال محمد طنطا هاجر 38.521.519.51410.519.519910شرق

جابر    5724 محمود محمد محمود طنطا هانم 3623.519.7513.51119.52079.5شرق

جابر    5725 السيد احمد ابراهيم طنطا هبه 24.519.517.510.57.517.515.579شرق

مسعود    5726 احمد عبدالرحيم احمد طنطا هبه 32.518.515.5127.517.518.569شرق

برهومه   5727 عبدالواحد حمدى طنطا هبه 36.52617.5137.5192098.5شرق

الشمحوط    5728 محمد حسن هانى طنطا هبه 4029.519.51515202099.5شرق

ابوزينه    5729 السيد زكى احمد طنطا ياسمين 38301913.514201799شرق

الموزى    5730 حسانين على اشرف طنطا يسرا 37.53018.513.510202088شرق

محجوب   5731 ابراهيم ابوبكر كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو نصف34.516.5107.57.516145شرق

علم    5732 عبدالوهاب حامد احمد كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 35.52615910.518.51955شرق

المليجى    5733 القطب ابراهيم القطب كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 201062.51.591653.5شرق

الصباغ    5734 طه مصطفى طه كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 1.5810.563.5نصف206.55شرق

النويهى    5735 محمد ابراهيم عاطف كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 2610732.5121166شرق

البنهاوى    5736 فهمى ابراهيم فهمى كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 3819.514128201578شرق

ابوزينه    5737 محمد ابراهيم محمد كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 38292014.5152018.579.5شرق

يسن   5738 ناصف محمد كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 33.52117.5101119.518.566شرق

عوض    5739 محمد احمد يحى كة    ابراهيم المشتر ع بـر طنطا شـو 115.5542.56.51646شرق

معدى    5740 على ابراهيم ابراهيم كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 342917.514.51318.51769شرق
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الشرشابى   5741 محمد ابراهيم كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 35301713.514191769.5شرق

الشناوى    5742 ابراهيم سعد السيد كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 29.5221613111817.555شرق

النويهى    5743 ابواليزيد سيداحمد السيد كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 2210.55.57.53.514.51155شرق

السجينى    5744 على احمد المغاورى كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 32.5157.587.510.51152شرق

عزمى   5745 طلعت ايهاب كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 38.5291611.514.519.515.555شرق

شاهين    5746 على محمد بلل كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 37.5301610.512.519.512.555شرق

النبى     5747 حسب الدسوقى القطب جمال كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 28.56.54.51.53.511.51363.5شرق

حمزه   5748 عبدالعزيز خالد كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 34.524.5158.51019.51563.5شرق

شلبى    5749 محمود محمد رضوان كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 24.5157.52.54.59.51553شرق

خليل    5750 سعد احمد سعد كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 2.5811.562واحد20155شرق

ابوزينة    5751 محمد عبدالمولى صلح كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 12.5661.55.5108.562شرق

حجازى     5752 على الله خلف طلعت كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 2420104.581112.563شرق

البنبى    5753 حسن ابراهيم عادل كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 38.52919.514.5151913.567شرق

عاشور    5754 نور مصطفى عادل كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 39281912.514.5191477.5شرق

الشرقاوى    5755 حامد ابراهيم عبدالعليم كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 302517.57.514191476شرق

حرحش    5756 حسن عبدالفتاح عزت كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 322617.55.51112.512.566شرق

العبد    5757 مخلوف ابراهيم فتحى كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 32151849.5118.566شرق

النويهى   5758 عبداللطيف محسن كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو نصف33.58.55نصف15.51.57.5شرق

الدسوقى   5759 احمد محمد كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 55.59.575نصف18.5910.5شرق

طبانه    5760 عبدالمنعم سعد محمد كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 7.511.5965صفر27.58.510شرق

شامه   5761 على محمد كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 321515.59.511.51914.565شرق

العليبي   5762 احمد محمود كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 3826197.511.5181565شرق

بريشه    5763 بهنسى بريشه مدحت كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو 38.5291914.514.519.515.568شرق
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ابوزينه    5764 يوسف يوسف هشام كة    احمد المشتر ع بـر طنطا شـو واحد7.53.54.55نصف10.5صفر8.5شرق

صالح    5765 ابوزيد سعد احمد كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 321162.5واحد93.55شرق

خليفه    5766 محمد عبدالله احمد كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 35261914.51518.518.565شرق

الزيات    5767 محمد عبدالفتاح السيد كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 3624.519141517.51562.5شرق

الطنانى    5768 خضر على السيد كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو واحد7.57114واحد158.510شرق

حرحش    5769 حسن عبدالفتاح جمال كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 26.51214.57.57.51015.562شرق

عاشور    5770 على ابراهيم رمضان كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 332314.51311.515.51867.5شرق

الشريف   5771 عبدالجواد عبدالصمد كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 26155.55.53.58.51583.5شرق

الزغبى    5772 ابواليزيد منصور عبدالعزيز كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 31.5155.54.53.513.51082.5شرق

شحاته    5773 مصطفى عبدالوهاب كمال كة    اسلم المشتر ع بـر طنطا شـو 2.55762.5نصف235.54.5شرق

عمران    5774 محمد عبدالفتاح علء كة    اشرف المشتر ع بـر طنطا شـو 476.565واحد27103شرق

عاشور    5775 حامد السيد جمال كة    السيد المشتر ع بـر طنطا شـو 34.52415.597.5181466شرق

الملخانى    5776 عبداللطيف محمد عاطف كة    الصاوى المشتر ع بـر طنطا شـو 34.519.515.57.57.515.51376.5شرق

ابوزينه    5777 يوسف على محمد كة    القطب المشتر ع بـر طنطا شـو 163.5534910.563شرق

الشريف   5778 منصور عادل كة    بسام المشتر ع بـر طنطا شـو 37.5251312.513.517.51768شرق

الشاذلى    5779 حسين جمعه ابواليزيد كة    جاد المشتر ع بـر طنطا شـو 47.51255واحد1663شرق

الشرقاوى    5780 عقل المرسى محمود كة    حامد المشتر ع بـر طنطا شـو 36.52718.5141519.517.563شرق

احمد    5781 بخيت حسن بخيت كة    حسن المشتر ع بـر طنطا شـو 2194.51.51.551283.5شرق

البعلى    5782 حسن ابراهيم طارق كة    حسن المشتر ع بـر طنطا شـو 1.51.57.562.5نصف183.53.5شرق

البمبى    5783 حسن حسن فرج كة    حسن المشتر ع بـر طنطا شـو 28.523.511.5117.519.516210شرق

الزيات    5784 محمد عبدالفتاح ابواليزيد كة    خالد المشتر ع بـر طنطا شـو نصف58.56واحدصفر134.52شرق

النويهى    5785 محمد ابراهيم سلمه كة    خالد المشتر ع بـر طنطا شـو 3215118.55.5141273شرق

خليل    5786 سعد محمد ابراهيم كة    ذياد المشتر ع بـر طنطا شـو 36.517128.53.5201285.5شرق
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عوض   5787 رشاد محمد كة    زياد المشتر ع بـر طنطا شـو 35.525.514.587.519.515.585.5شرق

الشبينى   5788 سعد ابراهيم كة    سعد المشتر ع بـر طنطا شـو 393010127.519.51585.5شرق

السنباطى    5789 جمعه حامد علء كة    سمير المشتر ع بـر طنطا شـو 29.55.5103.52.5151265شرق

بندارى   5790 محمد بندارى كة    شريف المشتر ع بـر طنطا شـو 5.5963واحد94.533شرق

الشرقاوى    5791 احمد صلح احمد كة    صلح المشتر ع بـر طنطا شـو 393019.751515201886شرق

شحاته    5792 مصطفى عبدالوهاب محمد كة    صلح المشتر ع بـر طنطا شـو 2415147.581010.563شرق

الخولى    5793 احمد نصر احمد كة    طارق المشتر ع بـر طنطا شـو 39.53019.7514.51519.516.596.5شرق

محمد   5794 مسعد ابوالنور كة    عادل المشتر ع بـر طنطا شـو 31.521.510.553.51114.575.5شرق

ابوالعنين   5795 ابواليزيد محمد كة    عادل المشتر ع بـر طنطا شـو 23.55632.512.512.572.5شرق

بيبه    5796 محمود حامد محمد كة    عادل المشتر ع بـر طنطا شـو 37.52016.511.513.518.51385شرق

المشد   5797 مهدى حسن كة    عاطف المشتر ع بـر طنطا شـو 20.58.51354125.562شرق

المشد    5798 محمد براهيم صلح كة    عاطف المشتر ع بـر طنطا شـو 32.51512.57.5516.57.565.5شرق

زرد    5799 حسن عبدالخالق عربى كة    عبدالخالق المشتر ع بـر طنطا شـو 39.527.519.75141519.517.576شرق

ابواليزيدعاشور   5800 السعدنى ابواليزيد كة    عبدالرحمن المشتر ع بـر طنطا شـو 39.53019.7513.51419.519.577.5شرق

شاهين    5801 السيد حسن خالد كة    عبدالرحمن المشتر ع بـر طنطا شـو 3.512442واحد13810شرق

العزب    5802 على نصر شريف كة    عبدالرحمن المشتر ع بـر طنطا شـو 362720121319.751975.5شرق

القسطاوى    5803 ابراهيم محمد على كة    عبدالرحمن المشتر ع بـر طنطا شـو 24.515154.59.5141342.5شرق

عقده    5804 مصطفى السعيد محمد كة    عبدالرحمن المشتر ع بـر طنطا شـو 38302014.51519.51976شرق

الضوينى    5805 محمد محمد نبيل كة    عبدالرحمن المشتر ع بـر طنطا شـو 35.5281510.51317.515.575شرق

شهاب    5806 نصير عزت نصير كة    عبدالرحمن المشتر ع بـر طنطا شـو 35.51810.57.510.515.58.553.5شرق

حمامة    5807 عبدالرؤف رمضان محمد كة    عبدالرؤف المشتر ع بـر طنطا شـو 34.52017.5810.518.512.555.5شرق

الزيات    5808 محمد عبدالفتاح احمد كة    عبدالفتاح المشتر ع بـر طنطا شـو 392919.51314.7519.52077شرق

جمعة    5809 ناصف عبدالفتاح ناصف كة    عبدالفتاح المشتر ع بـر طنطا شـو 372519.51413.519.51567.5شرق
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غنيم    5810 عبدالجليل عبدالله امير كة    عبدالله المشتر ع بـر طنطا شـو 3618191010.517.51575شرق

زرد    5811 فتحى مصطفى نعيم كة    عبدالله المشتر ع بـر طنطا شـو 36.53020131519.51748شرق

النويهى   5812 عبدالجليل ابراهيم كة    عبدالمنعم المشتر ع بـر طنطا شـو 291514.55.51115.51143.5شرق

زهمون    5813 محمد على محمد كة    على المشتر ع بـر طنطا شـو 17.5171010.511.515.51245شرق

طلبه    5814 محمود على محمود كة    على المشتر ع بـر طنطا شـو 94.511.5910944.5واحدشرق

عوض     5815 على الدين جمال خالد كة    عمر المشتر ع بـر طنطا شـو 38.5301914.51519.751848.5شرق

صوان     5816 الله نعمه محمد عبدالوهاب كة    عمرو المشتر ع بـر طنطا شـو 3.5341.53.510.57.545شرق

عبدالمجيد    5817 محمد عبدالحليم محمد كة    كريم المشتر ع بـر طنطا شـو 38292014.515191978شرق

العبد    5818 ابراهيم حسين ابراهيم كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 18.51812.528.511.51644.5شرق

الروش    5819 احمد شعبان احمد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 97108.57.5141344شرق

توفيق   5820 عبدالفتاح احمد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 35.52916.513.514.519.517.558شرق

خضره    5821 محمد محمد السيد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 3228191312.51919.547.5شرق

يونس   5822 جمعه انور كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 7.5927.54.56744شرق

شاهين    5823 على محمد بلل كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 16.515107.581611.545شرق

التلوى    5824 حامد قطب حامد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 362318.513.51419.517.557شرق

محمود   5825 طلبه حمدى كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 2.5910.587.513.513.545شرق

ابوالنصر    5826 ابراهيم احمد خالد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 2810137.5814.516.552.5شرق

نوفل    5827 محمد عبدالله خالد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 36.52817.513.513.519.51767.5شرق

الشرقاوى    5828 بدران على رضوان كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 27271312815.517.575.5شرق

شاهين    5829 شاهين ابراهيم صبحى كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 21.5136.5921615.576شرق

شقير   5830 ابواليزيد طه كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 19.5732.51.5155.546.5شرق

حمزه    5831 شاهين محمد عادل كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 29125114.51715.567شرق

الشويمى    5832 احمد عبدالرؤف عبدالرازق كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 361613.5139.51917.567شرق
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شحاته    5833 ابواليزيد ابواليزيد عبدالسلم كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 249107.57.516.513.555.5شرق

شقير    5834 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 351618.511.510.5191664.5شرق

الشريف    5835 ابراهيم مخلوف عثمان كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 30.51713.57.5817.51449شرق

فرج    5836 على عبدالحليم على كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 2794.52516.514.565شرق

على    5837 كامل محمود كامل كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 8.563.51.51.515.516.554شرق
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زرد    5838 على محمد محسن كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 3319144.52181665.5شرق

حجاج    5839 على ابراهيم محمود كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 13.545.51.51.513.51146.5شرق

حسن    5840 محمد احمد محمود كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 1915105.52.518.51756.5شرق

ابوالنصر   5841 سعد مخلوف كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 38.530181314.7519.519.5810شرق

الشاذلى    5842 مصطفى عبدالوهاب مصطفى كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 302410.58.57.51517.567.5شرق

ياسين    5843 زكى ابراهيم منصور كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 18.5114.557.51816.577شرق

ابوديه    5844 طه احمد منصور كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 2618127.58.5191767.5شرق

الديب   5845 محمد ناصر كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 38.52919.514.513.519.518.598.5شرق

صقر    5846 ابراهيم عبدالفتاح وائل كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 37.530191414191889.5شرق

ابوحسن    5847 طه ابراهيم وليد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 39302014.5152019.5710شرق

عبدالمجيد    5848 محمد الحسينى ياسر كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 732.533.517.51477.5شرق

عبدالبارى    5849 محمد محمود ابوالمجد كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 342717.51211.519.51859.5شرق

حجازي    5850 بدران على احمد كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 33.52717.5131219.516.558.5شرق

نيبر   5851 على جمال كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو غـ10.58غـ5.5غـ14غـ28.5شرق

نصير   5852 منجى حسنى كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 27.5167.53.53101142.5شرق

ابراهيم   5853 محمد سمير كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو نصف25.56102.51.56146شرق

حسانين    5854 السيد محمود عادل كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 36.52519.51214.519.515710شرق

حجاج    5855 على ابراهيم عبدالحميد كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 28.5221111.511.511.51364.5شرق

الشرقاوى    5856 حامد مصطفى عبدالماجد كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 38.52519.513141915.566.5شرق

النويهي    5857 ابوالنجا ابراهيم علء كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 32910101114.513.563.5شرق

زينه    5858 ايراهيم عبدالمولى محمد كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 31.5167.57.58.512.51241.5شرق

يسن    5859 محمد على محمد كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 22.5877.57.510.51063شرق

الدين     5860 فخر محمد بسيونى مرزوق كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 372518.511.51119.751673شرق
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ديكو    5861 محمد احمد مصطفى كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 341619.511.51119.751673شرق

الدين     5862 حسام السيد محمد مصطفى كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 36.5221911.51019.7515.563.5شرق

النويهى   5863 حسن ايمن كة    مروان المشتر ع بـر طنطا شـو 352017912161462.5شرق

السعدنى   5864 محمد عماد كة    مروان المشتر ع بـر طنطا شـو 382718.51215191963شرق

الزغبى    5865 عطا ابواليزيد ابراهيم كة    مصطفى المشتر ع بـر طنطا شـو واحد2815733.510104شرق

ابوالنصر    5866 احمد مصطفى احمد كة    مصطفى المشتر ع بـر طنطا شـو 11.56432.54.5562شرق

مرزوق    5867 السعيد مصطفى رشاد كة    مصطفى المشتر ع بـر طنطا شـو 1595.5535652.5شرق

خضره    5868 محمد محمد سعد كة    مصطفى المشتر ع بـر طنطا شـو 23678.57131071.5شرق

النويهى    5869 سعد مصطفى سعد كة    مصطفى المشتر ع بـر طنطا شـو 33.5201411.512.514.51672شرق

الديك    5870 القطب محمد صلح كة    مصطفى المشتر ع بـر طنطا شـو 13.53431.510661.5شرق

جاد    5871 سعد الطيبى محمود كة    مصطفى المشتر ع بـر طنطا شـو 33.51914.587.51713.583شرق

جعفر    5872 الغريب عبدالمجيد عابد كة    مهاب المشتر ع بـر طنطا شـو 30.5151083.51412.564شرق

الشامى    5873 احمد حسن احمد كة    مؤمن المشتر ع بـر طنطا شـو 29157.598.51413.565.5شرق

ضيف    5874 احمد عبدالحليم احمد كة    مؤمن المشتر ع بـر طنطا شـو 13.5114.5234.52.544شرق

الشويمى    5875 احمد عبدالرؤف عبدالرازق كة    مؤمن المشتر ع بـر طنطا شـو 3721191314.752015.576.5شرق

ابومنا    5876 السيد محمد السيد كة    نادر المشتر ع بـر طنطا شـو 743نصفواحدنصف1121.5شرق

الرفاعى    5877 محمد مغاورى محمد كة    هشام المشتر ع بـر طنطا شـو 18.5107.52.53611.556شرق

يسن    5878 على محمد عبدالفتاح كة    يوسف المشتر ع بـر طنطا شـو 383019.514.51519.51557شرق

ضيف    5879 محمد ابواليزيد محمد كة    يوسف المشتر ع بـر طنطا شـو 39261914.514.7519.7515.557.5شرق

ابوجندى    5880 محمد السعيد محمد كة    يوسف المشتر ع بـر طنطا شـو 19.5107.57.531013.544.5شرق

القسطاوى    5881 على السعيد احمد كة    اسراء المشتر ع بـر طنطا شـو 38261913.514.751915.557.5شرق

فخرالدين    5882 سيداحمد عبدالفتاح امجد كة    اسراء المشتر ع بـر طنطا شـو 39.5291814.5152017.578شرق

ابوالنصر    5883 احمد محمد رضوان كة    اسراء المشتر ع بـر طنطا شـو 31.518137.55.510.5776شرق
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رمضان    5884 ابراهيم الحسينى عاطف كة    اسراء المشتر ع بـر طنطا شـو 37.52818.511.514.519.515.578شرق

هلل    5885 حسن محمد محمد كة    اسراء المشتر ع بـر طنطا شـو 10756.5نصف20743.5شرق

القسطاوى    5886 محمد محمد محمد كة    اسراء المشتر ع بـر طنطا شـو 39302015142015.577.5شرق

الشامى    5887 محمد محمد مصطفى كة    اسراء المشتر ع بـر طنطا شـو 26.597.551.5111475شرق

الغنام    5888 عبدالنبى ابراهيم عاطف كة    اسماء المشتر ع بـر طنطا شـو 2296.54.58101257شرق

شاهين   5889 شاهين رشاد كة    امال المشتر ع بـر طنطا شـو 392618.5151519.7513.578شرق

الشرقاوى    5890 الشرقاوى الحسينى محمد كة    امانى المشتر ع بـر طنطا شـو 36914.58.510.515.511.555شرق

النويهى   5891 العبدمحمود عاطف كة    امل المشتر ع بـر طنطا شـو 36.52910.57.510.516.51594.5شرق

الغريب    5892 محمد عبدالقادر حسين كة    امنيه المشتر ع بـر طنطا شـو 38.52519.513.515201397شرق

يسن    5893 حامد محمد صبحى كة    امنيه المشتر ع بـر طنطا شـو 31853511.510.571.5شرق

العمرى    5894 رجب السيد منصور كة    امنيه المشتر ع بـر طنطا شـو 38.5301614.51519.51762.5شرق

القسطاوى    5895 حسن القسطاوى السيد كة    اميره المشتر ع بـر طنطا شـو 393017141419.7515.592.5شرق

البيومى    5896 محمد السيد مصطفى كة    اميره المشتر ع بـر طنطا شـو 3825191513.51918.573.5شرق

خليل    5897 السيد خليل جمال كة    امينه المشتر ع بـر طنطا شـو 39.52917.5151519.51385.5شرق

النويهى   5898 سعد محمد كة    امينه المشتر ع بـر طنطا شـو واحد33.5810.59.57.519186شرق

النشار    5899 محمد مصطفى اشرف كة    اهله المشتر ع بـر طنطا شـو 34.5221812.51416.51673.5شرق

الشريف    5900 عبدالفتاح محمد اشرف كة    ايمان المشتر ع بـر طنطا شـو 38.530191414.519.516.584.5شرق

الجنايني    5901 حسن محمد خالد كة    ايمان المشتر ع بـر طنطا شـو 39.52919.513.514.52017.5910شرق

المراكبى    5902 محمد عثمان عبدالوهاب كة    ايمان المشتر ع بـر طنطا شـو 39.53020151519.517.597.5شرق

خليفة    5903 محمد شعبان عبدالله كة    ايناس المشتر ع بـر طنطا شـو 32.515.511.511.58.5166.572.5شرق

ابوالنصر    5904 طه محمد ابراهيم كة    ايه المشتر ع بـر طنطا شـو 36.52517.57.551710.563شرق

الضوينى    5905 احمد على احمد كة    ايه المشتر ع بـر طنطا شـو 3627.5179518.512.552شرق

القسطاوى   5906 حامد حامد كة    ايه المشتر ع بـر طنطا شـو 3729.51513.51419.7513.574شرق
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ابوزينه    5907 احمد ابواليزيد عادل كة    ايه المشتر ع بـر طنطا شـو 31.51012.57.5413962.5شرق

التباع    5908 حسين مدبولى مجدى كة    ايه المشتر ع بـر طنطا شـو 34.515127.57.5179.541.5شرق

شقير    5909 بدوى محمد يسرى كة    بدريه المشتر ع بـر طنطا شـو 26.51167.539.5662شرق

الشريف     5910 بسيونى احمد سيد انور كة    بسنت المشتر ع بـر طنطا شـو 38.5292014.514.52012.585شرق

الرفاعى    5911 سعد محمد حامد كة    بسنت المشتر ع بـر طنطا شـو 3123.516.51312.5189.554.5شرق

عقده    5912 مصطفى السعيد محمد كة    بسنت المشتر ع بـر طنطا شـو واحد32.524.51197.519.7511.55شرق

الجناينى    5913 جاد حسن جاد كة    حبيبه المشتر ع بـر طنطا شـو 3729191314.52012.568شرق

رمضان    5914 محمد السيد جمال كة    حبيبه المشتر ع بـر طنطا شـو 32.510.516107.55.5642شرق

الشناوى    5915 ابراهيم سعد حامد كة    حبيبه المشتر ع بـر طنطا شـو 36.526.517.51012.519.751152.5شرق

الشرقاوى    5916 محمد مصطفى حسن كة    حبيبه المشتر ع بـر طنطا شـو 3727.51914.5152011.549.5شرق

عبدالرؤف   5917 احمد عصام كة    حبيبه المشتر ع بـر طنطا شـو واحد3.54واحد1.51.5واحد7.52.5شرق

القسطاوى    5918 ابواليزيد عبدالوهاب محمد كة    حبيبه المشتر ع بـر طنطا شـو 39.52919.51515201578.5شرق

ابوالنصر    5919 ابواليزيد محمد وائل كة    حبيبه المشتر ع بـر طنطا شـو واحد14.5116.52.52.557.56شرق

القسطاوى    5920 محمد مخلوف مجدى كة    حسناء المشتر ع بـر طنطا شـو 38.52618.513.514201679.5شرق

الملخانى    5921 عبدالمعطى السيد اشرف كة    حنين المشتر ع بـر طنطا شـو واحد3523.515.510.591818.55شرق

حجاج    5922 على ابراهيم على كة    خلود المشتر ع بـر طنطا شـو 31.52611.57.5814.513.572.5شرق

حمزه     5923 شاهين السيد طه رأفت كة    رانيا المشتر ع بـر طنطا شـو واحد16.5106.551.58.585شرق

العطار   5924 مصطفى اكرم كة    رنا المشتر ع بـر طنطا شـو 37301813142014.573.5شرق

السنباطى    5925 حسن مصطغى رأفت كة    رنا المشتر ع بـر طنطا شـو 372812121318.510.565شرق

مراد    5926 محمد احمد شريف كة    رنا المشتر ع بـر طنطا شـو 36.528.51612.513.5201271.5شرق

محمود    5927 محمد ناصف محمد كة    رنا المشتر ع بـر طنطا شـو 3220.56.57.57.511.59.552شرق

حسن    5928 عبدالمقصود عبدالمقصود السيد كة    روان المشتر ع بـر طنطا شـو 39291513.51418.513.568شرق

البمبى    5929 حسن سعد خالد كة    روان المشتر ع بـر طنطا شـو واحد353016.512.51117.512.56شرق
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القسطاوى   5930 عبدالرؤف خالد كة    روان المشتر ع بـر طنطا شـو 32.517.51012.511161064.5شرق

خليل    5931 سيداحمد احمد سيداحمد كة    روان المشتر ع بـر طنطا شـو 37.52712.511.512.5149.582.5شرق

الشعراوى    5932 على محمود عبدالستار كة    روان المشتر ع بـر طنطا شـو 37.525.51614.5131910.585.5شرق

نصير    5933 امين منجى السعيد كة    ريم المشتر ع بـر طنطا شـو 30.5211097.5159.582شرق

القسطاوى    5934 مرسى ابراهيم حامد كة    ريم المشتر ع بـر طنطا شـو 10352واحد15.582.52شرق

الجناينى    5935 حسن احمد عباده كة    ريهام المشتر ع بـر طنطا شـو واحد26842.52.5116.56شرق

رضوان    5936 عبدالله ابوزيد محمد كة    زهره المشتر ع بـر طنطا شـو 2311.51042.587.552.5شرق

جادالله    5937 احمد منصور احمد كة    ساره المشتر ع بـر طنطا شـو 3221.5613.59.519761.5شرق

عطيه   5938 ابواليزيد سلمه كة    ساره المشتر ع بـر طنطا شـو واحد3118.51010.57.517.597شرق

علم   5939 الغريب نصر كة    ساره المشتر ع بـر طنطا شـو 39.5292014.515202096.5شرق

السقارى    5940 براهيم حلمى محمد كة    ساميه المشتر ع بـر طنطا شـو 37.526.51712.5122012.573.5شرق

الدين     5941 حسام عبداللطيف السيد عبدالطيف كة    سلمى المشتر ع بـر طنطا شـو 38.52819141419.515.582شرق

الشرقاوى   5942 احمد صلح كة    سمر المشتر ع بـر طنطا شـو 66.551.5واحد18523شرق

سعد    5943 مصطفى سالم ابراهيم كة    سهيله المشتر ع بـر طنطا شـو 34.5141456815.5102.5شرق

ابوالنصر    5944 احمد محمد محمد كة    سهيله المشتر ع بـر طنطا شـو 38.53019.51314.5201393شرق

يونس    5945 جمعه على سامى كة    شاهنده المشتر ع بـر طنطا شـو 39291913152012.593شرق

ضيف    5946 ابراهيم على ابراهيم كة    شروق المشتر ع بـر طنطا شـو 36281812.513.518.513.576شرق

الشامى    5947 ابراهيم حسن طارق كة    شهد المشتر ع بـر طنطا شـو 15.5153.5344.54.572شرق

القسطاوى    5948 حسن حسن السعيد كة    فاطمه المشتر ع بـر طنطا شـو 38.529.519.514152012.5710شرق

السيد    5949 السيد السيد انور كة    فرح المشتر ع بـر طنطا شـو 551.5نصفواحد6.5221.5شرق

تعيلب    5950 عبدالفتاح عزت جمال كة    مرام المشتر ع بـر طنطا شـو 38.526.515.51414201673.5شرق

النويهى    5951 محمد احمد ممدوح كة    مرنا المشتر ع بـر طنطا شـو 3722.51312.512191679شرق

الشرقاوى    5952 ابواليزيد ابراهيم ابراهيم كة    مروه المشتر ع بـر طنطا شـو 38251813.510.519.51589شرق
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النبى     5953 حسب الدسوقى حامد على كة    مروه المشتر ع بـر طنطا شـو 39.53019.514.5152018.5810شرق

العباسى   5954 خليل ابوالسعود كة    مريم المشتر ع بـر طنطا شـو 372714131518.515.599.5شرق

البمبى   5955 محمد ايهاب كة    مريم المشتر ع بـر طنطا شـو 332714.595.519.51599شرق

عوض   5956 محمد حسن كة    مريم المشتر ع بـر طنطا شـو 3825.518131419.7513.589.5شرق

معدى    5957 ابواليزيد الحسينى سعد كة    مريم المشتر ع بـر طنطا شـو 373018.513.51019.516.589.5شرق

يوسف    5958 محمد محمد صلح كة    مريم المشتر ع بـر طنطا شـو 36.5251312141913.579.5شرق

الشعراوى    5959 طه محمد منصور كة    مريم المشتر ع بـر طنطا شـو 34.521.51867.517.512.589.5شرق

عوض    5960 على فوزى احمد كة    ملك المشتر ع بـر طنطا شـو 37.526.51512.51119.513.589.5شرق

سليمان    5961 على محمد احمد كة    ملك المشتر ع بـر طنطا شـو 342518.513.5131913.589.5شرق

يس    5962 ابراهيم عطا ابراهيم كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 393019.7512.514.52015.589.5شرق

ابوزينه    5963 ابواليزيد عبدالفتاح احمد كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 38281913.51519.7516.589شرق

شلبى    5964 محمود محمد احمد كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 37.5301614.513.518.51789شرق

الشقرفى     5965 محمد محمد ابراهيم الله كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 18.51.5333.54.51088شرق

عبدالفتاح    5966 عبدالرؤف شريف الله كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 25663.54121477.5شرق

القسطاوى     5967 حسن القسطاوى فتحى الله كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 3220612.513.517.51889شرق

البعلى    5968 محمد محمد صلح كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 33251297.517.51879.5شرق

عبدالحميد    5969 عبدالمعطى محمد عبدالخالق كة    منه المشتر ع بـر طنطا شـو 34.528.510981715.589شرق

كامل   5970 عبدالحليم محمد كة    مى المشتر ع بـر طنطا شـو 32.515137.57.510.514.589شرق

حمزه    5971 محمد محمد هشام كة    ميراد المشتر ع بـر طنطا شـو 34.5231711.58.519.51489.5شرق

الزغبى   5972 عبدالوهاب نبيل كة    ندا المشتر ع بـر طنطا شـو 37.5291312.5121716.585.5شرق

ديكو    5973 محمد احمد على كة    ندى المشتر ع بـر طنطا شـو 37.529.519.7513.51519.7513.599شرق

شحاته    5974 مصطفى عبدالوهاب مصطفى كة    ندى المشتر ع بـر طنطا شـو 31.5201513.51317.513.588.5شرق

العكش    5975 حسن على اشرف كة    نرمين المشتر ع بـر طنطا شـو 34.5197117.516.56.565شرق
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خليل    5976 مسعود محمد مسعود كة    نرمين المشتر ع بـر طنطا شـو 24.520.5101097.518.564.5شرق

الصفطى    5977 ابراهيم نسيم يوسف كة    نسرين المشتر ع بـر طنطا شـو 37.53018.5151519.751579شرق

يسن    5978 ابواليزيد حامد محمد كة    نسمه المشتر ع بـر طنطا شـو 26.512.559.54.5126.565شرق

عماره    5979 محمود عبدالوهاب حماده كة    نهى المشتر ع بـر طنطا شـو 33.522.515.513.591913.574.5شرق

السنباطى    5980 حسن مصطفى حسن كة    نور المشتر ع بـر طنطا شـو 39302015152014.599شرق

العليبى    5981 على عبدالعال احمد كة    نورا المشتر ع بـر طنطا شـو 36.526.517.5131519.514.566شرق

الضوينى   5982 عبدالوهاب علء كة    نورا المشتر ع بـر طنطا شـو 37.53019.513.515201778شرق

العكش    5983 حسن على اشرف كة    نورهان المشتر ع بـر طنطا شـو 32.5181011.58.516865شرق

عقده    5984 بيومى شعبان البيومى كة    نورهان المشتر ع بـر طنطا شـو 15122.57.55.54464شرق

الرفاعى   5985 ابراهيم سعد كة    نورهان المشتر ع بـر طنطا شـو 30157.57.57.513854شرق

كرامه    5986 احمد حامد ايمن كة    هاجر المشتر ع بـر طنطا شـو 3826.51913.515191469شرق

شحاته    5987 حامد ابراهيم حامد كة    هاجر المشتر ع بـر طنطا شـو 38.5301814.51519.51687.5شرق

صالح    5988 يوسف ابراهيم محمد كة    هاجر المشتر ع بـر طنطا شـو 286597.517.51175شرق

عبيد    5989 محمد على محمد كة    هاجر المشتر ع بـر طنطا شـو 28.510.577.5412.59.584.5شرق

الجندى    5990 حامد رزق حامد كة    هبه المشتر ع بـر طنطا شـو 18.594.597.56.57.584شرق

القسطاوى    5991 مصطفى سعد احمد كة    هدى المشتر ع بـر طنطا شـو 36.52612.51210.517956شرق

حجاج    5992 على ابراهيم عبدالحميد كة    ياسمين المشتر ع بـر طنطا شـو 35.5271913.513.5198.589.5شرق

شعبان    5993 محمد القطب محمد كة    يسرا المشتر ع بـر طنطا شـو 34.52218.513.51418.516.576.5شرق

الوردانى    5994 السيد محمد السيد طنطا ابراهيم 6.5454واحد11.56.56.52شرق

شاهين    5995 عبدالحليم محمد بلل طنطا ابراهيم 21.5711.52.5312.58.555.5شرق

عبدالونيس   5996 هاشم عبدالسلم طنطا احمد 2510.5132.521613.545شرق

عبده    5997 فرج فتحى ماهر طنطا احمد 351419.510318.51155.5شرق

بيومى    5998 على احمد مجدى طنطا احمد 38292013.515201687شرق
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الباجورى   5999 احمد محمود طنطا احمد 26111321.589.575.5شرق

داود    6000 محمود محمد مختار طنطا احمد 33.523197.55.5111386.5شرق

السعداوى    6001 مصطفى محمد مصطفى طنطا اسلم 2219177.5412955.5شرق

الحداد   6002 السيد اسامه طنطا خالد 37301914517.51066.5شرق

طاهر    6003 محمود عبدالمحسن محمود طنطا رضا 383019.514.51518.513.566.5شرق

البرعى   6004 محمد رضا طنطا سعيد 41343نصف24.58141.5شرق

زين   6005 السعيد سمير طنطا عادل 2111.512.522.58.513.565شرق

داود    6006 محمد السيد محمد طنطا عبدالله 36.5282013.514.519.518.566.5شرق

داود    6007 محمد صبحى محمد طنطا عبدالله 32.524.5197.57.518.515.565.5شرق

خليل    6008 احمد ابراهيم رفيق طنطا محمد 37.5292014.514.75201876شرق

شاهين    6009 عبدالحليم عزت عادل طنطا محمد 361716.582.515.517.576شرق

عاشور   6010 ابراهيم عبدالمجيد طنطا محمد 302116.54.52151266شرق

الجندى    6011 فؤاد محمد فؤاد طنطا محمد 34.526.519.51414.5201566شرق

المغربى    6012 المهدى محمد ياسر طنطا محمد 38.5301914.5141915.566.5شرق

حسين    6013 عطيه محمد سلمه طنطا مصطفى 1813.5134.5312.512.546.5شرق

الدراجينى    6014 حامد السيد محمد طنطا مهاب 143.51387.568.552.5شرق

عاشور    6015 عطيه محمد اسامه طنطا اسماء 372416.512.58.5121575شرق

سلم    6016 عبدالفتاح ابراهيم اسماعيل طنطا حبيبه 37.52916.513.510191775.5شرق

عاشور    6017 احمد ابراهيم عبدالمنعم طنطا خلود 3827.51813.512.5181766شرق

الشرقاوى   6018 حسن مصطفى طنطا رانا 39.5292014.51519.516.5710شرق

ابراهيم    6019 سعيد على لطفى طنطا سماح 1257.54551155شرق

حمزه    6020 عبدالحليم محمد محمد طنطا شهد 39.53016.511.511.52017.577.5شرق

محمد   6021 رفيق محمد طنطا صابرين 39.5291915142020710شرق
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عشماوى    6022 السيد شحاته محمد طنطا عزه 37.525.516.513.5131417.569.5شرق

عشماوى   6023 شحاته السيد طنطا فايزه 2920.512.59.5111213.558.5شرق

الصعيدى    6024 احمد فهمى متولى طنطا مروه 332112.58.55121568شرق

علوانى    6025 محمد منصور ابراهيم طنطا مريم 39.529.519.7515152017.552شرق

علوانى     6026 علوانى حميده محمد الله طنطا منه 31.514.51094.5713.555شرق

البنهاوى     6027 ابراهيم الدين محى خالد طنطا مها 35.52216117.5131669.5شرق

عبدالله    6028 ابراهيم عبدالشاكر ابراهيم طنطا ميار 3924.519.513131815.567.5شرق

هاشم    6029 بسيونى يحيى اسامه طنطا نانسى 3312.5157.57.513.51566.5شرق

عبدالله   6030 عبدالشاكر هانى طنطا نورا 2513.5137.57.51114.547.5شرق

عطيه    6031 ابراهيم عبدالقادر عبدالحليم طنطا هبه 38282014.514.7519.518.569.5شرق

الدراجينى    6032 حامد السيد حسن طنطا يارا 37.52919.513.514.52020710شرق

حسين   6033 محمد عطا طنطا ياسمين 2.51475.5صفر23351.5شرق

فايد    6034 محمد محمد ابراهيم طنطا احمد 351118.511.51218.517.553.5شرق

عبده     6035 على السيد عبدالرحيم اسامه طنطا احمد 362819.513.51317.51853شرق

سليمان    6036 عمر رجب ايهاب طنطا احمد 392719.51513.519.51863.5شرق

فرحات   6037 عبدالنبى جمال طنطا احمد 3927191111201963.5شرق

الجوهرى    6038 محمد مصطفى جمال طنطا احمد 37.526.517.51315202062.5شرق

عماره    6039 مرسى مخلوف خالد طنطا احمد 321715.5107.5181462شرق

بلتاجى    6040 رضوان مصطفى رضوان طنطا احمد 36.51917.57.55.51717.565شرق

البحيرى   6041 السيد عطالله طنطا احمد 3826191314.7519.51973شرق

الله      6042 جاب احمد احمد الدين عماد طنطا احمد 29.51418.510.51318.51572شرق

ابوالعنين   6043 ابراهيم ماهر طنطا احمد 38.52719.513.514.519.51862.5شرق

العيسوى    6044 محمد ابراهيم محمد طنطا احمد 3825.51811.55.517.519.563شرق
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ابوزيد    6045 محمد احمد محمد طنطا احمد 24.512.511.5109141863.5شرق

زيدان    6046 محمود على محمود طنطا احمد 3916.518.57.58.5181756.5شرق

متولي     6047 الدين جمال محمد ممدوح طنطا احمد 2122.511.585.5171572.5شرق

صالح   6048 عطيه وائل طنطا احمد 3024.517.599171863.5شرق

على   6049 احمد الليثى طنطا ادهم 2811.514.55.53191662.5شرق

ابوتجار    6050 عبدالرحمن محمد محمد طنطا ادهم 2715.513.553.517.51642شرق

قنديل    6051 محمد احمد ابراهيم طنطا اسامه صفر33.52.5145.57.51212.55شرق

طنطاوى   6052 فوزى محمود طنطا اسلم 33.522197.57.515.517.583.5شرق

رداد    6053 محمد السيد عاطف طنطا السيد 3315177.57.515.517.573شرق

ابوالمعاطى    6054 سلم امام سلم طنطا امام نصف29.5613.552.514.517.56شرق

ابوالروس    6055 ابراهيم الجوهرى علء طنطا بدر نصف157.5103.53813.56شرق

حماده    6056 محمد جمال محمد طنطا جمال 34151310.59.5192056شرق

باشا     6057 محمد باشا محمد ابراهيم طنطا حامد 34.5231410.5817.51485شرق

الله     6058 عطا ابوالفضل حسن محمد طنطا حسن 362416.51313.519.51256.5شرق

البواب   6059 فرج محمد طنطا خالد 34.510.5127.591415.575شرق

كساب   6060 رمضان محمد طنطا رمضان 33.512.5105.5511.51363شرق

ناجى    6061 محمد مصطفى احمد طنطا زياد 29.517.5148.57.5111563شرق

عمر    6062 ابراهيم عبدالرازق مختار طنطا عبدالرازق 3818.511.5131311.51983.5شرق

اسماعيل    6063 على مرزوق طارق طنطا عبدالرحمن 27.5101610.52.571581.5شرق

هلل    6064 محمد السيد محمد طنطا عبدالرحمن 321511.55.553.51553.5شرق

علم    6065 كامل مصطفى محمد طنطا عبدالرحمن 36.51615.57.5391265شرق

الدسوقى   6066 عبدالرحيم فرج طنطا عبدالرحيم 2567.57.5281143.5شرق

محمد   6067 عبدالرحيم محمد طنطا عبدالرحيم 15.57.56.5728943شرق
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رياض   6068 عبدالسلم ايمن طنطا عبدالسلم 371316.58812.513.553شرق

الزغبي    6069 ابراهيم حسن سلمه طنطا عبدالله 291510.597.5101562شرق

الصفتى    6070 بسيونى مصطفى عطا طنطا عبدالله 30.55.5755.51016.562.5شرق

عبدالقادر    6071 ابراهيم امين على طنطا عبدالله 35.522.516108.5181952.5شرق

عبدالغني   6072 ابراهيم محمد طنطا عبدالله واحد225.568.53.512106شرق

علم    6073 ابراهيم عبدالله محمود طنطا عبدالله 38.527.5181413.5201875شرق

درويش    6074 عبدالمقصود عبدالنبى نبيل طنطا عبدالله 3721.514.514.51519.51663.5شرق

الشناوى   6075 ابراهيم صفوت طنطا على واحد27.515131131615.59شرق

سليم    6076 ابراهيم السيد رضا طنطا عمر 36.525.51814.513.518.51065شرق

عبدالهادى    6077 محمد حسين وليد طنطا عمرو 37.52818141419.51957شرق

البربرى    6078 ابراهيم عطيه طنطا فارسطارق 31912.543.5171173شرق

محمد   6079 القطب فتحى طنطا فارس 35.519.514.53.521513.552شرق

الدقراني    6080 حسن سامى نادر طنطا فارس 34.52015.588.519.51581.5شرق

الهابط    6081 احمد سلمه ابراهيم طنطا محمد 3320.513.54.54151451.5شرق

ابوستيت    6082 محمد محمد ابراهيم طنطا محمد 34.520147.53.51611.551.5شرق

عراقى    6083 ابراهيم سعيد احمد طنطا محمد 30.59142.753.5141592.5شرق

حماده    6084 احمد مصطفى احمد طنطا محمد 34.515.512.587.518.51453شرق

الشناوى    6085 السيد عبدالجواد السيد طنطا محمد 278.5109.57.510.514.553.5شرق

علم    6086 ابواليزيد عبدالرحيم السيد طنطا محمد 34.51316.57.510.51616.551.5شرق

عبدالخالق   6087 عبده السيد طنطا محمد 34.51612911.519.51662.5شرق

الصفتى    6088 احمد فؤاد الصاوى طنطا محمد 35.51914.5910151763شرق

الزهار    6089 السيد مراعى جابر طنطا محمد 321513.5471711.541.5شرق

دياب    6090 حجازى عبدالفتاح حجازى طنطا محمد 372315.511815.51462.5شرق
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عبدالدائم   6091 عبدالنبى خالد طنطا محمد 3112.5102.57.513.51153شرق

عمارة   6092 مخلوف خالد طنطا محمد 30.511.511.587.51814.575شرق

الحمزاوي    6093 على محمد سامى طنطا محمد 36.52818.51112201285شرق

عجيبة    6094 ابراهيم عيد سلمه طنطا محمد 32610.55.57.5161375شرق

بدوى     6095 ابوالمجد محمد الشناوى عادل طنطا محمد 311512.52315.51181.5شرق

ابوعيده   6096 احمد عبدالحليم طنطا محمد 33.511153.5415.51481.5شرق

فرج    6097 فتوح محمد عبدالمجيد طنطا محمد 3826.5179.513.519.751553شرق

زيدان    6098 محمود على عماد طنطا محمد 35.520.5154121816.575شرق

الصواف     6099 اسماعيل انور محمد محى طنطا محمد 35.5151511.5121913.561.5شرق

ابوالعنين   6100 ابواليزيد مصطفى طنطا محمد 3715158.53.517.51551.5شرق

عجوة   6101 عبدالحليم مصطفى طنطا محمد واحد36.522.51412.59.519.515.54شرق

عبدالله    6102 ابراهيم محمد وائل طنطا محمد 3112.512127.512.514.563شرق

الدين      6103 نور محمد باشا محمود باشا طنطا محمود 392419.514132016.569شرق

درويش    6104 محمد محمود جلل طنطا محمود 266.5787.510.514.555شرق

الله     6105 جاب السيد محمد جمال طنطا محمود 28.511.510107.5171063شرق

رزق    6106 مصطفى عبدالحميد سعيد طنطا محمود 38.525.518.512.511.519.51655.5شرق

سالم    6107 محمد السيد طارق طنطا محمود 38.52519.5148.5191665شرق
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اسماعيل    6108 مصطفى محمود عبدالعزيز طنطا محمود 25.564.57.548.512.543.5شرق

الصواف    6109 القطب عبدالحليم احمد طنطا مروان 3929.519.7513152014.567.5شرق

درويش    6110 الدسوقى عبدالعليم رضا طنطا مروان 35.52612.514131914.565.5شرق

عامر    6111 عبدالسلم السيد وائل طنطا مروان 3722181413.51914.556شرق

بسيونى    6112 ابواليزيد خير ايمن طنطا مصطفى 38.51816.5111015.51665شرق

حسن     6113 احمد عيد رياض رياض طنطا مصطفى 2883.57.527.51351.5شرق

خليل     6114 مصطفى زكريا مصطفى زكريا طنطا مصطفى 26.513.55.59.5412.51542شرق

عوض    6115 محمد احمد كامل طنطا مصطفى 371516941514.552.5شرق

السيد   6116 مصطفى هانى طنطا مصطفى 372413.510.551612.555شرق

مرجان   6117 السيد ياسر طنطا مصطفى 35165.5104.5151255شرق

علم     6118 الدسوقى ابوالفتوح مجدى بالله طنطا معتز 3517.510128.512.51452شرق

القصير    6119 محمد السيد احمد طنطا مؤمن 36.519109.57.515.514.553شرق

الصعيدي    6120 اسماعيل عبدالرازق رضا طنطا مؤمن 3110.56.59.5816.514.543.5شرق

جبرائيل    6121 يس جبرائيل سيد طنطا نادر 38.52418.512.51319.516.557.5شرق

الطوخي   6122 عبدالغنى السيد طنطا ياسر 281310.59.55.51812.546.5شرق

الصواف    6123 السيد عبدالمعطى احمد طنطا يوسف 241210.511.57.516.514.547شرق

حسن   6124 احمد اشرف طنطا يوسف 33.525.516.510.57.5191757شرق

اسماعيل    6125 محمد احمد ايهاب طنطا يوسف 38.524.519.514.513.519.517.558شرق

الدرينى   6126 عبدالمنعم حسام طنطا يوسف 36.52418.51011.51913.547.5شرق

عجيبة    6127 محمد السيد محمد طنطا يوسف 34.519.51110.510.518.513.552.5شرق

حبشى   6128 سالم خالد طنطا اريج 39261914.514.52016.557.5شرق

عبدالحق    6129 محمد عوض احمد طنطا اسراء 37.52217.513.514.519.514.568.5شرق

الصواف    6130 فهمى السيد جابر طنطا اسراء 3827.5191514.5201668شرق
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عجيبه    6131 محمد عبدالعليم جمال طنطا اسماء 3826.5201514.519.516.568.5شرق

بدوى    6132 مخلوف العزب مخلوف طنطا اسماء 36.523.518.513.59.5201477شرق

الصواف   6133 حسن ممدوح طنطا الء 39.53019.513.515201578.5شرق

عبدالحى    6134 اسماعيل عبدالغفار احمد طنطا امل 392517131119.512.559شرق

الصواف    6135 محمد احمد محمد طنطا امنيه 3926.5171512.519.51658.5شرق

عابدين   6136 عبدالجواد محمد طنطا ايمان 37.52617.51414.519.751769.5شرق

سعيد    6137 مصطفى محمد ابراهيم طنطا ايه 29.519.57.512.59.519.51145شرق

عجيبه    6138 محمد عبدالعليم جهاد طنطا ايه 3427.514.51210161459شرق

عطا    6139 عبدالعزيز احمد محمد طنطا ايه 3825.516.5151419.51648شرق

الله     6140 جاب عبدالنبى رمضان محمد طنطا ايه 34.517.5159.51219.51457شرق

قنديل    6141 عبدالمحسن عبدالرحيم محمد طنطا ايه 2815107.57.51910.558شرق

البابلى    6142 مصطفى مصطفى مسعد طنطا ايه 39292013.515201568.5شرق

حماده    6143 احمد شعبان جمال طنطا بدور 26.51010.587.51211.545شرق

خليفه    6144 عبدالعزيز شعبان فتحى طنطا بسمله 37.52915.51514.52014.565شرق

الدقرانى   6145 جابر احمد طنطا بسمه 39.527.519.751515201775شرق

الكيلنى    6146 محمد حسن السيد طنطا بسمه 34.523101210.5121655شرق

عطية   6147 احمد تامر طنطا تغريد 372618.514142017.568.5شرق
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خليل    6148 السيد بركات ابراهيم طنطا تقى 39291914.515201678شرق

الطويل    6149 الدسوقى عبدالرحمن ابراهيم طنطا حبيبه 36.524.514.51311.518.513.566شرق

درويش    6150 حسن السيد فايز طنطا حبيبه 3828.517.5151419.515.576.5شرق

عامر    6151 محمد سمير احمد طنطا حنين 3727.5171514191487.5شرق

عجيبة   6152 مصطفى سيداحمد طنطا حنين 38.528.5171513191475.5شرق

عامر    6153 محمد سمير احمد طنطا دنيا 38281614.51218.515.567.5شرق

على    6154 ابوالعنين عباس اسامه طنطا دينا 2720.57125.556.555شرق

عبده    6155 عبدالرحيم حسن محمد طنطا رضوى 3623.51911.510.5191475شرق

عطا   6156 عبدالرؤف احمد طنطا روان 38.52819.514.514.52014.586شرق

حسين    6157 محمد سيد محمد طنطا روان 38.5261914.514.5201477شرق

عجيبة     6158 احمد سيد محمد احمد طنطا زينب 38.529201515201675.5شرق

ابوتجار   6159 زكى احمد طنطا ساره 3727.517.5111118.51275شرق

ابراهيم    6160 محمد حسنى محمد طنطا سلمى 38.527.519.751412.518.516.577شرق

محمد   6161 ابراهيم احمد طنطا سما 3823.518.514.513201677شرق

الله     6162 جاب القطب مصطفى السعيد طنطا سماح 36.52716.5119.5201476.5شرق

محمود    6163 السيد السعيد حماده طنطا سميره 392918.51514.518.514.568شرق

ابوالمكارم   6164 السيد عاصم طنطا سهيله 39291415131916.568.5شرق

عفيفى   6165 محمد احمد طنطا شاهنده 372712.514.751318.516.567.5شرق

عبدالحق    6166 عوض محمد اكرامى طنطا شروق 3724.51413.513201268شرق

الكيلنى    6167 السيد احمد رجب طنطا شروق 3523.57.5127.5201469شرق

قنديل    6168 احمد محمد كمال طنطا شروق 352313.59.5917.51779شرق

بدر    6169 اسماعيل محمد اكرامى طنطا شهد 32.51810.511.57.51814.568.5شرق

عجيبه    6170 سيداحمد احمد جمال طنطا شهد 26.52.56.510251469شرق
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عماره    6171 عبدالحميد شعبان عبدالحميد طنطا شهد 36221412.510.519.51778.5شرق

السيد   6172 السيد مجدى طنطا شهد 37.520.5612.54.519.51678شرق

الجزار   6173 احمد محمود طنطا شهد 37.524.5161512.52017.578.5شرق

الخولي    6174 ابراهيم السيد هلل طنطا شيماء 3823.511.5119.519.51468.5شرق

الصواف   6175 جمال محمد طنطا عنايه 338.5108212.51665شرق

علم    6176 الدسوقى الرفاعى جمال طنطا فاطمه 37.525.51112.5819.51479شرق

الصعيدي    6177 اسماعيل محسن عبدالله طنطا فاطمه 3323.515.5137.518.51469.5شرق

شاهين    6178 ابراهيم عبدالغنى فتوح طنطا فاطمه 35.52510.5137.5191479شرق

الدين     6179 نور احمد السعيد محمد طنطا فاطمه 36.525.514.513.59.519.51678.5شرق

حسن   6180 زكى ابراهيم طنطا فرح 33.516.5109.53.518.511.578شرق

ابوعيدة    6181 ابواليزيد عطيه ابواليزيد طنطا فرحه 37.523111410181569شرق

العجوري    6182 محمد شعبان زياده طنطا فرحه 3618.511117.519.513.557شرق

عباس    6183 السعيد محمد عباس طنطا فرحه 38.528.519121219.516.5710شرق

الدسوقي    6184 ابراهيم محمد عرفه طنطا فرحه 35167.510.57.518.51569.5شرق

موسى    6185 عبدالله احمد محمد طنطا فوزيه 37201010.53.513.51668.5شرق

العيسوى    6186 عبدالرحمن السيد ايهاب طنطا كريمه 3723.51413.510.519.515.569شرق

فارسشلبى     6187 محمد محمد محمدين طنطا كوثر 38.52714.5139.5201578.5شرق

حسن   6188 زكى ابراهيم طنطا لبنى 32.518101110.5201379.5شرق

عبدالله   6189 ابراهيم محمد طنطا مروه 31.5131098.51910.559.5شرق

غنايم    6190 محمود المحمدى محمد طنطا مروه 3928.51712.512.519.515.5610شرق

حمدى   6191 عبدالسميع السيد طنطا مريم 38271712.512.519.513.5610شرق

عطا   6192 ابراهيم حسن طنطا مريم 3726.518.58.5112011.569.5شرق

عبدالمنعم   6193 ابراهيم عبدالمنعم طنطا مريم 3825.517.515152016610شرق
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مشعل    6194 على حسن محمد طنطا مريم 25.517104.58.516.51069.5شرق

الشاطر    6195 احمد مصطفى محمد طنطا مريم 34.51715111119.514610شرق

الجزار    6196 اسماعيل عبدالنبى مراعى طنطا مريم 3927.51713.5142014510شرق

قنديل   6197 حسن السيد طنطا ملك 34.527.518.59.5142012.5610شرق

محمد    6198 باشا محمد باسم طنطا ملك 393018.514142017.5610شرق

عجوة   6199 على السيد طنطا منه 39.5301914142016610شرق

رضوان     6200 محمد محمود ايمن الله طنطا منه 31.522118.59199.5710شرق

الصعيدي     6201 اسماعيل اسماعيل شريف الله طنطا منه 39291912.513.52017.579.5شرق

هاشم     6202 محمد جابر محمد الله طنطا منه 33.5291010.51119.512610شرق

الصواف    6203 محمد محمد الله طنطا منه 36.5291812.5152017710شرق

الصواف    6204 على عيد ايهاب طنطا منه 28.529.51512819.58.569.5شرق

الله     6205 جاب احمد السيد رضا طنطا منه 342713.510.58.5201268شرق

فوده    6206 عبدالمعطى عبدالنبى عيد طنطا منه 31251287.516.51569.5شرق

كساب    6207 شعبان عبدالجواد محمد طنطا منه 26.516107.57.51812.548.5شرق

قنديل     6208 عبدالقادر حسن محمد السيد طنطا منى 3330151113.52016.51010شرق

شعبان    6209 سيداحمد الدسوقى سيداحمد طنطا منى 32.5281113.510.518.59510شرق

احمد    6210 متولى كمال محمد طنطا منى 328102810.51163.5شرق

المدبولى    6211 عبدالجواد محمود محمد طنطا ميار 39.53019.51415201899.5شرق

درويش    6212 مصطفى على السعيد طنطا ناريمان 16.5265.5414.51065شرق

ابوخيرة    6213 ابراهيم عبدالسلم احمد طنطا نبيله 391915.511.512.51916.584.5شرق

بسيونى    6214 السيد جمعه السعيد طنطا ندا 291710.55.57.5101475.5شرق

سالم    6215 محمد محمدى بسيونى طنطا ندى 39.5281914.514.5201788شرق

السعداوى    6216 عبدالقادر السيد تامر طنطا ندى 362618.5121319.518.565شرق
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داود    6217 محمد محمود مجدى طنطا ندى 34.5161510141917.585شرق

عبده      6218 الله حسب محمد احمد محمد طنطا نفيسه 34.525107.512.51012.565شرق

الجوهري   6219 محمد محمد طنطا نهله 38.5302014.515201695.5شرق

عمار    6220 ابوالعنين ابراهيم خالد طنطا نور 3523181111.519.516.575شرق

جابر     6221 محمد جابر احمد محمد طنطا نور 393019.514.5152018.568.5شرق

شرباش    6222 احمد احمد السيد طنطا نورهان 3729.517.512.5111817.578شرق

الليثى    6223 على محمد السيد طنطا نورهان 28.5181687.5161786شرق

الشاذلى    6224 ابراهيم عباس الشاذلى طنطا نورهان 38.52915.5111016.516.567شرق

العرب     6225 عز عبدالعزيز رمضان السيد طنطا هاجر 36301451018.516.586شرق

الله     6226 جاب محمد محمد السيد طنطا هايدى 332116.57.59.519.51676شرق

الخطيب    6227 ابواليزيد العيسوى على طنطا يارا 39301911.51019.515.575شرق

درويش    6228 حسن محمد ياسر طنطا ياسمين 31197.59.5121613.547شرق

بطرس    6229 لبيب رمزى جبرائيل المشتركة  ابانوب ع طنطا سـبرباى 3529177.59.5191357شرق

بيومى    6230 احمد السيد احمد المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 38.53019.513.515202069.5شرق

الحلبى    6231 عبدالعزيز على احمد المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 382718.513.5152019.559شرق

شلبى    6232 قطب محمد الدسوقى المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 33.520174.57111798شرق

الخولى    6233 السيد محمد السيد المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 31211133.57.51147.5شرق

عبدالصمد    6234 مقلد ابراهيم ايمن المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 29.52112.55.57.51617.546.5شرق

بدوى    6235 دياب محمد بدوى المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 37.529.51712.510.518.51958.5شرق

نصير    6236 ناصف ابراهيم عبدالحميد المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 3629.516.57.5816.518.558.5شرق

الجوهرى   6237 عبدالله عبدالرحمن المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 3421148918.51277.5شرق

المكبر    6238 عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 372217361318109شرق

الحلبى    6239 سعد عبدالمغنى عماد المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 34.527159.510.51513.557.5شرق
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درويش    6240 السيد ابراهيم عمرو المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 33.52913107.518.517.557.5شرق

ابواحمد    6241 السيد ابراهيم ماهر المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 36281913.514.519.51869.5شرق

رجب    6242 عطيه احمد محمد المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 332316.59916.511.558.5شرق

ابوالسعود    6243 ربيع الدسوقى ابراهيم المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 373018.513.5152019.569شرق

ابوداود    6244 متولى محمد ابراهيم المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 392919.515152018.579.5شرق

المحلوى    6245 ابراهيم مصطفى ابراهيم المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 33.52116.595.516.514.557.5شرق

محروس    6246 ابراهيم عبدالرازق ابوالعز المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 292614.534.510.51557شرق

الفضالى    6247 عبدالله فرج اشرف المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 292516.547.514.51659.5شرق

البرماوى    6248 احمد محمد اشرف المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 34.53019.511.51319.520710شرق

عقل    6249 محمود عمر السيد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 29.52516.54918.515.558.5شرق

عبدالله    6250 السيد محمد السيد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 36.53017.512.513.52016.559شرق

مطاوع   6251 احمد ايمن المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 26.527107.57.517.514.569شرق

الخول    6252 محمد مصطفى ايهاب المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 25.524135.57.516.516.567.5شرق

عمار    6253 السيد احمد بلل المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 342514117.51412.566.5شرق

جعفر   6254 عبدالخالق جمال المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 287132.5241388.5شرق

صفا    6255 محمد عبدالخالق جمال المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 34231011.57.518.514.566.5شرق

حميده     6256 الصاوى محمد الدين حسام المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 32.526127.254.51416.5910شرق

السنيطى    6257 عبدالحميد متولى حسام المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 342410137.51818.578شرق

متولى    6258 حسن السيد حسن المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 29171111.57.517.51769شرق

الشيخ    6259 محمد كمال خالد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 29.5116.57.57.51617.577.5شرق

بحيبح    6260 شعبان موسى سامح المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 351914.512.5818.516.578شرق

المحلوى    6261 ابراهيم مصطفى سمير المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 372315.5141219.7517.586.5شرق

شلبى     6262 السيد محمد الدين صلح المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 29.52617121419.7516.579.5شرق
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عمار    6263 محمد على صلح المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 39302014.515202089شرق

خطاب    6264 محمد رجب عادل المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 29.5151211.58.519.518.567شرق

الخولى    6265 محمد محمد عاطف المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 393019.51313.5201879شرق

البلكيمى   6266 احمد عبدالله المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 38.5271911132018.576.5شرق

عويس   6267 طه عزت المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 33.5151787.51916.566شرق

غنيم   6268 عبدالحميد عصام المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 33.526139.58181765.5شرق

ابوعليم   6269 بدر على المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 19.531582.515.517.567شرق

السعدنى    6270 مصطفى احمد عمر المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 3727.519141318.517.578شرق

باشا    6271 عبدالمغنى سعيد عنتر المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 209104.54.5121564.5شرق

بدرالدين   6272 محمود مجدى المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 7.554.522.571345شرق

علم    6273 وفا ابراهيم محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 23177.58.52.518.51775.5شرق

البرماوى   6274 الرفاعى محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 30.5271213.51419.514.576شرق

عبدالفتاح   6275 حسين محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 34.52716.513.57.519.516.576.5شرق

عبدالصمد    6276 ابراهيم عبدالرازق محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 30.510.51898.516.51865شرق

عثمان    6277 عبدالمجيد عبدالعليم محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 383019.751214.519.751469.5شرق

الخولى    6278 محمد عبدالغفار محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 36.52217.511.510.5192067.5شرق

العشرى   6279 عطيه محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 32.51510.57.53.513.518.578شرق

الشيخ    6280 عبدالعزيز متولى محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 332313.57.52.516.519.578.5شرق

البرماوى   6281 محمد محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 38.529.519.751214.52018.579.5شرق

غالى    6282 القناوى محمد محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 36.529191314.52020710شرق

الجزيرى    6283 احمد موسى محمد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 33.51615.512.59.517.517.589.5شرق

الجزيرى    6284 احمد بسيونى محمود المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 331718.511.59.517.51688.5شرق

جبر   6285 محمد محمود المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 31.5171512916.51668.5شرق
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الخطيب   6286 مصطفى مسعد المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 37.51514.5127.5161978.5شرق

عمار   6287 احمد مصطفى المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 35.52614.512.512.519.7518.579شرق

قطاشه    6288 ابراهيم رجب مصطفى المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 34.59.511.511.57.516.516.577.5شرق

جعفر    6289 ابراهيم احمد نشأت المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 25.5171075.51717910شرق

الخولى    6290 محمد سعيد وائل المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 38.5301612.513.51918.579شرق

حسن     6291 عباسعلى احمد ياسر المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 362515.510.581919.569شرق

ابوبلبل    6292 موسى احمد ياسر المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 37.53017.514.514.5202079شرق

ابوالنجا    6293 عبدالعزيز محمد ياسر المشتركة  احمد ع طنطا سـبرباى 27.51511105.51718.568شرق

عثمان    6294 عبدالخالق ابراهيم محمد المشتركة  ادم ع طنطا سـبرباى 3729169101919.579شرق

جبر     6295 الدمرداش رفعت محمد وليد المشتركة  ادهم ع طنطا سـبرباى 3021127.55.51617.565.5شرق

صالح    6296 نيروز جرجس ابراهيم المشتركة  اسحاق ع طنطا سـبرباى 362516.51414.5191996.5شرق

القط    6297 محمود الغريب ابراهيم المشتركة  اسلم ع طنطا سـبرباى 27.5166.57.58.517.514.577.5شرق

ابوحديد   6298 رجب محمد المشتركة  اسلم ع طنطا سـبرباى 36.529.5171514.52020610شرق

الخولى    6299 اليمانى عبدالرحيم محمد المشتركة  اسلم ع طنطا سـبرباى 37231810.511191779شرق

العسيلى     6300 احمد السيد محمد محمد المشتركة  اسلم ع طنطا سـبرباى 31.51815138.51617.577شرق

الدميرى   6301 صابر محمد المشتركة  اشرف ع طنطا سـبرباى 38292014.514.5202068.5شرق

شرف    6302 احمد عبدالعال نبيل المشتركة  اشرف ع طنطا سـبرباى 36.52819.514.5122017.588شرق

عبدالمقصود    6303 احمد رمضان وليد المشتركة  اكرم ع طنطا سـبرباى 288141311.51718.557.5شرق

عبيد    6304 محمد سعيد اشرف المشتركة  البراء ع طنطا سـبرباى 381719108.51918.568.5شرق

علم    6305 على السيد ايمن المشتركة  السيد ع طنطا سـبرباى 32.51819125.519.51758شرق

الدين     6306 شرف عبدالقادر السيد سامح المشتركة  السيد ع طنطا سـبرباى 37.5271914.514201678شرق

عوكل    6307 محمد السيد محمد المشتركة  السيد ع طنطا سـبرباى 3921185.7531716910شرق

سليمان    6308 محمود السيد محمد المشتركة  السيد ع طنطا سـبرباى 36.521195.253.517161010شرق
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الخياط    6309 حامد السيد صلح المشتركة  امجد ع طنطا سـبرباى 11.51472واحد3110103شرق

فرج   6310 جرجسفهمى المشتركة  امير ع طنطا سـبرباى نصف247177.5313184شرق

عبدالعزيز   6311 زكى سعيد المشتركة  امير ع طنطا سـبرباى 25814.54.53.511.516.555.5شرق

شلبى     6312 القطب امين محمد القطب المشتركة  امين ع طنطا سـبرباى 3519185.7551716109شرق

عبدربه    6313 عبدالوهاب حمزه محمد المشتركة  اياد ع طنطا سـبرباى 33.520185.753.51516108شرق

الحصرى    6314 عبدالله ابراهيم وائل المشتركة  اياد ع طنطا سـبرباى 34.52617.5139.5161777.5شرق

محمد    6315 عبدالعاطى عبدالعال احمد المشتركة  ايمن ع طنطا سـبرباى 27191612.57.514.51756شرق

الخولى   6316 محمود محمد المشتركة  باسم ع طنطا سـبرباى 372319.51213.518.51976شرق

القط     6317 الدين محى على على المشتركة  بلل ع طنطا سـبرباى 23151812.57.5131675.5شرق

فؤاد   6318 ادوار شنوده المشتركة  بيشوى ع طنطا سـبرباى 38301814.513.51920710شرق

الله    6319 رزق فتحى ماجد المشتركة  بيشوى ع طنطا سـبرباى 181754.5واحد30151611.5شرق

بانوب    6320 جرجس جورجى بانوب المشتركة  جرجس ع طنطا سـبرباى 36.52418.51212.5182066شرق

والى    6321 محمود حافظ محمود المشتركة  حافظ ع طنطا سـبرباى 36.52518149.5191748.5شرق

شاهين    6322 محمد احمد عادل المشتركة  حامد ع طنطا سـبرباى 332217.51210.51816.567شرق

الخولى    6323 محمد حامد محمد المشتركة  حامد ع طنطا سـبرباى 3627161410.517.51846.5شرق

الزعبلوى    6324 ربيع حسن عيد المشتركة  حسام ع طنطا سـبرباى 352518137.5191756شرق

الصيلى   6325 حسن محمد المشتركة  حسام ع طنطا سـبرباى 16151092.59.51044شرق

عبدربه    6326 حسن احمد عبدالفتاح المشتركة  حسن ع طنطا سـبرباى 1861192610.553.5شرق

الخولى    6327 السيد محمد محمد المشتركة  حسين ع طنطا سـبرباى 38.5261912.514.519.51978شرق

مشعل     6328 سيداحمد حموده الدين حسام المشتركة  حمدى ع طنطا سـبرباى 34.52518.5138.51814.576شرق

شرشورة    6329 الصاوى زكى اشرف المشتركة  حمزه ع طنطا سـبرباى 25.51512.512.511.514.51054.5شرق

طقطمش    6330 حسين فاروق احمد المشتركة  خالد ع طنطا سـبرباى 26.51917.51110.516.515.574شرق

جبر    6331 عبدالعزيز محمد مصطفى المشتركة  خالد ع طنطا سـبرباى 37.5291914.514201756شرق
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جعفر    6332 على سيداحمد ايمن المشتركة  ذياد ع طنطا سـبرباى 34211610.5818.516.556شرق

البرماوى    6333 على محمد احمد المشتركة  راضى ع طنطا سـبرباى 22759.57.5141346شرق

الخولى    6334 متولى عبدالرحمن اشرف المشتركة  رأفت ع طنطا سـبرباى 36.5291791318.51676شرق

الخولى    6335 متولى عبدالرحمن جمال المشتركة  رأفت ع طنطا سـبرباى 23.515127.5415.51565شرق

جاد    6336 محمد حسن عبدالله المشتركة  رامى ع طنطا سـبرباى 34191613.514.51816.575.5شرق

البلكيمى    6337 عبدالحميد رجب احمد المشتركة  رجب ع طنطا سـبرباى 35241591018.518.566شرق

مصطفى    6338 عبدالوهاب اسماعيل السيد المشتركة  زياد ع طنطا سـبرباى 35.51915.5911.517.518.564شرق

علم    6339 محمد ربيع وليد المشتركة  زياد ع طنطا سـبرباى 19.5714.5451418.555شرق

جبر    6340 مجدى محمد كمال المشتركة  سامح ع طنطا سـبرباى 241516.57.57.51712.575شرق

البيلى    6341 السيد سعيد محمد المشتركة  سعيد ع طنطا سـبرباى 35.52618107.518.517.553شرق

خليفه    6342 حسن حسان عادل المشتركة  سيف ع طنطا سـبرباى 28912.599171754شرق

حجاج    6343 عبدالقادر عبدالسلم محمد المشتركة  سيف ع طنطا سـبرباى 38291915152019.578.5شرق

عابوره    6344 محمد ابراهيم ابراهيم المشتركة  طارق ع طنطا سـبرباى 26.51015.5125.518.51665شرق

عبدالودود    6345 عبدالحفيظ عبدالغنى محمد المشتركة  طارق ع طنطا سـبرباى 291715111216.51765.5شرق

سالم    6346 عبدالغنى ابراهيم مجدى المشتركة  عادل ع طنطا سـبرباى 383018.51213.519.51756شرق
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صاغه     6347 احمد محمد جابر احمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 26.51917.511121815.555شرق

الدين     6348 كريم بيومى احمد اشرف المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 34.51615.514.513.5191756شرق

القط    6349 العيسوى محمد السيد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 34151311.756.51915.582.5شرق

العمرى    6350 الدسوقى سند سامى المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 35.529.519.51414.5191756شرق

العفيفى   6351 احمد محمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 35.52510.513.512171976شرق

البرماوى     6352 مصطفى محمد امين محمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 36.527151412.51917.555.5شرق

البلكيمى    6353 حسن على محمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 3012.510107.517.51443.5شرق

العتره    6354 حسن اسماعيل محمود المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى نصف38.54نصفواحد174.54.5شرق

درويش     6355 طه محمد رمضان نبيل المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى نصف241042.536.515.54شرق

البرماوى   6356 محمد ياسر المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا سـبرباى 39.52919.751515202079.5شرق

الحلبى   6357 على محمد المشتركة  عبدالعزيز ع طنطا سـبرباى 296115.5315.51065شرق

حسن     6358 محمد عبدالعزيز عبدالعزيز محمود المشتركة  عبدالعزيز ع طنطا سـبرباى 38301914.515201765.5شرق

ابوالمال    6359 محمد عبدالفتاح محمد المشتركة  عبدالفتاح ع طنطا سـبرباى 33.527203.7551917.585.5شرق

نصير    6360 محمد سيداحمد خالد المشتركة  عبدالله ع طنطا سـبرباى 372918.5131419.52067.5شرق

صفا   6361 السيد رضا المشتركة  عبدالله ع طنطا سـبرباى 291311.58.53111754شرق

ابوعمر     6362 محمد فهمى محمد محمود المشتركة  عبدالله ع طنطا سـبرباى 372519101319.51978شرق

الدبيكى    6363 محمد عبدالمنعم رأفت المشتركة  عبدالمنعم ع طنطا سـبرباى 352719111519.51978شرق

البنا    6364 الغمرى عبدربه ابراهيم المشتركة  على ع طنطا سـبرباى 26171879.51916.585شرق

الشيخ    6365 محمد على ابراهيم المشتركة  على ع طنطا سـبرباى 362716.591218.519.577شرق

صفا    6366 محمد على ابراهيم المشتركة  على ع طنطا سـبرباى 35.59105.53.516.51247شرق

البرماوى    6367 على على محمد المشتركة  على ع طنطا سـبرباى 26.51555.541310.552شرق

جعفر    6368 ابراهيم احمد نبيل المشتركة  على ع طنطا سـبرباى 36.521149.5915.51562.5شرق

عبدالواحد    6369 عبدالعظيم ابوالمحاسن احمد المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 352814.510.58.51917.563.5شرق
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شلبى    6370 احمد محمد احمد المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 131551.53.516.51653.5شرق

الطباخ    6371 محمود محمود احمد المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 38281913.512.5192074شرق

الفيومى    6372 محمد احمد السيد المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 383019.514.513.52018610شرق

الطيار    6373 ابواليزيد محمد السيد المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 3612153.53.51515103شرق

نصير    6374 بسطويسى محمد بسطويسى المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 37.5291914.514201986شرق

البرماوى    6375 العيسوى احمد جمال المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 37.5302013.514202057شرق

شعيب   6376 سعيد محمد المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 393018.514152015.576.5شرق

الخولى    6377 غريب السيد يوسف المشتركة  عمر ع طنطا سـبرباى 36221414.51517.515.574شرق

خليل    6378 عطيه على المشتركة  فارسرجب ع طنطا سـبرباى 352674.510.5161669شرق

المش    6379 عيسى عبدالعزيز محمد المشتركة  فارس ع طنطا سـبرباى 38.52818.51414.52018610شرق

البنا     6380 ابراهيم الغمرى عبدربه محمد المشتركة  فارس ع طنطا سـبرباى 31.5211713.57.516.518.5510شرق

السماليجى    6381 الحسينى محمد محمود المشتركة  فارس ع طنطا سـبرباى 229127.5515.51666شرق

شريف    6382 محمد فؤاد محمد المشتركة  فؤاد ع طنطا سـبرباى 33.5221710.59.51717.589شرق

الزيات    6383 محمود محمود رأفت المشتركة  كريم ع طنطا سـبرباى 29.52617.511.57.517.517.569.5شرق

الخولى    6384 اليمانى على سامى المشتركة  كريم ع طنطا سـبرباى 39.53019.751515202089شرق

ربيع   6385 السيد شريف المشتركة  كريم ع طنطا سـبرباى 322219127.5181757شرق

مخلوف    6386 محمد احمد عادل المشتركة  كريم ع طنطا سـبرباى 27.523132.54.591596شرق

مجاهد    6387 محمد مجاهد محمد المشتركة  كريم ع طنطا سـبرباى 12.515107.53.57.518.568شرق

الشيخ    6388 محمد كمال عصام المشتركة  كمال ع طنطا سـبرباى 302515111018.517510شرق

فرج    6389 جوده مرجان جاد المشتركة  كيرلس ع طنطا سـبرباى 383019.51413.519.52069شرق

الله     6390 فرج سليمان سعيد المشتركة  كيرلسمجدى ع طنطا سـبرباى 38.53019.515152020710شرق

شحاته    6391 شبيب فايز فوزى المشتركة  لوقا ع طنطا سـبرباى 393019.514.5152020810شرق

المنصورى    6392 حسن عبدالله عماد المشتركة  مازن ع طنطا سـبرباى 38301914.514.5201979شرق
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ابراهيم    6393 ميخائيل غطاس سامح المشتركة  مايكل ع طنطا سـبرباى 372919.514.514.752020610شرق

البرماوى    6394 حسن حامد ابراهيم المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 36.527191310181978.5شرق

ابوالمجد   6395 عبدالمنعم ابوالمجد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 1776.53.52.5215.557شرق

الصاوى    6396 محمود محمد ابوالمجد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 272014.583101658.5شرق

ابوالمال    6397 ابواليزيد محمد ابواليزيد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 372218.51191819.5610شرق

عبيد    6398 احمد السيد احمد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 39.5302013.514.752020810شرق

ابوالنجا    6399 احمد شوقى احمد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 382519.75131119.519.579شرق

مجاهد   6400 عبدالمغنى احمد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 38.52919.75141519.518.578.5شرق

عيسى    6401 احمد عيسى احمد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 30.521.51085.5191958شرق

وهبه    6402 احمد عبدالله اشرف المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 33.521.510.597.518.52057.5شرق

شاهين    6403 مصطفى محمد اشرف المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 2517.51010.55.5162078شرق

شلبى    6404 محمد محمود السيد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 3624.5177.57.51216.577.5شرق

السنيطى    6405 مصطفى مندى السيد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 38.526181213.5191776.5شرق

مشعل    6406 ابراهيم احمد امين المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 3726.5181213.51919.578شرق

جعفر    6407 ابراهيم محمد امين المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 362714.5121015.51977.5شرق

عبده    6408 محمد رمضان ايمن المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 1118.556واحد3722.5117.5شرق

شاهين    6409 بسيونى كيلنى بسيونى المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 31.516.510.510.521118.555.5شرق

عمار    6410 السيد احمد بلل المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 331712.595131772شرق

كيلنى    6411 محمد عبدالرازق بهاء المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 37.5211212.56111263.5شرق

الفضالى    6412 عبدالله محمد بيومى المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 2115107.541017.574.5شرق

عبده    6413 ابراهيم محمد جمال المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 34.512139412.51654.5شرق

الخولى    6414 ابراهيم عبدالخالق حسين المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 37.52218.5151510.514.577.5شرق

عطا   6415 محمد خالد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 39.528.519.514.5152020810شرق
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شلبى    6416 محمد احمد رشدى المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 16.51644.56613.566شرق

احمد    6417 عبدالعليم احمد رضا المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 2813107.521214.566.5شرق

علم    6418 على محمد رضا المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 2925.510.59.55.51714.565.5شرق

القطاوى    6419 ابوالسعود محمد رمضان المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 351911.510.551418.576.5شرق

المكاوى    6420 سالم محمد سامح المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 3318.51085.512.517.555شرق

ابواحمد    6421 مجاهد عبدالسميع شبل المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 38291814.514.5201665شرق

محجوب    6422 مصباح محمود شريف المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 35.53018.512.51519.514.583شرق

شاهين    6423 محمد احمد عادل المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 32.52510.5107.516.516.575شرق

المبيض    6424 محمود فاروق عادل المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 38231394131965.5شرق

بكر    6425 محمد مصطفى عبدالرؤف المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 34.518.5177.53.51517.566.5شرق

عمار    6426 ربيع ابراهيم عبدالعزيز المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 39.528.52014.514.5202076.5شرق

الفقى   6427 رياض عبدالغنى المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 302116561516.584.5شرق

المكبر    6428 عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 2512104.54101364شرق

نعنوش    6429 عثمان يوسف عثمان المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 351415.511.58191777شرق

ابوحسين     6430 على ابراهيم عباس عصام المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 3924.51710.511.51917.579شرق

الحلبى    6431 سعد عبدالمغنى عماد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 39271913.513192089.5شرق

امام   6432 محمد عماد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 38.527.51914.515201989.5شرق

جبر    6433 الرفاعى محمد عمرو المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 3815115.561214.578شرق

علم     6434 مصطفى شفيق محمد فوزى المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 25.521.51057.51115.565.5شرق

حموده    6435 سيداحمد صلح مجدى المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 3215.5114.5611.5877.5شرق

غالى    6436 مصطفى رجب محسن المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 38.5291412121914.579.5شرق

عماره    6437 عبده احمد محمود المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 37.52714117.51616.577شرق

الخولى    6438 متولى اسماعيل محمود المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 382917.51513.52018.589.5شرق
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نصير    6439 العيسوى محمد هانى المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 1389واحد18.511.51053شرق

البهلول    6440 جزر محمد هيثم المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 31.523.5117.54.5141566شرق

الحلبى    6441 احمد فتحى وائل المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 38.527.517.514.510.5202079.5شرق

الحداد    6442 ابراهيم محمد وحيد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 301812.577.516.51567.5شرق

الحضرى    6443 السيد ابراهيم وليد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 12.58634131354شرق

عقل    6444 محمود عمر ياسر المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 36.52013.5681715.577شرق

البهلول    6445 احمد سعيد احمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 38.53019.51513.52020810شرق

البنا    6446 السيد محمد احمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 38.5292014.515201989.5شرق

ابوداود    6447 متولى محمد احمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 3627.5169.561615.567شرق

ابوشاهين    6448 عبدالعزيز محمود احمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 39301914.75142017.589شرق

حموده    6449 عبدالقوى عطيه الرفاعى المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 35.527179.510.51914.577.5شرق

علم    6450 عبدالقادر محمود ايهاب المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 3927179.511.518.51679.5شرق

البرماوى     6451 محمد مصطفى الدين حسام المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 35.5251911.55.51716.566شرق

محمد    6452 صبرى محمود حسين المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 3930191414.52018.579.5شرق

شرشوره    6453 محمد عيد ربيع المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 39261914.510.519.7515.579شرق

جبر    6454 مصطفى عبدالفتاح رضا المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 38.52816.515132019.588شرق

المكبر    6455 مصطفى حسين فرج المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 39.528.518.514.515201888شرق

علم    6456 محمد ابراهيم محمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 38.52919.7514.515201989شرق

عابوره    6457 ابراهيم السعيد محمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 3828.517.51512.519.51878شرق

الخولى    6458 حسين السيد محمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 38.525.5201515201979شرق

شلبى    6459 عبدالفتاح محمود محمد المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 331513.51061915.569شرق

ابوالصفا    6460 محمود عبدالقادر مصطفى المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 33.5221442.519.51769شرق

غالى    6461 مصطفى محمود مصطفى المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 38.526.514.57.5102017.589.5شرق
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الرويضى    6462 ابراهيم فاروق وائل المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 3923.52012.514.519.517.5710شرق

المنسى    6463 السيد محمد ياسر المشتركة  محمود ع طنطا سـبرباى 39.529201514.52018.588شرق

البرماوى    6464 حسن حامد ابراهيم المشتركة  مصطفى ع طنطا سـبرباى 38.53019.751414.5201888شرق

القحافى    6465 ابراهيم مصطفى ابراهيم المشتركة  مصطفى ع طنطا سـبرباى 39.528191413.52017.587.5شرق

السعدنى    6466 قطب قطب سامى المشتركة  مصطفى ع طنطا سـبرباى 27.522.513.57.53.52016.576.5شرق

درويش    6467 جابر مصطفى عصام المشتركة  مصطفى ع طنطا سـبرباى 3119.57.510618.51876شرق

غالى    6468 مصطفى محمود محمد المشتركة  مصطفى ع طنطا سـبرباى 3727.5191412.519.51889شرق

ابوحامد    6469 حامد محمد محمود المشتركة  مصطفى ع طنطا سـبرباى 341978.55192066.5شرق

جنه    6470 محمد عبدالفتاح عادل المشتركة  مهند ع طنطا سـبرباى 3726.51412.58.52017.587.5شرق

الجزيرى    6471 احمد موسى احمد المشتركة  موسى ع طنطا سـبرباى 35.525.515.510.54.519.517.588شرق

جعفر    6472 محمد احمد ايمن المشتركة  مؤمن ع طنطا سـبرباى 38.526177.562018.558شرق

ربيع    6473 محمد مؤمن محمد المشتركة  مؤمن ع طنطا سـبرباى 39.5291913.514.5201788.5شرق

منصور   6474 باسيلى مجدى المشتركة  مينا ع طنطا سـبرباى 36.52817.51313.5201978.5شرق

الجمال    6475 احمد عبدالعاطى محمود المشتركة  نهادى ع طنطا سـبرباى 38.530191513.5201788.5شرق

سرور   6476 عبدالسميع محمود المشتركة  هانى ع طنطا سـبرباى 37.52918.514.512.52018.586.5شرق

باشا    6477 احمد محمد مجدى المشتركة  هشام ع طنطا سـبرباى 39.529201514.75202077.5شرق

البيلى    6478 السيد محمد صلح المشتركة  وحيد ع طنطا سـبرباى 3420.578.57.5181766شرق

الخطيب    6479 على احمد يوسف المشتركة  يحيى ع طنطا سـبرباى 38.52918151519.518.577.5شرق

علم     6480 محمود محمد عزت اسامه المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 36.520149.511.518.517.575.5شرق

الموافى    6481 عبدالسلم سعيد اشرف المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 35.522148.57.51817.573.5شرق

حرحش    6482 احمد ابراهيم السيد المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 292110114151655شرق

شاهين    6483 السيد عبدالفتاح السيد المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 38.52719.7513.513.52019.578شرق

عبدالقدوس   6484 زكى جمال المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 38281914.515202067.5شرق
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الفقى    6485 عبدالسلم يحيى جمال المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 31.517.51095.5167.565شرق

عبدالصمد    6486 حجازى الحسينى حجازى المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 24.51513851517.573شرق

الجمال    6487 محمد احمد سيداحمد المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 372316.587.517.51866شرق

عبداللطيف    6488 محمد ابوالسعود شريف المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 37261614.512.518.517.575شرق

ابوالصفا    6489 احمد محمد طارق المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 3930201514201969.5شرق

شاهين    6490 محمد احمد عادل المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 3925171211.519.515.557.5شرق

جبر    6491 السيد رجب عبدالله المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 35.528.519.511.51019.515.579شرق

جبر    6492 مصطفى فتحى عماد المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 36.5302012.5132016.589شرق

البرماوى    6493 ابواليزيد السيد محمد المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 2720.5107.54.516.514.567.5شرق

عبدالله   6494 عبدالوارث مصطفى المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 36.53019.514.515201876.5شرق

الهنداوى    6495 محمد حلمى مصعب المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 37.51919151518.516.587شرق

ابراهيم    6496 جندى حبيب نادى المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 33.51169214.51365شرق

لطفى    6497 ابراهيم محمد نشأت المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 21151031.5131363.5شرق

العياشى    6498 عبدالسميع حمدى وليد المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 341511137.5171266شرق

على    6499 حسن عبدالرسول وليد المشتركة  يوسف ع طنطا سـبرباى 35.520.51412.57.517.51486.5شرق

الدين     6500 بهاء صالح عطيه صالح المشتركة  ابتهال ع طنطا سـبرباى 38.530181413.5201788شرق

زيدان    6501 محمد السيد احمد المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 39.53019.51515202086.5شرق

بدوى   6502 عبدالخالق احمد المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 24261342.541794شرق

المكر    6503 احمد محمود احمد المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى نصف27.55.5107.5310145شرق

الخولى    6504 عرفه محمد السيد المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 3312.5687.512.517.561.5شرق

شرف    6505 احمد فهمى ايهاب المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 35.52614129.5182063شرق

الخولى     6506 البهى محمد محمد ايهاب المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 351812.51413201773.5شرق

سالم    6507 على احمد على المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 39.5301915152016.584شرق
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علم    6508 محمد ربيع مجدى المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 31.59.577.546.51973.5شرق

الحلبى    6509 على ابراهيم محمود المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 3512.5115.55.51515.572شرق

غالى    6510 مصطفى رجب مصطفى المشتركة  اسراء ع طنطا سـبرباى 28.56.574.541314.572شرق

البرماوى    6511 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 33.51567.55.512.512.572شرق

الخولى    6512 السيد محمد جمال المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 37.52113.51411171974.5شرق

صفا     6513 عبدالحى محمد الدين حسام المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 39.53018.512.514.5201986شرق

الغرباوى    6514 ابراهيم احمد خالد المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 37.526.5181414.75201784شرق

البربرى    6515 عبدالهادى عبدالنبى خميس المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 3826.517.51412.518.51677.5شرق

غنيم    6516 محمد عبدالفتاح طارق المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 33116.587.514.51861.5شرق

علم   6517 عبدالله طارق المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 37.52719.51514.7519.518.574.5شرق

البرماوى     6518 البيومى محمد محمد علء المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 36.524.51311.512191766.5شرق

الخولى    6519 احمد ربيع محمد المشتركة  اسماء ع طنطا سـبرباى 39.53019.51514.5202089.5شرق

اغا    6520 متولى ابراهيم السيد المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى 38.52918.514142019.573.5شرق

الخول    6521 السيد احمد على المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى نصف3817165.7581814.510شرق

علم    6522 محمد عبدالغنى محب المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى 6.5661.5غـ3314.56.54.5شرق

الدين     6523 كريم بيومى احمد محمد المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى 3822.516.513.51519.51964شرق

شحاته    6524 حسن محمد محمد المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى 3415.5131312.51516.574.5شرق

العنانى     6525 شلبى محمد احمد مصطفى المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى 24.585104.51217.571.5شرق

عبدربه   6526 سعد منير المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى 3930191514.519.517710شرق

الخولى    6527 محمد عبدالغفار وليد المشتركة  الء ع طنطا سـبرباى 39.52717.51514.5201977.5شرق

الخولى    6528 السيد احمد محمد المشتركة  الزهراء ع طنطا سـبرباى 39.530181514.519.518.574شرق

البنا    6529 ابراهيم رجب السيد المشتركة  امنيه ع طنطا سـبرباى 37.519.518810.517.52071.5شرق

القط    6530 احمد احمد اليمانى المشتركة  امنيه ع طنطا سـبرباى 39.53019.75141519.52089شرق
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علم    6531 السيد مصطفى عبدالحكيم المشتركة  امنيه ع طنطا سـبرباى 3416.532.5121118.573.5شرق

مرزوق    6532 على احمد محمد المشتركة  امنيه ع طنطا سـبرباى 26.5204.57.511.51216.573شرق

البلح    6533 محمود حسن محمود المشتركة  امنيه ع طنطا سـبرباى واحد25.5152.52.568.5175شرق

بخيت    6534 عويضه بخيت السيد المشتركة  اميره ع طنطا سـبرباى 3722.513.58.5121619.573.5شرق

عبده   6535 السيد ايمن المشتركة  اميره ع طنطا سـبرباى 38.529171514.517.519.574.5شرق

سليم    6536 على محمد سليم المشتركة  اميره ع طنطا سـبرباى 39.528.51713.51316.519.574.5شرق

الخولى    6537 ابواليزيد محمد نبيل المشتركة  اميره ع طنطا سـبرباى 3928.518131418.519.584.5شرق

الخولى   6538 محمد جمال المشتركة  امينه ع طنطا سـبرباى 3622148.256917.5102شرق

صفا    6539 عبدالحى محمد مجدى المشتركة  امينه ع طنطا سـبرباى 39.52819.513152019.574شرق

شاهين    6540 محمد محمد محمد المشتركة  امينه ع طنطا سـبرباى 39.53013.51415202097شرق

الموافى    6541 ابوطالب مصطفى كامل المشتركة  انتصار ع طنطا سـبرباى 327.513.55.541017.561.5شرق

الخولى    6542 عبدالقادر كامل محمد المشتركة  انهار ع طنطا سـبرباى 39.5302014152020810شرق

صفا   6543 السيد فتحى المشتركة  اهله ع طنطا سـبرباى 33.522107.59.515.51863.5شرق

جاد    6544 احمد محمد ابراهيم المشتركة  ايات ع طنطا سـبرباى 39.52919.51414.7519.518.585.5شرق

الحلبى    6545 سعد عبدالمغنى عماد المشتركة  ايات ع طنطا سـبرباى 39.52413.512.513.516.516.597شرق

خليل    6546 مصطفى لطفى محمد المشتركة  ايثار ع طنطا سـبرباى 39.5301915152019.599شرق

القط    6547 احمد محمود اسامه المشتركة  ايمان ع طنطا سـبرباى 39.53019.51414.7519.51998.5شرق

العطافى    6548 محمد على جمال المشتركة  ايمان ع طنطا سـبرباى 39.53017.513.5152020810شرق

غالى    6549 على محمد رضا المشتركة  ايمان ع طنطا سـبرباى 393018151519.520810شرق

شامه    6550 صالح محمد شعبان المشتركة  ايمان ع طنطا سـبرباى 39.528131112.51519.585.5شرق

جعفر    6551 ابراهيم محمد عبدالرحيم المشتركة  ايمان ع طنطا سـبرباى 39.5291813.514.518.517.588شرق

اغا    6552 متولى سعد عمر المشتركة  ايمان ع طنطا سـبرباى 382819.5141518.518.595.5شرق

ضوه    6553 احمد محمد هانئ المشتركة  ايمان ع طنطا سـبرباى 39.53019.51415202099.5شرق
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صاغه    6554 الشناوى مصطفى الشناوى المشتركة  ايناس ع طنطا سـبرباى 39.525.518.51312.7519.52075شرق

الجناوى    6555 احمد السيد كامل المشتركة  ايناس ع طنطا سـبرباى 33841413101872شرق

غنيم   6556 عبدالمنعم اشرف المشتركة  ايه ع طنطا سـبرباى 31.51610121115.51881.5شرق

البرماوى     6557 حسن احمد عيد سمير المشتركة  ايه ع طنطا سـبرباى 39301912.51519.751989.5شرق

جعفر   6558 السيد عاطف المشتركة  ايه ع طنطا سـبرباى 3526.519.751415191987.5شرق

البنا    6559 ابراهيم رجب محمد المشتركة  ايه ع طنطا سـبرباى واحد322014.57.55.513.518.57شرق

الجنزورى    6560 السيد كامل محمد المشتركة  ايه ع طنطا سـبرباى 38.53019.514.51519.52085.5شرق

العنانى    6561 عبدالحميد السيد عادل المشتركة  بثينه ع طنطا سـبرباى 37.53019151519.51984.5شرق

الجندى    6562 سيداحمد السيد احمد المشتركة  بسمله ع طنطا سـبرباى 32.520.512.513.51118.51983شرق

الصغير   6563 مصطفى الصغير المشتركة  بسمله ع طنطا سـبرباى 30151097.5121973.5شرق

درويش    6564 حسين حموده رفعت المشتركة  بسمله ع طنطا سـبرباى 39.529.519.51515202096شرق

نوار    6565 على صلح عماد المشتركة  بسمله ع طنطا سـبرباى 30.5713.5128.515.51873شرق

شعبان    6566 مرسى شعبان محمد المشتركة  بسمله ع طنطا سـبرباى 35.518.512.510.57.517.52085.5شرق

الفقى    6567 السيد محمد مؤمن المشتركة  بسمله ع طنطا سـبرباى 392919.514.514.519.52087شرق

عبدالصمد    6568 محمد الشافعى حمدى المشتركة  بسمه ع طنطا سـبرباى 38.52918141418.52087شرق

المنصورى    6569 ابراهيم السيد عادل المشتركة  بسمه ع طنطا سـبرباى 39.530171514.519.52095.5شرق

قطاشه    6570 رجب رمضان محمد المشتركة  بسنت ع طنطا سـبرباى 38.526.515.51313191967شرق

عماره    6571 عبده محمد عصام المشتركة  بوسى ع طنطا سـبرباى 27.515.5105.55.511.516.574.5شرق

خيرالله   6572 عبدالعاطى جمال المشتركة  ترويه ع طنطا سـبرباى 39.530191514.5201998شرق

علم    6573 عبدالقادر محمود على المشتركة  تسنيم ع طنطا سـبرباى 39.52717151419.519.587.5شرق

ابوعنبر    6574 محمد ابراهيم كامل المشتركة  تسنيم ع طنطا سـبرباى 39.5301815151918.599.5شرق

نصير   6575 ابوالفتوح محمد المشتركة  تقى ع طنطا سـبرباى 39.52919.751515192097.5شرق

الغزالى    6576 عبدالفتاح محمد نصيف المشتركة  تقى ع طنطا سـبرباى 38.52913.513.51217.52096شرق
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جعفر    6577 جزر احمد ايمن المشتركة  ثراء ع طنطا سـبرباى 3824.5161313.518.518.597شرق

السماليجى    6578 مصطفى عبدالكريم مصطفى المشتركة  جنه ع طنطا سـبرباى 36.525.5161212.518.52088شرق

عبدالصمد    6579 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن المشتركة  جهاد ع طنطا سـبرباى 39.530201515202099.5شرق

عرفه    6580 احمد محمد عصام المشتركة  جيهان ع طنطا سـبرباى 36.5211714.515192099شرق

غالى    6581 مصطفى ابوشعيشع ابراهيم المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 39.53019.5151519.7520910شرق

ابواحمد    6582 البهنسى احمد ابراهيم المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 39.529.51914152019.585.5شرق

ابوالصفا   6583 السيد احمد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 362078.557.517.572.5شرق

جبر    6584 محمود محمد احمد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 36.52615.513.57.516.518.564.5شرق

سلمه    6585 احمد حمدان السيد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى واحد28.517.57.51131313.57شرق

فوده    6586 احمد احمد ايمن المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى نصف30.5155.57.531113.56شرق

عبداللطيف    6587 سليمان رجب ايمن المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 3825.515147.518.51984شرق

ابواحمد    6588 السيد محمد رباح المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 3626.515.51410181962.5شرق

الدين    6589 شرف عبدالحق رمضان المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى واحد21121093.510.517.59شرق

المرسى    6590 الششتاوى المغاورى عباس المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 2911109.52.5121791.5شرق

الجزار    6591 محمد ابوكحيل عبدالخالق المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 2010.55.51412.5713.579شرق

عبدالله    6592 عبدالله اسماعيل عبدالله المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 34.524.517.51412171889.5شرق

البربرى    6593 محمد عبدالحميد محمد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 30.587139.571262.5شرق

على   6594 عبدالمرضى محمد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 38.53019149.519.518.598شرق

السنيطى    6595 عبدالحميد متولى محمد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 38.518.51013.510121585.5شرق

البهلول    6596 عبدالحميد محمد محمد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 3729189.571915105شرق

البيلى    6597 السيد مصطفى محمد المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 38.523.51814.512.517.51966شرق

البرماوى    6598 محمد صبحى محمود المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 39.5291914.514.519.52088.5شرق

البشبيشى   6599 محمد مصطفى المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 14.511795313.564شرق
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الجندى    6600 السيد عبدالقادر نسيم المشتركة  حبيبه ع طنطا سـبرباى 39251712.514.51916.586.5شرق

جبر    6601 متولى القطب ابراهيم المشتركة  خلود ع طنطا سـبرباى 174.557.51.57.56.572.5شرق

محمد    6602 البهى حلمى خالد المشتركة  خلود ع طنطا سـبرباى 27.56.56.5841013.563شرق

الدين     6603 شرف عبدالعاطى صلح طارق المشتركة  خلود ع طنطا سـبرباى 3828.51814.51219.518.5810شرق

الخولى    6604 العيسوى محمد عمر المشتركة  خلود ع طنطا سـبرباى 38.526.51312.59.51317.553.5شرق

نوارج    6605 محمد سعد محمد المشتركة  خلود ع طنطا سـبرباى 392814.514121418.563.5شرق

العماوى   6606 محمود اشرف المشتركة  داليا ع طنطا سـبرباى 32.5812.5105.5161685شرق

الخولى   6607 عبدالفتاح ياسر المشتركة  دعاء ع طنطا سـبرباى 3718.513109201567شرق

جعيصه    6608 احمد ياسين تامر المشتركة  دنيا ع طنطا سـبرباى 36.520.515.510.5813.516.576.5شرق

ابوطاقه   6609 منير صابر المشتركة  دنيا ع طنطا سـبرباى 31.51310108.511.513.576شرق

عوض    6610 احمد محمد رضا المشتركة  دينا ع طنطا سـبرباى 39.528.515.513.51319.51568.5شرق

عطيه    6611 التهامى ابراهيم محمد المشتركة  رانيا ع طنطا سـبرباى 37.521.51498.51714.558.5شرق

شكرى    6612 محمد نصر محمد المشتركة  رانيا ع طنطا سـبرباى 39.52215.510.51319.515.578.5شرق

الدبيكى    6613 محمد عبدالمنعم عبدالمغنى المشتركة  رحاب ع طنطا سـبرباى 3724.5131291514.567.5شرق

علم    6614 احمد البندارى على المشتركة  رحاب ع طنطا سـبرباى 2912.510.586121566.5شرق

خطاب    6615 رجب عبدالمحسن محمود المشتركة  رحاب ع طنطا سـبرباى صفر29.5131523.56158شرق

حمزه    6616 عيد ربيع جمال المشتركة  رحمه ع طنطا سـبرباى 36.518.5155.57.512.51141.5شرق

يوسف    6617 عبدالله محمد سعيد المشتركة  رحمه ع طنطا سـبرباى 3219.51311.57.512.51755شرق

سعفان   6618 عبدالرءوف عمرو المشتركة  رحمه ع طنطا سـبرباى 3624.5179.57.51919.553شرق

عوض    6619 ابراهيم فتحى ابراهيم المشتركة  رضوى ع طنطا سـبرباى 3515119.57.516.51467شرق

راميه    6620 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة  رضوى ع طنطا سـبرباى 35.52316.51091715.568شرق

الخولى    6621 احمد رمضان محمد المشتركة  رضوى ع طنطا سـبرباى 371715.5121016.51178شرق

الخولى    6622 ابراهيم عبدالخالق جلل المشتركة  رغد ع طنطا سـبرباى 392919.7513.515201987.5شرق
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فايد    6623 عبدالعزيز عبدالقادر عبدالعزيز المشتركة  رنا ع طنطا سـبرباى 33135.544111276شرق

الخولى    6624 ابراهيم محمد هيثم المشتركة  رنا ع طنطا سـبرباى 37.52919.51414.519.51975.5شرق

الغباشى    6625 ابواليزيد محمد وحيد المشتركة  رنا ع طنطا سـبرباى 301413.55.551113.573.5شرق

جبر    6626 عبدالمغنى مقلد وليد المشتركة  رنا ع طنطا سـبرباى 382217121215.513.565شرق

علم    6627 ابراهيم مصطفى احمد المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 362417.5141318.516.567شرق

الجندى    6628 سيداحمد السيد جمال المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 36.5221589181772.5شرق

السنيطى    6629 حامد محمد حامد المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 32.51313.51211.512.51875شرق

المخلصاوى    6630 احمد محمد حسنى المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 382719.515152019.587.5شرق

رخا    6631 عبدالخالق رجب عبدالخالق المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 392819.7513152019.599.5شرق

الشناوى    6632 عبدالوهاب على عبدالوهاب المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 3911.516139201971.5شرق

جعفر    6633 على عبدالفتاح على المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 3822159121817.595.5شرق

ابواحمد    6634 السيد ابراهيم ماهر المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 36.522.5161110.5191976.5شرق

روميس    6635 محمد فتوح محمد المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 33.51514981417.598شرق

وهدان    6636 احمد فهمى محمد المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 372211.51011.51818.598شرق

درويش    6637 السيد عيد ياسر المشتركة  روان ع طنطا سـبرباى 31.516.510.5911.516.517.575.5شرق

ابوعنبر    6638 السيد محمد حسين المشتركة  رودينا ع طنطا سـبرباى 32.523.514910.517.518.576.5شرق

الخولى    6639 احمد عبدالسميع احمد المشتركة  ريم ع طنطا سـبرباى 33.51211.55.511.515.517.563.5شرق

المرزوقى    6640 محمد احمد محمد المشتركة  ريم ع طنطا سـبرباى 38.52720151519.519.597شرق

الحناوى    6641 محمد جبر مجدى المشتركة  زهره ع طنطا سـبرباى 39.529.519.514.5152019.589.5شرق

النحاس    6642 بسيونى على حسن المشتركة  زينب ع طنطا سـبرباى 16.553.539.51.514.572شرق

صقر    6643 بسيونى محمد سعيد المشتركة  زينب ع طنطا سـبرباى 28.58.57810.561965.5شرق

احمد    6644 محمد احمد طارق المشتركة  زينب ع طنطا سـبرباى 31.512.567.510.511.51875شرق

حسنين   6645 محمد طارق المشتركة  زينب ع طنطا سـبرباى 216.53.51.5101315.545شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

305

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشافعى    6646 احمد عزت احمد المشتركة  ساره ع طنطا سـبرباى 353013.511.514202089شرق

رمضان   6647 على عبدالمنعم المشتركة  ساره ع طنطا سـبرباى 40291812.51419.52089.5شرق

عيد    6648 محمد حامد على المشتركة  ساره ع طنطا سـبرباى 35.527107.59.5201996شرق

ابوحديد    6649 مصطفى سعد محمد المشتركة  ساره ع طنطا سـبرباى 29.515.56.58.510121651.5شرق

الدين     6650 شرف عبدالقادر السيد وجدى المشتركة  ساره ع طنطا سـبرباى 36.524.514.512.512191878شرق

رزق    6651 ابراهيم محمد احمد المشتركة  سلمى ع طنطا سـبرباى 3911.511.513.5121819.547شرق

المنصورى    6652 حسن عبدالله ايمن المشتركة  سلمى ع طنطا سـبرباى 3826.519.512.51018.51778شرق

بيومى    6653 احمد بيومى حسن المشتركة  سلمى ع طنطا سـبرباى 38.525.515.512.51115.518.585.5شرق

خميس    6654 حميده عبدالجواد محمد المشتركة  سلمى ع طنطا سـبرباى 393019.514.5152019.5710شرق

الخولى    6655 حسين مصطفى محمد المشتركة  سلمى ع طنطا سـبرباى 39.528.518.51214.52018.589.5شرق

حجاج   6656 محمد حسام المشتركة  سما ع طنطا سـبرباى 39.5292013.514.5201879.5شرق

غريب   6657 عبدالله محمد المشتركة  سماح ع طنطا سـبرباى 297.516.5311.51313.548.5شرق

الخولى    6658 على محمد احمد المشتركة  سمر ع طنطا سـبرباى 3410.517.54.51011.51258شرق

عبدالصمد    6659 السيد عبده السيد المشتركة  سميه ع طنطا سـبرباى 38261710121612.568.5شرق

الخولى    6660 احمد عيد احمد المشتركة  سها ع طنطا سـبرباى 31117.52.55.5101268شرق

صفا    6661 محمد محمد احمد المشتركة  سها ع طنطا سـبرباى 372717.513132015.568.5شرق

دياب    6662 رمضان احمد السيد المشتركة  سوسن ع طنطا سـبرباى 35.515.515.57.59.51811.579شرق

ابوالمال    6663 احمد امين احمد المشتركة  شروق ع طنطا سـبرباى 382018.5813.5181559شرق

على    6664 احمد رزق مجدى المشتركة  شروق ع طنطا سـبرباى 39.52619101418.51588.5شرق

السيد   6665 محمود محمد المشتركة  شروق ع طنطا سـبرباى 372519.57.514.517.51579.5شرق

مصطفى    6666 السيد محمد اسلم المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 33.521197.513.51714710شرق

احمد    6667 رزق سعيد ايمن المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 31.51317.59151810.558.5شرق

رميس    6668 على متولى رضا المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 2810.5104.5121511.557.5شرق
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الخول    6669 حجازى جمعه عبدالرحمن المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 39221910.51518.515.578.5شرق

عبيد    6670 عبدالقادر مصطفى محمود المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 39.529.516.5121519.516.578شرق

الودن    6671 محمد عطيه مسعد المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 27.53.512.57.57.56.516.567.5شرق

جبر    6672 عبدالعزيز محمد مصطفى المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 39.52919.515152015.588شرق

الصعيدى    6673 سيداحمد محمد هيسم المشتركة  شهد ع طنطا سـبرباى 3927.518.5131519.518.579.5شرق

نصر    6674 احمد على محمد المشتركة  شيماء ع طنطا سـبرباى 3827.519.513.513201779.5شرق

ابودفيه    6675 محمود امين مدحت المشتركة  شيماء ع طنطا سـبرباى 36.519182.5913.51457شرق

عبدالمجيد    6676 محمد عبدالمجيد وليد المشتركة  شيماء ع طنطا سـبرباى 248.5127.587.515.556.5شرق

الصباغ    6677 على محمد عادل المشتركة  صباح ع طنطا سـبرباى 39.528.518.513.51519.51878شرق

عوض    6678 احمد محمد وليد المشتركة  ضحى ع طنطا سـبرباى 3010.516.57.51517.5968.5شرق

المكر    6679 احمد سعيد تامر المشتركة  عائشه ع طنطا سـبرباى 4029.5191514.5202079شرق

شرشوره    6680 محمد على سليمان المشتركة  علياء ع طنطا سـبرباى 2615.5179.5915.58.562.5شرق

الشبينى    6681 محمود احمد محمد المشتركة  عنان ع طنطا سـبرباى 38.5272014.51319.51987.5شرق

رسلن    6682 السيد عبدالفتاح سعيد المشتركة  فاتن ع طنطا سـبرباى 27.511127.58.51010.565شرق

زهره     6683 محمد كمال وحيد الزهراء المشتركة  فاطمه ع طنطا سـبرباى 39.527.51714.514.52018910شرق

ابوالصفا    6684 احمد عبدالعزيز سعيد المشتركة  فاطمه ع طنطا سـبرباى 261.53.51.5114.515.563شرق

محمدين   6685 على سليم المشتركة  فاطمه ع طنطا سـبرباى 39.529191415201697شرق

عبدالل   6686 عبدالسلم محمد المشتركة  فاطمه ع طنطا سـبرباى 3617.511.57.512.51515.575شرق

حموده    6687 عبدالقوى عطيه محمد المشتركة  فاطمه ع طنطا سـبرباى 37.5231611.513.51716.576.5شرق

شلبى    6688 على احمد احمد المشتركة  فرح ع طنطا سـبرباى 39.53019.7514.5152015910شرق

السنيطى    6689 سيداحمد مصطفى محمد المشتركة  كنزى ع طنطا سـبرباى 33.513.51810.58.5171577شرق

شلبى   6690 جمال الدسوقى المشتركة  لجينه ع طنطا سـبرباى 30.512147.5914.513.585.5شرق

شرف    6691 احمد يوسف اسامه المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 38.526.519.515152019.597شرق
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سليمان   6692 نصرى امجد المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 207.5527.54.51575شرق

البرماوى    6693 محمد ابراهيم خالد المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 34.516.51010101010.553.5شرق

بشاره    6694 جرجس كامل سمير المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 403019.7515152020810شرق

سفوح    6695 عبدالقادر عزيز طارق المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 27.59.573.5541573شرق

جرجس    6696 راوى نصحى عماد المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 36.518151212.5181998شرق

الحداد   6697 عوض مبروك المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 36.523.519151519.51885.5شرق

صالح     6698 خليل السيد حسن محمد المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 24.51111411612.576.5شرق

بطرسجرجسبطرس    6699 يونان المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 301013.57.511.511.51977.5شرق

رضوان    6700 محمد احمد هشام المشتركة  مريم ع طنطا سـبرباى 3824.519.512.512.5181988.5شرق

عقل    6701 احمد ابراهيم احمد المشتركة  منار ع طنطا سـبرباى 38.527.518.51313.519.51799شرق

عبيد    6702 الحسينى محمد الحسينى المشتركة  منار ع طنطا سـبرباى 39.5301915152013.599شرق

خليل   6703 شعبان رجب المشتركة  منار ع طنطا سـبرباى 37.517.5117.511.517.514.585.5شرق

مسلم    6704 السيد ابراهيم عبدالفتاح المشتركة  منار ع طنطا سـبرباى 34.52112.57.5816.510.571.5شرق

فرج    6705 حسانين عبدالحميد اشرف المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 21.54.584.53.56.5653شرق

عبيد    6706 الدسوقى محمد الدسوقى المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 3727.518.514.7511.52018.558.5شرق

السمادونى     6707 ابراهيم احمد ابراهيم الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 39.528.51913.514.5209.579شرق

حسين     6708 على عبدالمنعم ابراهيم الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 39.528.518.511.51219.51968.5شرق

حسن      6709 ابراهيم نورالدين محمد ابراهيم الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 35261311.59.517.513.564.5شرق

سويلى      6710 الله عوض كمال احمد الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 28.511.5104.5513.51053.5شرق

درويش     6711 محمد ابراهيم اسامه الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 27231010.57.518.5755.5شرق

الجزيرى     6712 الدسوقى مصطفى انور الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 35.5261511918.59.565.5شرق

عيسى     6713 سليمان محمد حاتم الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 2818115.52.56.59.562شرق

غنيم     6714 محمد عبدالفتاح طارق الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 2915.5147.55.5178.554.5شرق
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نوار     6715 على صلح عاطف الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 33.5151484.514.513.564.5شرق

جاد    6716 ابراهيم محمد الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 29.51512.557.51110.563.5شرق

الخولى     6717 محمد السيد محمد الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 36.522.51487.516.51672شرق

الشاذلى     6718 ابوذيد اسماعيل هشام الله المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 271811.57.5912.51273.5شرق

عبيد    6719 الحسينى محمد حماده المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 36.525181113.51913.567شرق

الدين     6720 شرف عبدالقادر عبدالسلم شلبى المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 33.52815.512.513.5191457.5شرق

ابوموسى    6721 عبدالله سعد محمد المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 3627.517.511.510.519.512.578شرق

الخطيب    6722 عبدالمقصود محمد وائل المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 38.52718.512.51219.51366شرق

الخولى    6723 عبدالخالق شعبان وليد المشتركة  منه ع طنطا سـبرباى 39271610.511.5191979.5شرق

ابراهيم    6724 على حسنى عادل المشتركة  مها ع طنطا سـبرباى 3315128.5516.513.557شرق

العشماوى    6725 عبدالحميد خميس محمد المشتركة  مى ع طنطا سـبرباى 3317.510.55.59.515.512.577.5شرق

جرجس    6726 الله عوض صبحى المشتركة  ميرنا ع طنطا سـبرباى 3118.515101016.52078شرق

زيدان    6727 محمد السيد جلل المشتركة  نادين ع طنطا سـبرباى 3926.51712.512.52013.568شرق

خطاب    6728 محمود حماده خالد المشتركة  ناديه ع طنطا سـبرباى 35.515115.55.51715.583.5شرق

ابراهيم   6729 حسنى كمال المشتركة  ناردين ع طنطا سـبرباى 30.519.511.510.51316.52086.5شرق

عامر    6730 محمد ابراهيم محمود المشتركة  نانسى ع طنطا سـبرباى 3.5512.582.5واحد27.58.510شرق

البرماوى    6731 عبدالسلم محسن عبدالسلم المشتركة  نبيله ع طنطا سـبرباى 36.528.516151516.51574.5شرق

ابوداود    6732 عبدالعزيز محمد ابراهيم المشتركة  نداء ع طنطا سـبرباى 39.530171413.518.518.588.5شرق

بكر    6733 عيد حسين السيد المشتركة  ندى ع طنطا سـبرباى 342312.588.514.51687.5شرق

البلكيمى   6734 محمد جابر المشتركة  ندى ع طنطا سـبرباى 29.523126.513.5131693شرق

شلبى    6735 محمد عبدالرؤف سمير المشتركة  ندى ع طنطا سـبرباى 37.52515.591116.51588.5شرق

مجاهد    6736 محمد عبدالعزيز مجدى المشتركة  ندى ع طنطا سـبرباى 39251511.510.519.51698شرق

نصار    6737 احمد ابراهيم محمد المشتركة  ندى ع طنطا سـبرباى 29.518108914.514.585.5شرق
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عثمان   6738 محمد نبيل المشتركة  ندى ع طنطا سـبرباى 2571011.512.571388شرق

الخولى    6739 محمد سعيد علء المشتركة  نغم ع طنطا سـبرباى 39.529.5191414.51915.587.5شرق

قابيل    6740 عزب السيد عمرو المشتركة  نهله ع طنطا سـبرباى 30.516104.53.59.51493شرق

ابواحمد    6741 عبدالمجيد محمد ابراهيم المشتركة  نورا ع طنطا سـبرباى 393019.7514152019710شرق

البنا    6742 ابراهيم رجب ابراهيم المشتركة  نوران ع طنطا سـبرباى 392114.512.511181877.5شرق

حسن    6743 الشرنوبى عبدالفتاح عماد المشتركة  نورهان ع طنطا سـبرباى 393015.513.51419.519910شرق

الشحات    6744 محمد حموده مصطفى المشتركة  نورهان ع طنطا سـبرباى 3520179.57.513.513.578.5شرق

عطا     6745 احمد عزب نصر وائل المشتركة  نورهان ع طنطا سـبرباى 35.51812.59.55.51314.589.5شرق

حجاج   6746 محمد ايمن المشتركة  نيره ع طنطا سـبرباى 33.5151010.5910.515.578شرق

الخولى    6747 محمود السعيد احمد المشتركة  هاجر ع طنطا سـبرباى 33.519.510.5101012.51288شرق

سلمه    6748 السيد محمد السيد المشتركة  هاجر ع طنطا سـبرباى 39.52416.513.515191897.5شرق

جبريل    6749 يوسف كمال شريف المشتركة  هاجر ع طنطا سـبرباى 372816.58.51116.517.577.5شرق

درويش    6750 محمد محمد عاطف المشتركة  هاجر ع طنطا سـبرباى 39.53019.51414201685شرق

ابوالسعود    6751 محمد رشدى محمد المشتركة  هاجر ع طنطا سـبرباى 38.528161311.518.51874.5شرق

النحاس    6752 بسيونى على حسن المشتركة  هاله ع طنطا سـبرباى 3510.510734.51173شرق

عبدالصمد    6753 محمد الشافعى حمدى المشتركة  هاله ع طنطا سـبرباى 39.52816131318.51487شرق

الطباخ    6754 درويش درويشمحمد المشتركة  هبه ع طنطا سـبرباى 392616.514.513181377.5شرق

صقر    6755 بسيونى محمد السيد المشتركة  هدى ع طنطا سـبرباى 38.530161513.5191378.5شرق

جنه    6756 احمد عبدالمولى احمد المشتركة  هنا ع طنطا سـبرباى 39.52919.515152020710شرق

العنانى    6757 عبدالحميد سعد محمد المشتركة  هويدا ع طنطا سـبرباى 38.520.51713.59.513.51253.5شرق

العجمى     6758 عبدالقادر فتحى محمد مصطفى المشتركة  هيام ع طنطا سـبرباى 33.51510105810.574.5شرق

الجندى    6759 محمد ابراهيم اسماعيل المشتركة  وفاء ع طنطا سـبرباى 3726.515.5141316.512.573شرق

البلكيمى    6760 عبدالمنعم ربيع على المشتركة  وفاء ع طنطا سـبرباى 37.5261613.511.517.51477شرق
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الدين     6761 شرف عبدالرحمن متولى بدر المشتركة  يارا ع طنطا سـبرباى 392719.514.51218.51889.5شرق

عبدالسلم   6762 السيد شعبان المشتركة  ياسمين ع طنطا سـبرباى 39.523.51713.58.512.514.575.5شرق

الشحات    6763 محمد حموده على المشتركة  ياسمين ع طنطا سـبرباى 36.528.51915141713.578.5شرق

غالى    6764 عواض عبدالحكيم محمد المشتركة  ياسمين ع طنطا سـبرباى 39.529.5181514.5191579.5شرق

شلبى     6765 محمد على ابراهيم محمد المشتركة  يمنى ع طنطا سـبرباى 392819.514.510.5171376.5شرق

عمر   6766 ابواليزيد محمود المشتركة  يمنى ع طنطا سـبرباى 39.53020151519.51779شرق

الحضرى    6767 السيد ابراهيم وليد المشتركة  يمنى ع طنطا سـبرباى 3720.51712.55.59.51275شرق

امان    6768 ابواليزيد الرفاعى ياسر المشتركة  يمنى ع طنطا سـبرباى 39.522.516.59.55.514.514.573شرق

صبحى    6769 زكريا نبيل المشتركة  يوستينا ع طنطا سـبرباى 2716192.751.581982شرق

حموده    6770 ابوريه محمد ياسر طنطا ابراهيم 2510.513.59.59.518967.5شرق

حليمه    6771 السيد حسن عصام طنطا احمد 286.510.58.55139.576.5شرق

الهيتمى    6772 فتوح حمدى مدحت طنطا احمد 2713.5787.511.59.579.5شرق

يوسف    6773 ابراهيم رجب هشام طنطا رجب 3224.5108412.51277.5شرق

حبيب    6774 عبدالنبى رضا محمد طنطا رضا 21158.5926.58.556.5شرق

موسى    6775 فهيم المتولى فهيم طنطا عبدالرحمن 35.523139.54.510.515.556شرق

ابوالعنين    6776 السيد محمد محمد طنطا عبدالرحمن 362616.5141519.7515.568شرق

عبداللطيف    6777 احمد عبدالوهاب عيد طنطا عبدالوهاب 36231613.59.517.515.576شرق

عمر    6778 محمد عزت رجب طنطا عزت 291716117.511.57.554.5شرق

الجارحى    6779 شعبان محمد ماهر طنطا عمرو 24.51510.59.55.5117.564.5شرق

رزق    6780 السيد محمد انور طنطا محمد 362218.512.51119.515.556شرق

رزق   6781 ابراهيم عبدالمنعم طنطا محمد 352016107.515.515.566شرق

البنا    6782 على محمد على طنطا محمد 1910104.52.59.51065.5شرق

حسن    6783 على السيد محمد طنطا محمد 216103371056شرق
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رزق    6784 ابراهيم احمد وائل طنطا محمد 342212.511.510.514.51568.5شرق

حسن    6785 على محمد وليد طنطا محمد 19.58.55.53.527974.5شرق

سيداحمد    6786 ابراهيم عزت بكرى طنطا محمود 14.5552.535.54.553شرق

عبدالقادر    6787 عبدالحميد محمود هانى طنطا محمود 28.517.511.59.54.513.510.557.5شرق

ابوزهره    6788 عبدالله عبدالمجيد هانى طنطا مروان 22.56.510.53.5310.5953شرق

يوسف    6789 محمد موسى عبدالوهاب طنطا موسى 38.527189.511.519.518.587شرق

بندارى    6790 السيد ابراهيم السيد طنطا نادر 362017.51311.51815.574شرق

الشرقاوى    6791 ابراهيم احمد رأفت طنطا يوسف 2410123.53.584.563.5شرق

مصطفى    6792 عبدالله رجب عبدالله طنطا يوسف 36.5301913.5121811.576.5شرق

العصر   6793 محمد عيد طنطا يوسف 2313109.5312.5976شرق

رزق    6794 السيد محمد انور طنطا اسراء 38.52919.51414.52019810شرق

سليم   6795 محمد مصطفى طنطا اسراء 33.51310.564131856.5شرق

حبيب    6796 رمضان محمد رضا طنطا امل 361915.59.56141857.5شرق

جاد    6797 القطب جاد حسن طنطا انجى 359.51052.515.51956شرق

رزق   6798 ابراهيم عبدالمغنى طنطا ايه 392819.515819.52067شرق

على    6799 عبدالخالق ابراهيم اشرف طنطا بسمله 35.521.51685.517.517.557.5شرق

السيد    6800 عبدالنبى محمد سامى طنطا بسمله 37.51817.5121119.518.569شرق

ابوزهره    6801 عبدالله على السلطان طنطا ثريا 32.510.51087.5121556شرق

ابوالعزم    6802 محمد السيد رمضان طنطا حبيبه 8.514.557نصف30.57.562شرق

خليفة    6803 عطيه محمد مصطفى طنطا داليا 38302015152019510شرق

سعد    6804 عبدالحميد عطيه محمد طنطا راقيه 34.58101391715.568.5شرق

عابوره   6805 السعيد رضا طنطا رنا 37101014.511151787.5شرق

خليفة    6806 ابراهيم محمود ابراهيم طنطا روان 38.527.51914152019.589شرق
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الجرف    6807 محمود احمد راضى طنطا روان 37.526.519151519.51989.5شرق

يوسف    6808 محمد على محمد طنطا زينب 3614113.541218.567شرق

حواش    6809 احمد حواش اسامه طنطا ساره 3512104411.51867شرق

شعبان    6810 محمد فؤاد احمد طنطا شروق 29.5510.57.53.51419.557.5شرق

سعد    6811 عبدالغنى عبدالعزيز محمود طنطا شيماء 34.52315.5137.518.519.568.5شرق

سعد    6812 عبدالغنى عبدالفتاح عطيه طنطا فاطمه 36.52415.5139181978.5شرق

موسى    6813 فهيم المتولى ناصر طنطا فاطمه 37.5131112.5111719.578.5شرق

خليفة    6814 حسن السيد محمود طنطا كريمه 38.528.51813.512201959شرق

شعبان    6815 احمد عبدالهادى محمود طنطا ندا 3614.514.513819.51958.5شرق

الجمل    6816 محمد مبروك حسن طنطا ندى 36.52916127.519.517.578.5شرق

السيد    6817 توفيق السيد اسامه طنطا نورا 37.523.518.512.5112019.588شرق

عبده    6818 عبدالعاطى محمد مجدى طنطا يارا 382812.513.51418.517.5810شرق

الجندي    6819 ابراهيم ربيع سامح العداديه    احمد أ ت العمارة طنطا عزبة 201559.53.58.512.559.5شرق

السقا    6820 حسن ابواليزيد عادل العداديه    احمد أ ت العمارة طنطا عزبة 2315.57.511.57.513.512.565شرق

هنديه    6821 ابوزيد عيد محمد العداديه    احمد أ ت العمارة طنطا عزبة 3427.51613.5131918.565شرق

حسن    6822 امام محمد محمود العداديه    احمد أ ت العمارة طنطا عزبة 3118.51012.58.5171875شرق

الصعيدي   6823 محمد على العداديه    اسامه أ ت العمارة طنطا عزبة 247.579416.51862.5شرق

مشالي   6824 احمد ايمن العداديه    اسلم أ ت العمارة طنطا عزبة 3184.511.56151866.5شرق

بلل    6825 ابراهيم على سمير العداديه    اسلم أ ت العمارة طنطا عزبة 2063.510.54.515.516.565.5شرق

هنديه    6826 محمد ابوزيد مرزوق العداديه    السعيد أ ت العمارة طنطا عزبة 3728181414201967.5شرق

الحسن    6827 على حسن على العداديه    حسن أ ت العمارة طنطا عزبة 281248.5614.517.563.5شرق

مصطفي    6828 عبدالله رجب طارق العداديه    رجب أ ت العمارة طنطا عزبة 35.517109.57.514.51865شرق

الباجوري    6829 الدسوقى عطيه محمد العداديه    زياد أ ت العمارة طنطا عزبة 3617.5118.57.514.517.572.5شرق
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الشيمي   6830 الظواهرى هانى العداديه    سيف أ ت العمارة طنطا عزبة 2113.56.57.56914.553شرق

السرساوي    6831 السيد عبدالوهاب عبدالمنعم العداديه    عبدالوهاب أ ت العمارة طنطا عزبة 31.5147.511.5410.51455شرق

شعيب    6832 نصر فاروق ايمن العداديه    فاروق أ ت العمارة طنطا عزبة 1711511.53.5101865شرق

اسماعيل   6833 عبدالمحسن السيد العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 225.53.511681556شرق

العمروسي    6834 محمد عبدالمغنى السيد العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 38.527.514.514.59.5161966شرق

هاشم    6835 احمد عبدالرازق عبدالسلم العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 36.52014.5128.517.51966.5شرق

السرساوي   6836 السيد عبدالوهاب العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 29.514.510115.516.514.566شرق

ابوزيد    6837 محمد صبحى مجدى العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 3616.510138171866.5شرق

خفاجة    6838 ابراهيم سعد محمود العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 3114.512.5149.516.515.575.5شرق

اسماعيل   6839 سعد محمود العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 3725.518.514.514.519.51985.5شرق

العمروسي    6840 مصطفى السعيد مصطفى العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 2120.57.5106.510.516.575.5شرق

فتوح    6841 شعبان السعيد ياسر العداديه    محمد أ ت العمارة طنطا عزبة 32.52111.5138.519.51966.5شرق

ابوالعنين    6842 عطيه محمود عماد العداديه    محمود أ ت العمارة طنطا عزبة 35.525.519.510.58191958شرق

عبدالحليم    6843 مصطفى عبدالسلم محمود العداديه    مصطفى أ ت العمارة طنطا عزبة 21.516.5118.5415.51856شرق

الطباخ   6844 السيد احمد العداديه    اسراء أ ت العمارة طنطا عزبة 39.53019.514.514202069.5شرق

السقا    6845 حسن السيد عماد العداديه    امنيه أ ت العمارة طنطا عزبة 3830201515201989.5شرق

هاشم    6846 عبدالعاطى هنداوى هلل العداديه    اميره أ ت العمارة طنطا عزبة 36251714.51419.51999شرق

عبدالحافظ    6847 عبداللطيف بسيونى عبداللطيف العداديه    ايمان أ ت العمارة طنطا عزبة 26.518.547.5615.51987شرق

هاشم    6848 عبدالغفار فؤاد شوقى العداديه    جيهان أ ت العمارة طنطا عزبة 36.526.518.514.511.51919.588.5شرق

عبدالله    6849 محمد حسن محمد العداديه    رقيه أ ت العمارة طنطا عزبة 3624.516.51310191989شرق

بلل    6850 محمد اسماعيل شعبان العداديه    روان أ ت العمارة طنطا عزبة 3324.513.512.511.52016.589شرق

شحاته    6851 ابراهيم احمد محمد العداديه    زهره أ ت العمارة طنطا عزبة 35.530191415201899.5شرق

السرساوي    6852 السيد عبدالوهاب محمد العداديه    سعاد أ ت العمارة طنطا عزبة 352816.511.59201998.5شرق
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موسي    6853 حسن فوزى محمد العداديه    سماح أ ت العمارة طنطا عزبة 31.52711105.5171987شرق

ابوالعنين    6854 عطيه محمود سلمه العداديه    شهد أ ت العمارة طنطا عزبة 26.515.56.553.51516.588شرق

السقا    6855 حسن ابواليزيد مختار العداديه    فرحه أ ت العمارة طنطا عزبة 37.5302015152019.599.5شرق

دياب    6856 عبدالحليم عبداللطيف عبدالحليم العداديه    مايا أ ت العمارة طنطا عزبة 382819.514.514.75201989شرق

الجندي    6857 ابراهيم حسن هانى العداديه    ملك أ ت العمارة طنطا عزبة 3827.518.5131218.519.588شرق

شعيب    6858 نصر فيصل الله العداديه    منه أ ت العمارة طنطا عزبة 3728.519148.519.519.598شرق

عبدالله    6859 ابراهيم السيد جلل العداديه    منه أ ت العمارة طنطا عزبة 393019.514.514.52019.589شرق

القرط    6860 محمد بدوى محمد العداديه    منه أ ت العمارة طنطا عزبة 34221512.57.51819.589شرق

الجندي    6861 محمد كمال ماهر العداديه    منى أ ت العمارة طنطا عزبة 34.523.5108.57.518.519.589.5شرق

السقا      6862 حسن محمد عبدالمحسن وليد العداديه    ندا أ ت العمارة طنطا عزبة 39.53019.514.514.52019.589.5شرق

ابوغنام   6863 ابراهيم ناجى العداديه    نسمه أ ت العمارة طنطا عزبة 31.52512.59.510.518.517.589.5شرق

هاشم    6864 عبدالغفار فؤاد شوقى العداديه    نورهان أ ت العمارة طنطا عزبة 37261814131917.589شرق

حماد   6865 عبدالعزيزمجمود الجيوشى العداديه    ورده أ ت العمارة طنطا عزبة 28.523.5121010.51518.587.5شرق

الزيات    6866 مصباح احمد احمد المشتركة    ابراهيم ع حبلص ماهر طنطا محمد 3627108.55.519.518.568شرق

الديب   6867 محمد احمد المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 26.5237.5113121551.5شرق

ابورمان    6868 على محمد خالد المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 32.5251711815.518.551.5شرق

عباس   6869 محمود خالد المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد واحد372814131117.5185شرق

صقر     6870 محمود الله حسب سامى المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 3830191514.519.519.572.5شرق

السعدنى     6871 عبدالقادر صادق محمد سامى المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 36.5291913.512.518.517.562.5شرق

حمزة    6872 عبدالقادر عبدالفتاح صفوت المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 3519.51112.512191457شرق

القليبي    6873 عبدالسلم مصطفى طارق المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 9.571.54.545.510.551.5شرق

عيسى    6874 راضى احمد محمد المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 37292014.5152018.565شرق

القبلوى   6875 عبدالحميد محمد المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 393020151519.7519.568.5شرق
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عقل     6876 صالح محمد محمد محمود المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 38302015152019.562.5شرق

ابوشادى    6877 موسى عبدالسميع موسى المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 34.52713.59.59171855شرق

عيسى    6878 محمود عبدالفتاح ناصر المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 30261197.511.517.556.5شرق

سمك   6879 احمد وفيق المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.5302014.5152019.569.5شرق

عبدالحى   6880 البندارى عبدالحى المشتركة    اسامه ع حبلص ماهر طنطا محمد 383019.514.5152018.567.5شرق

الشحري    6881 عبدالله مصطفى احمد المشتركة    اسلم ع حبلص ماهر طنطا محمد 362818.514.5152019.568.5شرق

غريب   6882 محمد احمد المشتركة    السيد ع حبلص ماهر طنطا محمد 33151467.5121588شرق

خواجة    6883 عبدالفتاح السيد طارق المشتركة    السيد ع حبلص ماهر طنطا محمد 292511.51210161763.5شرق

فراج    6884 محمد السيد وحيد المشتركة    السيد ع حبلص ماهر طنطا محمد 11.515.53.51046.51253.5شرق

بلل    6885 على محمد على المشتركة    امير ع حبلص ماهر طنطا محمد 16154.5127.57.51076.5شرق

سعيد    6886 نجا ابراهيم محمود المشتركة    ايهاب ع حبلص ماهر طنطا محمد 33.52816106181675.5شرق

خليل    6887 عبدالغنى عبدالفتاح سامى المشتركة    جلل ع حبلص ماهر طنطا محمد 22.51255.51.55.510.561.5شرق

زينة    6888 السيد جمال هانى المشتركة    جمال ع حبلص ماهر طنطا محمد نصف33.510125.753.5813.58شرق

هلل     6889 رمضان مصطفى مصطفى الدين المشتركة    حسام ع حبلص ماهر طنطا محمد 191124.51.510.51161.5شرق

الشورى    6890 راشد محمد هشام المشتركة    حسن ع حبلص ماهر طنطا محمد 21.510.532.51.561163شرق
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الكلوى    6891 محرم حمدى وائل المشتركة    حمدى ع حبلص ماهر طنطا محمد 29.518.57.597.512.51467شرق

سالم    6892 على عبدالعظيم محمود المشتركة    خالد ع حبلص ماهر طنطا محمد واحد936واحد4.56.52.51.5شرق

ابوسمك    6893 احمد راغب محمد المشتركة    راغب ع حبلص ماهر طنطا محمد 25.5154.54.52.5121166.5شرق

بكر   6894 عبدالقوى حسين المشتركة    زياد ع حبلص ماهر طنطا محمد 382918.51414201769.5شرق

الشحرى    6895 احمد ياسر الدين المشتركة    سيف ع حبلص ماهر طنطا محمد 30.51917.5114.516.512.563شرق

هلل    6896 مصطفى عبدالهادى محمد المشتركة    سيف ع حبلص ماهر طنطا محمد 3724.51612.59.519.751462.5شرق

بلل   6897 صلح طارق المشتركة    صلح ع حبلص ماهر طنطا محمد واحد237.56واحد11.54.53.5شرق

خليل    6898 عبدالرحيم محمود محمود المشتركة    صهيب ع حبلص ماهر طنطا محمد نصف2356صفر8.53.53.5شرق

ابوطه    6899 ابراهيم عبدالهادى بيومى المشتركة    عبدالرحمن ع حبلص ماهر طنطا محمد 33.511166.54.51615.568.5شرق

عيسي    6900 احمد محمد عادل المشتركة    عبدالرحمن ع حبلص ماهر طنطا محمد نصف358.5135.54.51615.58شرق

القاضى   6901 نبيه محمد المشتركة    عبدالرحمن ع حبلص ماهر طنطا محمد نصف264154.537157شرق

بركات   6902 وصال محمد المشتركة    عبدالرحمن ع حبلص ماهر طنطا محمد 179.524361263شرق

عبدالخالق    6903 محمد عادل هانى المشتركة    عبدالرحمن ع حبلص ماهر طنطا محمد 29.594989.51265.5شرق

عقل    6904 سعد عبدالله احمد المشتركة    عبدالله ع حبلص ماهر طنطا محمد 36241013.5819.51967شرق

زهرة    6905 عبدالجواد عبدالنبى وحيد المشتركة    عبدالله ع حبلص ماهر طنطا محمد 25.512107.54141262.5شرق

الجيزاوى    6906 محمد عبدالمجيد ابراهيم المشتركة    عبدالمجيد ع حبلص ماهر طنطا محمد 37.52315.510.58.5181763شرق

سمك    6907 عبدالحافظ على ثروت المشتركة    على ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.53019.751515201978.5شرق

ابراهيم    6908 حسين السيد عماد المشتركة    عمر ع حبلص ماهر طنطا محمد نصف26.511.510.52.51.59144شرق

حجاب    6909 محمد فاروق خالد المشتركة    عمرو ع حبلص ماهر طنطا محمد 362416.511818.51746.5شرق

خواجة    6910 السيد عبدالفتاح ربيع المشتركة    عمرو ع حبلص ماهر طنطا محمد 3930201314.519.51969.5شرق

حمزه     6911 الله فتح الدين علء المشتركة    عمرو ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.5302014.514.5202089شرق

ابوطة    6912 ابراهيم عبدالهادى ابراهيم المشتركة    فارس ع حبلص ماهر طنطا محمد 2510.5105.53141673شرق

زهرة    6913 محمود فؤاد محمد المشتركة    فؤاد ع حبلص ماهر طنطا محمد 33.5201011.54141775شرق
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حبلص    6914 احمد بسيونى احمد المشتركة    كريم ع حبلص ماهر طنطا محمد صفر3718186.25617179شرق

حبلص    6915 احمد محمد ابراهيم المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 3517182.56171595شرق

ابوضابية     6916 فرج عبدالله فرج اسامه المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.526.51810.57.5191845شرق

الكلوى   6917 محمد اشرف المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 36.522.516.51112.516.51765شرق

ابوضابية    6918 عبدالله محمد اشرف المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 10.57.54.54.53.5131152شرق

رحمة    6919 السيد محمد تامر المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 393019.512.515201855شرق

الششتاوى   6920 محمد ثروت المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.52317.513.51319.751965شرق

الجبالي   6921 محمود حمدى المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 16.56.54.541.57.51042شرق

عبدالحميد    6922 فضل حسن خالد المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 2571023131062.5شرق

القحافي    6923 فتوح محمد صالح المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 36.5221911.256.52017910شرق

غريب   6924 احمد طارق المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 37.520181172017.599شرق

الجران    6925 موسى عزت طاهر المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.525.515.512.59.519.51966شرق

عيسى   6926 عبدالمجيد عبدالرحمن المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 3515.510.5114.5171555شرق

ابوسمك   6927 عبدالحميد محمد المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 372918111019.51875شرق

ابوشادى    6928 ابراهيم محمد هشام المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 34.5281311.58.517.51355شرق

ابوسرية    6929 كمال عبدالحميد وليد المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 191351.5واحد2713.5103شرق

فضل    6930 محمد محمود شاهين المشتركة    محمود ع حبلص ماهر طنطا محمد 14.51751.5واحدواحد209.54.5شرق

سمك    6931 مصطفى محمد محمد المشتركة    محمود ع حبلص ماهر طنطا محمد 26.516.5101.53181152شرق

البنداري    6932 محمد البندارى يسرى المشتركة    محمود ع حبلص ماهر طنطا محمد 26.519166.53.51814.5102.5شرق

ابورحمة    6933 احمد فتحى محمد المشتركة    مصطفى ع حبلص ماهر طنطا محمد 121942واحدواحد164.54شرق

السعدني    6934 صادق محمد محمد المشتركة    مصطفى ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.5271611.51019.51553شرق

الشحرى    6935 محمد عبدالغنى محمود المشتركة    مصطفى ع حبلص ماهر طنطا محمد 10.5107.54.57.5141242شرق

المجدوب    6936 على راغب مصطفى المشتركة    مصطفى ع حبلص ماهر طنطا محمد 23.51063.53.516.51142شرق
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حسن    6937 ابراهيم عبدالخالق يحيا المشتركة    معاذ ع حبلص ماهر طنطا محمد 29.520.57.547.516.51543شرق

الوكيل    6938 على السيد سعد المشتركة    مهاب ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.52918.51314191755شرق

احمد    6939 عيسى محمد سامى المشتركة    مؤمن ع حبلص ماهر طنطا محمد 37.52919.5131419.51755شرق

قشطة   6940 طه رأفت المشتركة    هشام ع حبلص ماهر طنطا محمد 3424.513125.518.51545شرق

حسن     6941 عبدالخالق صادق محمود مجدى المشتركة    هشام ع حبلص ماهر طنطا محمد 3628.514.5105.5191463شرق
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الكلوى   6942 عبدالله احمد المشتركة    يوسف ع حبلص ماهر طنطا محمد 3727.518.512.51119.751853.5شرق

خليل    6943 احمد محمد سامى المشتركة    يوسف ع حبلص ماهر طنطا محمد 27.561112918.51252شرق

صقر    6944 محمد عبدالجواد عادل المشتركة    يوسف ع حبلص ماهر طنطا محمد 35.52719.7512.59.5201462شرق

زهرة    6945 فرج عبدالستار علء المشتركة    يوسف ع حبلص ماهر طنطا محمد 37.526.518.5131219.751463شرق

الجيزاوى    6946 محمد عبدالعزيز نشأت المشتركة    يوسف ع حبلص ماهر طنطا محمد 282413.5101119.51655شرق

صالح    6947 محمد طه محمد المشتركة    اسراء ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.5301813.514202079.5شرق

زهره     6948 محمود الدين صلح محمدى المشتركة    اسراء ع حبلص ماهر طنطا محمد 3829.51810.5919.751973.5شرق

الشحرى   6949 محمد عبدالفتاح المشتركة    اسلم ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.52917.512.51117.52066شرق

ابوسمك    6950 ابواليزيد تيسير تامر المشتركة    اسماء ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.53019.51514201989شرق

الكلوى    6951 رشوان عبدالفتاح سامى المشتركة    اسماء ع حبلص ماهر طنطا محمد 36261714.511.518.51988شرق

عباس    6952 حلمى محمد صلح المشتركة    اسماء ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.53019.514.515201977.5شرق

الزيات    6953 احمد ابراهيم محمود المشتركة    اسماء ع حبلص ماهر طنطا محمد نصف26.58.51.52.534149شرق

عيسى   6954 احمد محمد المشتركة    الء ع حبلص ماهر طنطا محمد 38281814142019910شرق

زينة    6955 احمد سيد محمد المشتركة    الء ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.53019.7513.5142019910شرق

شهاب    6956 سعد ابراهيم محمود المشتركة    امانى ع حبلص ماهر طنطا محمد 362818.51315201898شرق

الجيزاوى   6957 احمد مصطفى المشتركة    امانى ع حبلص ماهر طنطا محمد 2916.53.57.5612.51791.5شرق

عوض    6958 عبدربه عبدالعال مصطفى المشتركة    اميره ع حبلص ماهر طنطا محمد 35.5271912.59.5201998.5شرق

ابورحمة    6959 عبدالفتاح عبدالموجود وليد المشتركة    اميره ع حبلص ماهر طنطا محمد 383019.7514.7514.7519.51698شرق

ابوشادى    6960 محمود نجا محمد المشتركة    ايمان ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.53019.51515201989شرق

بدر    6961 على بدر على المشتركة    ايناس ع حبلص ماهر طنطا محمد 382818.512.514191998شرق

الزيات    6962 احمد ابراهيم ابراهيم المشتركة    ايه ع حبلص ماهر طنطا محمد 24.57.54.55.54.561185شرق

الزرقاني    6963 حافظ السيد احمد المشتركة    ايه ع حبلص ماهر طنطا محمد 10.51875واحد28.58104.5شرق

الديب   6964 عبدالباسط احمد المشتركة    ايه ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.53018151519.51985.5شرق
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العراقى    6965 على عبدالله احمد المشتركة    ايه ع حبلص ماهر طنطا محمد 1942.53.5331693شرق

جمعة   6966 سالم العيسوى المشتركة    ايه ع حبلص ماهر طنطا محمد 37.528.5191315201979شرق

زينة    6967 احمد عبدالفتاح سمير المشتركة    ايه ع حبلص ماهر طنطا محمد 18.510442.591483.5شرق

زهرة    6968 فتوح ابراهيم محمد المشتركة    ايه ع حبلص ماهر طنطا محمد 3.51282.5نصفواحد133.54شرق

رجب    6969 احمد مصطفى السيد المشتركة    حبيبه ع حبلص ماهر طنطا محمد 3929.51614.51419.518910شرق

جمعة    6970 عيسوى عبدالبارى عيسوى المشتركة    دنيا ع حبلص ماهر طنطا محمد 27.516105314.51695شرق

عباسحمزة    6971 احمد حسام المشتركة    رودينا ع حبلص ماهر طنطا محمد 39.530201415201999.5شرق

القاضى   6972 محمد عاطف المشتركة    ريم ع حبلص ماهر طنطا محمد 33.51810.5132.513.51795شرق

المجدوب   6973 عبدالوهاب سراج المشتركة    ساره ع حبلص ماهر طنطا محمد 38291812.512.519.51999.5شرق

عليوة   6974 احمد محمد المشتركة    سعاد ع حبلص ماهر طنطا محمد 146.54.593.521682.5شرق

غريب    6975 الصفتى محمود احمد المشتركة    سناء ع حبلص ماهر طنطا محمد 3319.5181010.517.51596شرق

ابراهيم   6976 مرزوق مصطفى المشتركة    شروق ع حبلص ماهر طنطا محمد 37241912.51319.51893شرق

الجران   6977 محمد فايز المشتركة    شهد ع حبلص ماهر طنطا محمد 38191811.510.5181883.5شرق

شمس    6978 ابراهيم احمد خالد المشتركة    شيماء ع حبلص ماهر طنطا محمد 30.591011.57.5131693شرق

جمعة    6979 حموده سليمان خالد المشتركة    شيماء ع حبلص ماهر طنطا محمد 40302014.514.5201899شرق

بسيس    6980 محمد صالح اسماعيل المشتركة    صباح ع حبلص ماهر طنطا محمد 383018.514.513.52017910شرق

ابوكامل    6981 محمد عبدالفتاح محمد المشتركة    صفاء ع حبلص ماهر طنطا محمد 28.57127.55.51317104.5شرق

الشرقاوى    6982 محمد سعد هشام المشتركة    عائشه ع حبلص ماهر طنطا محمد 20.586.511.54.5141885شرق

الزيات    6983 احمد عبدالمنجى محمد المشتركة    عبير ع حبلص ماهر طنطا محمد 267.5512415.51795شرق

حجاب    6984 محمد فاروق حاتم المشتركة    فاتن ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.528191415201995شرق

حسين    6985 عبدالحميد عبدالسلم حسين المشتركة    فوزيه ع حبلص ماهر طنطا محمد 382818.513.58.519.751898شرق

خليل    6986 احمد عبدالعليم هشام المشتركة    محاسن ع حبلص ماهر طنطا محمد 2811.51013.56151985شرق

ابوعلى    6987 حسن صلح اسماعيل المشتركة    مريم ع حبلص ماهر طنطا محمد 31.5510104161995.5شرق
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بلل    6988 ابراهيم حليم السيد المشتركة    مريم ع حبلص ماهر طنطا محمد 34.510.51312.58.5171786شرق

ابراهيم    6989 حسين بكر محمد المشتركة    مريم ع حبلص ماهر طنطا محمد 39292014.515201889.5شرق
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حمزة   6990 عبدالفتاح محمد المشتركة    مريم ع حبلص ماهر طنطا محمد 31.517.5109.57.517.51985شرق

ابورحمة     6991 الله حمد عصام الله المشتركة    منه ع حبلص ماهر طنطا محمد 382918.5141519.51988شرق

بركات    6992 عبدالبديع محمد الله المشتركة    منه ع حبلص ماهر طنطا محمد 32216.57.58161876شرق

حبلص    6993 محمد محمد وائل المشتركة    منه ع حبلص ماهر طنطا محمد 166.56.53.52.571442.5شرق

عيسى   6994 عبدالله ايمن المشتركة    نجلء ع حبلص ماهر طنطا محمد 362814.5151419.751868شرق

حمزة    6995 عبدالقادر عبدالفتاح سمير المشتركة    ندى ع حبلص ماهر طنطا محمد 37.526.518.51513.519.519610شرق

جعفر    6996 السيد صبرى محمد المشتركة    ندى ع حبلص ماهر طنطا محمد 372718141419.7519610شرق

زينة    6997 حسن عبدالواحد هلل المشتركة    ندى ع حبلص ماهر طنطا محمد 37301614919.751979شرق

النجارى   6998 ابراهيم السيد المشتركة    نرمين ع حبلص ماهر طنطا محمد 34.526.519.512.58191666.5شرق

السعدنى    6999 احمد محمد على المشتركة    نسرين ع حبلص ماهر طنطا محمد 3313.51411.5818.51875.5شرق

حسين    7000 عطيه عبدالهادى ابراهيم المشتركة    نعيمه ع حبلص ماهر طنطا محمد 32151411.5318.51866شرق

زهرة   7001 السيد اشرف المشتركة    نهى ع حبلص ماهر طنطا محمد 7.55.556.5صفرواحد94.53.5شرق

حبلص   7002 فؤاد محمد المشتركة    نورا ع حبلص ماهر طنطا محمد 3830191415201867شرق

حسين    7003 محمود فتحى علء المشتركة    نوران ع حبلص ماهر طنطا محمد 3824.519.51414.5201866.5شرق

عيسى    7004 محمد احمد هشام المشتركة    هاجر ع حبلص ماهر طنطا محمد 36.52719.513.515191469شرق

خليل    7005 فتوح محمد محمد المشتركة    هانم ع حبلص ماهر طنطا محمد 311013.5104.5141667شرق

زهرة    7006 الدين صلح توفيق المشتركة    هند ع حبلص ماهر طنطا محمد 36301914152018.579.5شرق

ابورحمة   7007 عبدالفتاح هشام المشتركة    هيام ع حبلص ماهر طنطا محمد 2.51.52.52.57.552واحد7شرق

ابوصبره    7008 فرج فرج هانى المشتركة    وفاء ع حبلص ماهر طنطا محمد 16.563.53.5591455.5شرق

شوارة    7009 احمد عبدالقادر محمد المشتركة    يارا ع حبلص ماهر طنطا محمد 38.5291914152019.5610شرق

الشحري    7010 عبدالصمد محمد عبدالصمد المشتركة    يمنى ع حبلص ماهر طنطا محمد 392919.51414.519.7519610شرق

صالح   7011 ابراهيم محمد طنطا ابراهيم 1010.585واحد16.5156.53.5شرق

عبدالعال   7012 محمد فوزى طنطا احمد 14.51365واحد18.5113.57.5شرق

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد
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شوارة   7013 عبدالسميع محمد طنطا احمد 372719.751314.7519.51868شرق

عمرعوض   7014 محمد مجدى طنطا اسلم 32.51610.58310.513.575شرق

شواره   7015 عبدالسميع عبدالفتاح طنطا ايمن 4.511.510.57.52106.542.5شرق

ربيع   7016 مصطفى جمال طنطا رضا 26.51212841613.593شرق

الشهاوى   7017 فتوح سامى طنطا شريف 1496.51.53.591173شرق

ربيع   7018 عبدالعال عماد طنطا شهاب 36.5221213914.51875شرق

ربيع   7019 البسيونى وائل طنطا عبدالرحمن 20161097.5141764شرق

غربال   7020 مصطفى ابوالخير طنطا على 30.5151051.513.51074شرق

شعبان    7021 ابوالعينين حجاب ياسر طنطا عمار 2365.55.51.588.574شرق

الموافى   7022 فوزى احمد طنطا محمد 1010.53.51.51.56.51475شرق

المطحنة   7023 غنيم السيد طنطا محمد 372812.5149.518.515.579شرق

عوض   7024 محمد امين طنطا محمد 3020.51010.55.5161583.5شرق

رضوان   7025 عزب حامد طنطا محمد 2217.5107.5312.513.585شرق

الشهاوى   7026 المهدى صبحى طنطا محمد 915.554210373.5شرق

ابوزيد   7027 على طارق طنطا محمد 18156.522.5111254شرق

سليم   7028 احمد عبدالسميع طنطا محمد 36.521.513.51410.51314.587شرق

مجاور   7029 فتوح عبدالمجيد طنطا محمد 3423.512.511816.51587.5شرق

يونسمصباح   7030 محمد طنطا محمد 30.5151095.51511.586شرق

ربيع   7031 مصطفى جمال طنطا محمود 24.511124.7541214105.5شرق

الديب   7032 محمود شريف طنطا محمود 32.511.518.510.58.514.51367شرق

ربيع   7033 محمود عبدالفتاح طنطا محمود 36.53019.7514.513.5201667.5شرق

صقر   7034 احمد عماد طنطا محمود 35.525.51813.5101711.547.5شرق

القرط   7035 على رضا طنطا يوسف 14.53.5127.5213.5852شرق
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الشهاوى   7036 عبدالستار محفوظ طنطا يوسف 271514.58.55.51610.568شرق

حماده   7037 عبدالفتاح محمد طنطا اسراء 35.51519128191258.5شرق

مصطفى   7038 محمد سعيد طنطا اسماء 19.511.515127.514.59.558شرق

الشهاوي   7039 رشوان سيداحمد طنطا اسماء 30.58.5151491813.577.5شرق

سليم   7040 محمد محمد طنطا اميره 35.52819.514.514.519.512.579.5شرق

الشهاوى   7041 حسين عبدالسلم طنطا ايمان 37282014.514.752013610شرق

غزال   7042 ابوالفتوح رضا طنطا ايه 3724.51913819.519.559شرق

سليم   7043 محمد عبدالعال طنطا ايه 33.520.51612.57.5171859شرق

الحصرى   7044 مصطفى اشرف طنطا حبيبه 22.58107.521411.565شرق

جميل   7045 محمد عاطف طنطا داليا 12.547.55.534868شرق

خليل   7046 امين احمد طنطا رانيا 39.5302015152020810شرق

البنا   7047 ابراهيم عبدالفتاح طنطا زينب 13.513.557واحد29.510.51110.5شرق

فرج   7048 عبدالحميد رضا طنطا شيماء 30.59.51110413958شرق

كريم   7049 عبدالقادر كريم طنطا شيماء 39.530201515202089.5شرق

ربيع   7050 عبدالعال هانى طنطا عفاف 36.52619.51515201979.5شرق

حسن   7051 محمد السيد طنطا فاطمه 38.5291914.51519.7519.589.5شرق

عويضة    7052 السيد رمضان يسرى طنطا فرحه 33.51818.514.510.519.51589.5شرق

نورالدين   7053 مصطفى ابراهيم طنطا ليلى 38.52917.511.5112016.588.5شرق

جبر   7054 محمد فريد طنطا منار 38.5302014.51519.516.588.5شرق

نصير   7055 صلح محمد طنطا منار 39.530201515201889شرق

ابوسرية   7056 مصطفى اشرف طنطا منال 3928.5171514.52017.588شرق

شواره   7057 عبدالفتاح اشرف طنطا ناديه 39.52919.7515152019.588شرق

غزال   7058 محمد نشأت طنطا نورا 35.5185.512.5101711.587.5شرق
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نصير   7059 محمد وليد طنطا نورا 2815489151087.5شرق

شوارة   7060 عبدالفتاح عصام طنطا نيره 299491116.56.585.5شرق

الحصرى   7061 محمد فتوح طنطا هدير 38.52211101216.51988شرق

عويضه   7062 حلمى السيد طنطا وفاء 382814.512.5101818.588شرق

فوده   7063 عبدالسميع عادل طنطا وفاء 3725.51613121913.587شرق

الشهاوى   7064 عبدالستار صلح العداديه    احمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 35.527.52014.51319.51583.5شرق

عباسشسليط    7065 رجب عمرى العداديه    احمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 1912.548.54.517.5964شرق

الحصرى   7066 فخرالدين محمد العداديه    السيد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 27.5743.53.5151075.5شرق

الجمل    7067 الغمرى عنتر محمد العداديه    بلل أ ت الشاذلى طنطا غنيم 3315.5107.53.51711.585.5شرق

فوده   7068 حسين السيد العداديه    زياد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 27.510.57.59.541710.574شرق

ابوهيف   7069 عبدالعاطى رضا العداديه    عبدالعاطى أ ت الشاذلى طنطا غنيم 31157.510.57.5161386شرق

البشبيشى   7070 فتحى احمد العداديه    عبدالواحد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 32.57.510.59.57.516.59.561.5شرق

القزاز   7071 على حامد العداديه    على أ ت الشاذلى طنطا غنيم 251539.541411.562.5شرق

فوده   7072 حسين رأفت العداديه    كريم أ ت الشاذلى طنطا غنيم 32.561234.5171499.5شرق

غنيم    7073 البهى السيد حسن العداديه    مازن أ ت الشاذلى طنطا غنيم 301559.53129.552شرق

غنيم   7074 شبل ابراهيم العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 21.515.56.57.52.515.51066شرق

دبور   7075 ابوالفتوح رجب العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 34.527151111.518.51585.5شرق

مراد    7076 السيد غباشى رمضان العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 3730191310.5171676شرق

خليفة   7077 عبدالله سمير العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 373019.51311.519.51866شرق

الجنش   7078 عبدالله طلعت العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 35.5271012919.515.585.5شرق

شاهين   7079 عبدالحكيم محمد العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 372310.510.57.5181486شرق

سويحل   7080 عبدالحليم نشأت العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 2315.56.511.57.5161175.5شرق

عطيه   7081 محمد هانى العداديه    محمد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 31.52179.57.516.512.575.5شرق

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

326

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالمولى   7082 عبدالستار طلعت العداديه    محمود أ ت الشاذلى طنطا غنيم 36.528.51097.519.51574شرق

طاش   7083 ابوالخير فتحى العداديه    مصطفى أ ت الشاذلى طنطا غنيم 18241.57.55191575.5شرق

شاهين   7084 عبدالحكيم محمد العداديه    مصطفى أ ت الشاذلى طنطا غنيم 38271488.51917.599شرق

خليفة   7085 عبدالله سمير العداديه    مهند أ ت الشاذلى طنطا غنيم 353016.513.51419.51487شرق

خليل   7086 عبدالخالق خليل العداديه    هانى أ ت الشاذلى طنطا غنيم 23.5291012.5101912.577شرق

ضبش   7087 ابراهيم جوده العداديه    اسراء أ ت الشاذلى طنطا غنيم 1.52865.5صفر21.5153شرق

ابراهيم    7088 زيدان لطفى احمد العداديه    اسماء أ ت الشاذلى طنطا غنيم 3511.57.58.55151474شرق

الشاذلى   7089 عبدالوهاب ناصر العداديه    الء أ ت الشاذلى طنطا غنيم 37.5271513.51219.51787شرق

عبدالحميد    7090 عبدالسلم انس عبدالسلم العداديه    امل أ ت الشاذلى طنطا غنيم 34.520.54.5105.516.517.576.5شرق

عبده   7091 السيد السيد العداديه    اميره أ ت الشاذلى طنطا غنيم 39301912.514.519.51699شرق

قنديل   7092 احمد هانى العداديه    اميره أ ت الشاذلى طنطا غنيم 38.53019.7513.514201788شرق

صالح   7093 عبدالعال مصطفى العداديه    امينه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 3930201312.52014.597شرق

ضيف   7094 عبدالعزيز ابراهيم العداديه    ايات أ ت الشاذلى طنطا غنيم 27.518.56127.5151597شرق

عمر   7095 محمد جمعه العداديه    ايه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 34173.5125.517.51588شرق

غزال   7096 عبدالستار عبدالفتاح العداديه    ايه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 35.528.513.510.57.517.51789شرق

غزال   7097 عبدالستار محمد العداديه    دعاء أ ت الشاذلى طنطا غنيم 37.526.510.51311.51918.589شرق

بسيونى    7098 مصطفى الغريب صلح العداديه    دينا أ ت الشاذلى طنطا غنيم 33151097.514.516.587.5شرق

الحلفاوى    7099 السيد حسن انور العداديه    سماح أ ت الشاذلى طنطا غنيم 37.516.55.582.516.516.588شرق

قايد   7100 الشناوى ياسر العداديه    سماح أ ت الشاذلى طنطا غنيم 38.528.510.513819.517.588.5شرق

فوده   7101 سعد فريد العداديه    شهد أ ت الشاذلى طنطا غنيم 3012144.55.5171592.5شرق

مراد   7102 غباشى السيد العداديه    عزيزه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 36.5251811.5101918.599شرق

الحلفاوى   7103 حسن السعيد العداديه    فاديه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 382312.510.58191799.5شرق

فوده   7104 جمال السيد العداديه    فاطمه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 38.53019.512.511.519.519910شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

327

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ضبش   7105 محمد خالد العداديه    فاطمه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 37.5301813.513.52019.5810شرق

صقر   7106 محمود عبدالسميع العداديه    فاطمه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 3929.519.75141519.519.5910شرق

غزال   7107 احمد مصطفى العداديه    فاطمه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 373019.51513.52018.599.5شرق

ابوهيف   7108 سالم جمال العداديه    لمياء أ ت الشاذلى طنطا غنيم 2922.56.554.516.516.597.5شرق

عمر   7109 ابراهيم ايمن العداديه    ملك أ ت الشاذلى طنطا غنيم 382813.5147.514.516.587شرق

ضبش   7110 عبدالسميع محمد العداديه    منه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 392916.513.513.51916.588.5شرق

عمر   7111 محمد مصطفى العداديه    منه أ ت الشاذلى طنطا غنيم 271768.52.511.51687.5شرق

البشبيشى   7112 السباعى طارق العداديه    نورهان أ ت الشاذلى طنطا غنيم 30.52069.5213.516.587.5شرق

عمر   7113 فتوح المحمدى العداديه    هاجر أ ت الشاذلى طنطا غنيم 37247.51312.5191799.5شرق

ابوهيف   7114 حميده عبدالله العداديه    هاجر أ ت الشاذلى طنطا غنيم 38.53019.51514.519.519910شرق

صالح   7115 عبدالواحد رضا العداديه    هدى أ ت الشاذلى طنطا غنيم 37.529.519.751313.519.516.5810شرق

غزال   7116 عبدالستار عبدالفتاح العداديه    هدير أ ت الشاذلى طنطا غنيم 38.5281912.513.519.518.5810شرق

السعداوي   7117 محمد السيد المشتركة   ابراهيم عمرع شدى طنطا المر 3727.51812.511.52016.589.5شرق

فايد   7118 ابراهيم حسام المشتركة   ابراهيم عمرع شدى طنطا المر 34196.59.55.517.512.587شرق

الشاعر   7119 الدسوقى رجب المشتركة   ابراهيم عمرع شدى طنطا المر 3616.514.5109201388.5شرق

لشين   7120 احمد شريف المشتركة   ابراهيم عمرع شدى طنطا المر 31.510.510.597.517.512.588.5شرق

المغربي   7121 ابراهيم عادل المشتركة   ابراهيم عمرع شدى طنطا المر 187105.539.5597شرق

يونس   7122 عبدالسلم عبداللطيف المشتركة   ابراهيم عمرع شدى طنطا المر 3625.51912.57.519.51599شرق

برج    7123 حسن محمد محمد المشتركة   ابراهيم عمرع شدى طنطا المر 34.52215.510.57.517.513.589شرق

عبدالوهاب   7124 السيد ابراهيم المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 32.5241012.5412.58.586شرق

وهبه    7125 السيد احمد اسامه المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 32.527.51413.5317.59.568.5شرق

المسلماني   7126 شوقى السيد المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 29.51910.511.57.517.5979شرق

الخطيب    7127 غريب عبدالعزيز ايمن المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 37.53018.514.514.52013.5810شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

328

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

فايد    7128 عبدالخالق عبدالمنعم حاتم المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 30.51310104.5141169.5شرق

البحيري   7129 على حامد المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 32171710.55.5151358شرق

سعفان    7130 على مصطفى حمدى المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 34.521.51010.5516969.5شرق

القزاز   7131 السعيد رجب المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 22.54.54.55.5211.56.565شرق

الفقى   7132 عبدالفتاح رضا المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 21.5758.54.5165.587.5شرق

سعفان   7133 يحى رمضان المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 373018.514.514.52016.589.5شرق

سافوح    7134 عبدالرحمن زكريا عبدالرحمن المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 36271814.5132014.589شرق

الخطيب   7135 عبدالفتاح عبدالفتاح المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 33.521.51413.582013.589شرق

جبر    7136 الدمرداش رفعت عماد المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 38.52413.511.58.51914.589شرق

الشوبرى   7137 صابر عمرو المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 3423.51211.56.5171489شرق

برج   7138 احمد مبروك المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 36.52117.512.510.5201687شرق

يونس   7139 عبدالسلم محمد المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 38.53019.51311.52017.588.5شرق

الفقى   7140 عبداللطيف محمد المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 39291914.5132017.588.5شرق
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سعفان   7141 عبدالمجيد مصطفى المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 3930201515201789.5شرق

المكاوى   7142 ابواليزيد يحى المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 281511.55.57.515.51077.5شرق

شهاب    7143 العدلى ابراهيم ابراهيم المشتركة   اسلم عمرع شدى طنطا المر 38.529.519.7511.510.5201689.5شرق

المكاوى   7144 السيد عصام المشتركة   السيد عمرع شدى طنطا المر 33.51915.510.58.519.515.577شرق

الشقيري   7145 عدلى رضا المشتركة   باهر عمرع شدى طنطا المر 25747.54.51213.586شرق

قلقيلة    7146 جلل باسم الدين المشتركة   جلل عمرع شدى طنطا المر 38.52919.751515201988.5شرق

السبع   7147 على ابراهيم المشتركة   حسين عمرع شدى طنطا المر 261411.59.5816887شرق

عشب   7148 محمد هلل المشتركة   حماده عمرع شدى طنطا المر 27.5913.511817.51177شرق

الجمل   7149 مندوه ابراهيم المشتركة   حمدى عمرع شدى طنطا المر 34.523155.259.52014.599شرق

مرسى   7150 محمد ايمن المشتركة   خالد عمرع شدى طنطا المر 3519139.57.51711.587.5شرق

شالمة   7151 شحاته رضا المشتركة   خالد عمرع شدى طنطا المر 38191498.517.516.596.5شرق

درويش   7152 فاروق على المشتركة   خالد عمرع شدى طنطا المر 37.52014.51411.519.51677.5شرق

عبدالرازق   7153 احمد محمد المشتركة   ذكى عمرع شدى طنطا المر 2515103.510.5151164شرق

الشناوى   7154 رأفت محمد المشتركة   رأفت عمرع شدى طنطا المر 3729171213.519.515.566شرق

ابوسالم   7155 عزت اشرف المشتركة   زياد عمرع شدى طنطا المر 210445واحد185.56شرق

السبع    7156 حجازى اسماعيل السيد المشتركة   زياد عمرع شدى طنطا المر 27.522155.255.51914.599شرق

البدرى   7157 سعد ايهاب المشتركة   زياد عمرع شدى طنطا المر 28.513114.5413977شرق

محمد    7158 محمود محمد رجب المشتركة   زياد عمرع شدى طنطا المر 393017.513.5142015.577شرق

جبر   7159 عطيه فيصل المشتركة   سامح عمرع شدى طنطا المر 135.52.56987.553.5شرق

الخطيب   7160 سعد عبده المشتركة   سعد عمرع شدى طنطا المر 319.526.511.59.5963شرق

المسلمانى   7161 شوقى احمد المشتركة   شوقى عمرع شدى طنطا المر 23.574.568.511.5854.5شرق

عطيه   7162 العراقى رياض المشتركة   صلح عمرع شدى طنطا المر 32.511.55.58.51215.511.555.5شرق

عبدالعال    7163 على عبدالعال شبل المشتركة   طه عمرع شدى طنطا المر 26.511.5648.51713.555شرق
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ابوالوفا   7164 الدسوقى ابراهيم المشتركة   عبدالرحمن عمرع شدى طنطا المر 39302015152018710شرق

ابوالعنين   7165 يوسف حماصه المشتركة   عبدالرحمن عمرع شدى طنطا المر 34.51510.512.51015.515.566شرق

نوار    7166 محمد عبدالرحمن محمد المشتركة   عبدالرحمن عمرع شدى طنطا المر 32156103129.561.5شرق

القصراوى     7167 على الدسوقى محروس ناصر المشتركة   عبدالرحمن عمرع شدى طنطا المر 33.58.5109814.5753.5شرق

سلمة   7168 بسيونى ياسر المشتركة   عبدالرحمن عمرع شدى طنطا المر واحد34.59132.756.51714.59شرق

الخطيب   7169 عبدالفتاح محمد المشتركة   عبدالفتاح عمرع شدى طنطا المر 34.517.510.5101119.511.555شرق

سافوح   7170 يحى اشرف المشتركة   عبدالله عمرع شدى طنطا المر 37.5281713.514.52018.579.5شرق

برج   7171 توفيق محمد المشتركة   عبدالله عمرع شدى طنطا المر 37.52917.51314.519.51869.5شرق

علم    7172 احمد عبدالمقصود مجدى المشتركة   عبدالمقصود عمرع شدى طنطا المر 24.56.53.53.58.511.510.565.5شرق

حافظ     7173 احمد محمد احمد الدين المشتركة   عز عمرع شدى طنطا المر 26.5135.53.59121274.5شرق

شحاتة   7174 رضا اشرف المشتركة   عصام عمرع شدى طنطا المر 307.527.5131614.573.5شرق

الجبالي   7175 جاد السيد المشتركة   عطيه عمرع شدى طنطا المر 2510.557.51417.513.564.5شرق

البحيرى   7176 محمد احمد المشتركة   على عمرع شدى طنطا المر 3725.518121519.517.567.5شرق

القطرى   7177 على محمد المشتركة   على عمرع شدى طنطا المر 3225.514.512.51319.517.566شرق

البهنسى    7178 احمد محمد محمد المشتركة   على عمرع شدى طنطا المر 22.5154.510.510.5131055.5شرق

عبدالرازق    7179 محمد طه محمد المشتركة   عمار عمرع شدى طنطا المر 372517.5151419.513.556شرق

فايد    7180 عبدالرحمن فؤاد ابراهيم المشتركة   عمر عمرع شدى طنطا المر 37.5281613.5122016.578شرق

القديم   7181 ابراهيم محمد المشتركة   عمر عمرع شدى طنطا المر 36.52614.513.5102015.574شرق

قلقيلة   7182 سعد المشتركة   فارسحماد عمرع شدى طنطا المر 2217.51013.59191263شرق

حواش   7183 ذكى المشتركة   فارسصبحى عمرع شدى طنطا المر 352412128.518.513.574شرق

السبع   7184 محمد عماد المشتركة   فارس عمرع شدى طنطا المر 13.577.57.57.51712.563.5شرق

عبدالرازق   7185 احمد احمد المشتركة   فهد عمرع شدى طنطا المر 277.5511.510.518.5954.5شرق

الشاعر   7186 فوزى ياسر المشتركة   فوزى عمرع شدى طنطا المر 38281812.5132015.568.5شرق
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علوش   7187 محمد محمد المشتركة   كمال عمرع شدى طنطا المر 36.52414121119.51477شرق

حجاج   7188 عبدالقوى اسامه المشتركة   مجدى عمرع شدى طنطا المر 37.528.517.51311.519.51577شرق

المسلمانى   7189 حامد ابراهيم المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 2967981410.564شرق

الفخرانى    7190 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 341212115.517.512.562.5شرق

عشب   7191 محمد احمد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر نصف241513.5113.51814.57شرق

السيد   7192 ونيس احمد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 3725.51513.51119.51675شرق

العقدة   7193 احمد اسامه المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 3928.514.513.511.51916.565شرق

قصرى   7194 احمد اشرف المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 23.583.511.53.5161273شرق

السعداوى   7195 عبدالحاكم اشرف المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 26513.510.54161362شرق

الحمار    7196 حماده على اشرف المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 38.5261510.55.517.51353شرق

القزاز   7197 على السعيد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 28710.5104.514.5871.5شرق

البدراوي   7198 فرج السيد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 1861094127.572شرق
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فايد   7199 مرسى ايمن المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 24510.510.54.5179.562.5شرق

الفقي   7200 عبدالعزيز حامد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 34161411.59.519.59.572.5شرق

حسانين   7201 محمد حسنين المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 291711.510.57.513.51564شرق

غنيم   7202 ابراهيم حماده المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 34.519.5161312.51717.564شرق

قطقاط   7203 ابراهيم خالد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 33.5211312.59.5181853.5شرق

خليفة   7204 عبدالله خليفه المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 38.527.51511.57.5191864شرق

سافوح   7205 عبدالمغنى رضا المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر واحد34271955.51616.510شرق

القطرى   7206 بسيونى سامى المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 2615127.54141451.5شرق

الشاعر   7207 مصطفى سامى المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 281613.59.54141451.5شرق

فايد   7208 فخرى سعيد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 31.5211511819.516.561.5شرق

الخضرى   7209 رجب عبدالرؤف المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 3311.513.585.515.516.556شرق

البنا   7210 محمد عبدالسميع المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 291513.5109.51516.553شرق

الشناوى   7211 عبدالشافى عبدالمطلب المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 32.516.513.510717.513.554.5شرق

مكي   7212 ابواليزيد عبدالنبى المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 382918.513.512201974.5شرق

ابوالعطا    7213 توفيق ماهر عمرو المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 33.525.51611.51017.516.555شرق

القدح   7214 مسعود فرج المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 24.515107.551316.554شرق

العقدة   7215 عبدالفتاح فوزى المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 2616.5107.54.512.51754شرق

عبدالله   7216 سعد فؤاد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 28.51611.57.53.5141644شرق

سعفان    7217 احمد السيد محمد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 29.56.5107.526.517.572.5شرق

الفيومي   7218 عبدالواحد محمد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 92.5331.53.51151.5شرق

ابواليزيد   7219 فتوح محمد المشتركة   محمد عمرع شدى طنطا المر 35.523.518.5127.516.515.555.5شرق

الحليسى   7220 عزت احمد المشتركة   محمود عمرع شدى طنطا المر 29.517.5171031614.556شرق

برج   7221 محمد اسامه المشتركة   محمود عمرع شدى طنطا المر 3726.52013.51519.516.564.5شرق
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الجبالي   7222 محمود اسماعيل المشتركة   محمود عمرع شدى طنطا المر 1817.568صفر15.51512.57.5شرق

القل    7223 محمود محمد عبدالعزيز المشتركة   محمود عمرع شدى طنطا المر 25.518108.51.513.517.565.5شرق

حمادة   7224 محمود فرج المشتركة   محمود عمرع شدى طنطا المر 362818.513.5519.51857.5شرق

الجرف    7225 احمد محمود محمد المشتركة   محمود عمرع شدى طنطا المر 28.52216121.5171565.5شرق

حجاج   7226 عبدالعظيم محمد المشتركة   مصطفى عمرع شدى طنطا المر 35.521.519108.519.57.545شرق

فايد   7227 ابراهيم نبيل المشتركة   مصطفى عمرع شدى طنطا المر 3021167.5316.517.547شرق

عبدربه   7228 حسان اشرف المشتركة   يوسف عمرع شدى طنطا المر 3017.515.57.52.517.51556شرق

الشوبرى   7229 محمد حامد المشتركة   يوسف عمرع شدى طنطا المر 25.516.512.58.57.517.517.566.5شرق

ابوسالم   7230 محمد شعبان المشتركة   يوسف عمرع شدى طنطا المر 17.56.57.52.528855.5شرق

الجمل   7231 ربيع ياسر المشتركة   يوسف عمرع شدى طنطا المر 3728191210.519.51858شرق

شالمة    7232 ابراهيم فرغلى احمد المشتركة   اريج عمرع شدى طنطا المر 393019.7514.5142019.569شرق

برج   7233 ربيع عادل المشتركة   اسراء عمرع شدى طنطا المر 3627.518148.51919.568.5شرق

علوش   7234 محمد محمد المشتركة   اسراء عمرع شدى طنطا المر 352618129.519.51967شرق

فايد   7235 ابراهيم اشرف المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 392918.514.59201988شرق

البهنسى   7236 سليمان السيد المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 39292014.515201979.5شرق

القديم   7237 محمد ايهاب المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 37292014.5152019710شرق

القديم   7238 حلمى عبدالله المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 161377واحد25151012شرق

الفيومى    7239 عبدالله مرسى عبدالله المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 1619.577.5واحد27.515611.5شرق

خفاجه    7240 محمد زكريا محمد المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 363013.5128191987.5شرق

شعيب   7241 نجاح معتز المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 35.53019.7513.59.52019.577.5شرق

عبدالله   7242 محمد نشأت المشتركة   اسماء عمرع شدى طنطا المر 36301913.5919.519.587شرق

لشين   7243 رجب احمد المشتركة   الء عمرع شدى طنطا المر 37.5301610.510.5181877شرق

الحليسى   7244 رياض ايمن المشتركة   الء عمرع شدى طنطا المر 31.524.5119.510191488.5شرق
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سعفان   7245 حامد عادل المشتركة   الء عمرع شدى طنطا المر 393019.51414.52018.599.5شرق

عمران   7246 كمال عبدالحميد المشتركة   الء عمرع شدى طنطا المر 38.53018.513.512.519.519.599.5شرق

الشناوى   7247 محمد ايمن المشتركة   الزهراء عمرع شدى طنطا المر 39.52819.515152019108.5شرق

القطرى   7248 السيد مجدى المشتركة   امانى عمرع شدى طنطا المر 29.52115.5117.561797.5شرق

شاهين   7249 احمد سامى المشتركة   امل عمرع شدى طنطا المر 38.5271511.5918.519.587شرق

الحليسى   7250 محمد مصطفى المشتركة   امنيه عمرع شدى طنطا المر 37.52819.51515201889.5شرق

السعداوى   7251 عبدالواحد ايمن المشتركة   اميره عمرع شدى طنطا المر 38.53019.7514.515201979شرق
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درويش   7252 فاروق محمود المشتركة   اميره عمرع شدى طنطا المر 393019.7514.5152016.5710شرق

برج   7253 محمد سامى المشتركة   انوار عمرع شدى طنطا المر 2816105.541213.565.5شرق

لشين   7254 محمود احمد المشتركة   ايمان عمرع شدى طنطا المر 392917.51514.519.7513.589.5شرق

الشاعر   7255 عبدالله السيد المشتركة   ايمان عمرع شدى طنطا المر 38.529171411.519.7516.578شرق

المكاوي   7256 ذكى عبدالحميد المشتركة   ايمان عمرع شدى طنطا المر 37.52814.51311.518.51886.5شرق

الكومى   7257 عبدالفتاح محمود المشتركة   ايمان عمرع شدى طنطا المر 3724.51410.59.5191475.5شرق

حجاج   7258 احمد اشرف المشتركة   ايه عمرع شدى طنطا المر 3124159.5917.514.585.5شرق

شعيب   7259 مفلح رمضان المشتركة   ايه عمرع شدى طنطا المر 34.5191012.57.512.51475.5شرق

فايد   7260 عدلى عبداللطيف المشتركة   ايه عمرع شدى طنطا المر 39.53019.515152019910شرق

حمزة   7261 عبدالله هانى المشتركة   ايه عمرع شدى طنطا المر 31.523158.58.5181385.5شرق

فايد   7262 احمد على المشتركة   بسمله عمرع شدى طنطا المر 37281911.51319.511.566شرق

النجار    7263 عبدالفتاح مبروك نبيل المشتركة   تسنيم عمرع شدى طنطا المر 38.53019.51415201988.5شرق

الجمل   7264 ربيع احمد المشتركة   حبيبه عمرع شدى طنطا المر 341513.5137.5101877.5شرق

عامر   7265 كامل شريف المشتركة   حبيبه عمرع شدى طنطا المر 30.51213.5135.51116.574.5شرق

الجمل   7266 ربيع احمد المشتركة   حسناء عمرع شدى طنطا المر 341512.5137.5111876شرق

سافوح   7267 حمدى حمدى المشتركة   حسناء عمرع شدى طنطا المر 38.52416.512.59.519.515.578شرق

درويش   7268 عبدالمنعم شعبان المشتركة   حنان عمرع شدى طنطا المر 24.5126.5111.54.512.554شرق

عيسى   7269 على عزت المشتركة   حنان عمرع شدى طنطا المر 37.52316.5151118.51574.5شرق

يوسف    7270 ابراهيم عبدالمعبود احمد المشتركة   خلود عمرع شدى طنطا المر 38.53019.51514.5201788.5شرق

حسين   7271 عبدالفتاح اشرف المشتركة   دعاء عمرع شدى طنطا المر 392819.5151519.519.589شرق

الجمل   7272 عبدالمنعم احمد المشتركة   رحمه عمرع شدى طنطا المر 38.52919.514152019.578.5شرق

سافوح   7273 على عبدالرحمن المشتركة   ريم عمرع شدى طنطا المر 38.52919.514.5141919.577شرق

ابوالوفا   7274 الدسوقى ابراهيم المشتركة   زينب عمرع شدى طنطا المر 37.53019.5151519.519.589شرق
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عبدالرازق   7275 عبدالحميد الشافعى المشتركة   زينب عمرع شدى طنطا المر 3620.513157.5151656شرق

ابوالعطا   7276 تاج ايمن المشتركة   زينب عمرع شدى طنطا المر 38.53019.514.5152018910شرق

عبدالحافظ   7277 على احمد المشتركة   ساره عمرع شدى طنطا المر 3929171514.751919.577.5شرق

فايد   7278 السيد جمال المشتركة   ساره عمرع شدى طنطا المر 38.52919.51514.752019.579.5شرق

سعفان   7279 حامد خالد المشتركة   سحر عمرع شدى طنطا المر 3926.519151419.51969.5شرق

علي   7280 محمد اشرف المشتركة   سعاد عمرع شدى طنطا المر 383018.514.514.752019.577شرق

ابوالعطا   7281 مرسى اسامه المشتركة   سلمى عمرع شدى طنطا المر 39.530201515201867.5شرق

فايد   7282 ابراهيم النادى المشتركة   سلمى عمرع شدى طنطا المر 351615127.517.51765.5شرق

النعاس   7283 على احمد المشتركة   سميره عمرع شدى طنطا المر 2785.512.57.5151455.5شرق

فايد    7284 فهمى محمد احمد المشتركة   شروق عمرع شدى طنطا المر 5.517.555واحد18.556.511شرق

رواش   7285 سعيد اسامه المشتركة   شروق عمرع شدى طنطا المر 28.517.517857.51879شرق

لشين   7286 على شوقى المشتركة   شروق عمرع شدى طنطا المر 976نصف12.591793.5شرق

عبدربه   7287 احمد ابراهيم المشتركة   شهد عمرع شدى طنطا المر 278.510.57.526.51756شرق

السيد    7288 عبدالسلم عبدالغنى احمد المشتركة   شهد عمرع شدى طنطا المر 35.522.519115.58.518.599شرق

فايد   7289 كامل احمد المشتركة   شهد عمرع شدى طنطا المر 38.52919.51515191979.5شرق

جنة   7290 محمد السيد المشتركة   شهد عمرع شدى طنطا المر 3.518.586واحد27.51514.59شرق

حجاج   7291 السعيد عصام المشتركة   شهد عمرع شدى طنطا المر 38.53019.51514.519.519610شرق

وهبة   7292 فهمى خالد المشتركة   شيماء عمرع شدى طنطا المر 3930201514.5201978.5شرق

مبروك   7293 عبدالصادق طه المشتركة   شيماء عمرع شدى طنطا المر 51886.5واحد2715.5129شرق

مصطفى   7294 ابواليزيد ابراهيم المشتركة   صابرين عمرع شدى طنطا المر 37.522.516.512.5914.51988شرق

سعفان   7295 عبدالعزيز رفيق المشتركة   ضحى عمرع شدى طنطا المر 37.52817121218.51979.5شرق

جابر   7296 شوقى مجدى المشتركة   ضحى عمرع شدى طنطا المر 38282012122019.599.5شرق

القزاز   7297 زغلول مصطفى المشتركة   عل عمرع شدى طنطا المر 13.51155.52.53.51065.5شرق
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ناعس   7298 عبدالصمد هشام المشتركة   علياء عمرع شدى طنطا المر 31.521.5137.521516.555.5شرق

عواجه   7299 حسن محمد المشتركة   فاديه عمرع شدى طنطا المر 26.511.515.57.52101768.5شرق

سكر    7300 عبدالعزيز عبدالسلم السيد المشتركة   فاطمه عمرع شدى طنطا المر 307.51610.57.510.51877.5شرق

شحاتة   7301 اسماعيل محمد المشتركة   فاطمه عمرع شدى طنطا المر 35.522.51712.510172077.5شرق

المغربى   7302 هاشم محمد المشتركة   فاطمه عمرع شدى طنطا المر 38201712919.52077.5شرق

المبيض   7303 فاروق مدحت المشتركة   فرح عمرع شدى طنطا المر 37251713.57.51819.566.5شرق

القديم   7304 محمد ابراهيم المشتركة   فرحه عمرع شدى طنطا المر 37261813.51119.52078شرق

الزيات   7305 السيد ابراهيم المشتركة   كارين عمرع شدى طنطا المر 32.57.54.543.571568شرق

الحليسي   7306 عبدالمنعم شريف المشتركة   لبلبه عمرع شدى طنطا المر 216.543.5611.51563شرق

فايد   7307 توفيق جمال المشتركة   مروه عمرع شدى طنطا المر 35106.53.551614.575شرق

الخطيب   7308 احمد ابراهيم المشتركة   مريم عمرع شدى طنطا المر 2461034.5101365شرق

برج   7309 محمد نبيل المشتركة   مريم عمرع شدى طنطا المر 38291815152018.5810شرق

البحيرى   7310 شوقى وائل المشتركة   مريم عمرع شدى طنطا المر 3828.51915152020710شرق

عبدالحميد   7311 محمد اشرف المشتركة   ملك عمرع شدى طنطا المر 38.5251914.51519.518.5710شرق

الخطيب   7312 السعيد مصطفى المشتركة   ملك عمرع شدى طنطا المر 382717.5141419.7518.589.5شرق

فايد    7313 حمدى محمد الله المشتركة   منه عمرع شدى طنطا المر 38.52716.512.513.51913.567شرق

شعيب    7314 حامد احمد الله المشتركة   منه عمرع شدى طنطا المر 3923.51914.5152019.588.5شرق

القديم    7315 محمد عادل الله المشتركة   منه عمرع شدى طنطا المر 39.527191515202087شرق

الفقى    7316 محمد ماهر الله المشتركة   منه عمرع شدى طنطا المر 29.525119.7513.51715.5106شرق

جهيم   7317 رمضان سيداحمد المشتركة   منه عمرع شدى طنطا المر 31.5105.54.53.5151064.5شرق

الخضرى   7318 جمعه محمد المشتركة   منى عمرع شدى طنطا المر 3724168.5918.51484.5شرق

القديم   7319 احمد مصطفى المشتركة   منى عمرع شدى طنطا المر 342177.5816.517.565شرق

صقر   7320 عزت تامر المشتركة   مياده عمرع شدى طنطا المر 23.5521.52.56.512.553شرق
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الور   7321 ربيع احمد المشتركة   ميرنا عمرع شدى طنطا المر 3721.51398.517.51485.5شرق

علوش   7322 محمد نجاح المشتركة   ندا عمرع شدى طنطا المر 39.53019.514.5152018.5710شرق

الشوبرى   7323 المندى ابراهيم المشتركة   ندى عمرع شدى طنطا المر 37.52818.51414.75201766شرق

السبع   7324 مصطفى ابراهيم المشتركة   ندى عمرع شدى طنطا المر 38.52318.512.5141815.586شرق

سلم   7325 احمد اشرف المشتركة   ندى عمرع شدى طنطا المر واحد25.5161057.510127شرق

البحيري   7326 ابراهيم ايمن المشتركة   ندى عمرع شدى طنطا المر 23.5121086.514.511.563.5شرق

النجار   7327 ناصر سامح المشتركة   ندى عمرع شدى طنطا المر 38261614.51418.52065شرق

النويشى   7328 محمد عصام المشتركة   نرمين عمرع شدى طنطا المر 332010.513.512191965.5شرق

المسلمانى   7329 يوسف نعيم المشتركة   نسرين عمرع شدى طنطا المر 16.59745.512.512.544شرق

الشوبري   7330 المندى السيد المشتركة   نعمه عمرع شدى طنطا المر 39.5302015152020910شرق

فايد   7331 السعيد محمد المشتركة   نهال عمرع شدى طنطا المر 332712.51311.519.52079شرق

البحيرى   7332 شعبان اسامه المشتركة   نوران عمرع شدى طنطا المر 36.52115.512.59.519.52069شرق

شعيب   7333 حامد ابراهيم المشتركة   نورهان عمرع شدى طنطا المر 35.526.51257.51711.586شرق

رمضان   7334 محمد اسامه المشتركة   نورهان عمرع شدى طنطا المر 2917107.541512.565شرق

الفيومى   7335 السيد مجدى المشتركة   نورهان عمرع شدى طنطا المر 29.516107.57.5181254.5شرق

شهاب   7336 ابراهيم محمد المشتركة   نورهان عمرع شدى طنطا المر 3311.5107.55.51715.554شرق

الشناوى   7337 عبدالفتاح محمد المشتركة   نورهان عمرع شدى طنطا المر 38.52719.513.514.7519.52067.5شرق

الشرشابى   7338 عزيز محمد المشتركة   هاجر عمرع شدى طنطا المر 29.58.57.510.58.517.51878شرق

عبدربه   7339 ابراهيم احمد المشتركة   هاله عمرع شدى طنطا المر 382815.510.510.51816.557شرق

عبدالحافظ   7340 حامد سامى المشتركة   هاله عمرع شدى طنطا المر 30.58.513.512121615.557شرق

ابوالعطا   7341 مرسى خالد المشتركة   هنا عمرع شدى طنطا المر 39.529.519.514152018.559شرق

الشناوى   7342 توفيق نبيل المشتركة   هنا عمرع شدى طنطا المر 39.529.519.51414.75202069.5شرق

النويشى    7343 عبدالسميع مصطفى جميل المشتركة   ورده عمرع شدى طنطا المر 351814.5127.519.518.567.5شرق
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البديوي   7344 امام مصطفى المشتركة   يارا عمرع شدى طنطا المر 39291813.514.5201959شرق

خليفة   7345 ابراهيم عبدالمعبود المشتركة   يمنى عمرع شدى طنطا المر 35.522.517.511.5111917.568شرق

منصور    7346 احمد رشاد احمد المشتركه   ابراهيم العداديه رقية طنطا السيدة 393019.514.515201979.5شرق

احمد     7347 ابوسيد محمد مصطفى حماده المشتركه   ابراهيم العداديه رقية طنطا السيدة 30.513107.512.521068شرق

الحبيشى    7348 غريب ابراهيم محمد المشتركه   ابراهيم العداديه رقية طنطا السيدة 33.515.5117.511.5111666.5شرق

مرزوق   7349 ابراهيم محمد المشتركه   ابراهيم العداديه رقية طنطا السيدة 3115127.58.56.515.576.5شرق

عبدالرحمن   7350 عبدالعزيز محمد المشتركه   ابراهيم العداديه رقية طنطا السيدة 26.57.5119.5117.51477شرق

مشاق   7351 ابراهيم يسرى المشتركه   ابراهيم العداديه رقية طنطا السيدة 33.51615.512141414.588.5شرق

زيدان   7352 الشناوى ابراهيم المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 33.51011.51513.515.51576.5شرق

عبدالرازق    7353 عبدالمجيد محمد ابراهيم المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 30.51514912101676شرق

ابوبدوي    7354 السيد محمد احمد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 37.52017.512.51419.51687.5شرق

السعدنى   7355 فاروق السيد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 34.512.515.51412.591286شرق

نعيم    7356 احمد عيد جمال المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 3212158.5138986شرق

ابوبدوي    7357 حلمى احمد حلمى المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 3817.517.512.51519.512.577شرق

الشوني    7358 مصطفى محمد خالد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 39.52518.513.51519.7514.588شرق

سالمان    7359 راضى محمود راضى المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 38251912.51519.7515.579شرق

عبدالسلم     7360 السيد سعد العابدين زين المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 37.526.518.513.5142018.577.5شرق

بربر   7361 على سعد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 189103.57.57.51174.5شرق

خميس    7362 السيد البندارى عاطف المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 38241714.514.51614.578.5شرق

بربر    7363 عبدالحميد عبدالخالق عبدالفتاح المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 382719.514.515202078شرق

بدوى    7364 عبدالمقصود احمد عبدالمقصود المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 37.5251412.514191776شرق

عبدالمطلب    7365 احمد طه على المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 31.515133.514141575شرق

عامر    7366 ابراهيم ابراهيم عمر المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 178.564.57.5811.583شرق
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ابومصطفى   7367 احمد محمد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 25.511.510.59.57.5713.575.5شرق

الدماطى   7368 احمد محمد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 35.519161114.512.51477شرق

نعيم    7369 مصطفى احمد محمد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 3522.519.512.513182076شرق

البشبيشي   7370 الششتاوى محمد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 1016.556واحد203.55.58.5شرق

عبدالعال   7371 سعدالدين محمد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 1834.552.59.514.547شرق

الشهب    7372 عبدالوهاب على محمد المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 152.57.57.53.5111046شرق

على   7373 عبدالعزيز محمود المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 20.57.54.58.521010.565.5شرق

عمر    7374 عبدالرازق محمد محمود المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 30.5101411.57.5111357شرق

شتا    7375 مصطفى على مصطفى المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 321515.513.5141814.547.5شرق

جادو   7376 ابراهيم السيد المشتركه   اسامه العداديه رقية طنطا السيدة 3828.518141519.51559شرق

الشحات    7377 عبدالقادر على رأفت المشتركه   اسامه العداديه رقية طنطا السيدة 38.528.519.513.515191559شرق

حليمه    7378 احمد السيد ابراهيم المشتركه   السيد العداديه رقية طنطا السيدة 38271913.51519.751768شرق

كيفوا    7379 الرفاعى السيد ابراهيم المشتركه   السيد العداديه رقية طنطا السيدة 361717121319.516710شرق

الفضالى    7380 توفيق سعد شعبان المشتركه   السيد العداديه رقية طنطا السيدة 22.55.51083.5512.564شرق

الدماطي     7381 سعد السيد الدين صلح المشتركه   السيد العداديه رقية طنطا السيدة 33.51818141519.51658شرق

عبدالسلم   7382 السيد ماهر المشتركه   السيد العداديه رقية طنطا السيدة 20912127.513.51456شرق

الشحات    7383 محمد التهامى محمد المشتركه   السيد العداديه رقية طنطا السيدة 510.556نصف17555شرق

الله    7384 حسب السيد مصطفى المشتركه   السيد العداديه رقية طنطا السيدة 344.51311417.51467شرق

السعدنى    7385 مصطفى ابوالعنين عماد المشتركه   ايهاب العداديه رقية طنطا السيدة 382419.7514.514.519.7515.569.5شرق

رضوان   7386 مصطفى سمير المشتركه   بلل العداديه رقية طنطا السيدة 351518.514.591715.558شرق

حمادة   7387 السيد السيد المشتركه   بهاء العداديه رقية طنطا السيدة 38251914.514.519.518.569.5شرق

غانم    7388 عبدالمعطى سليمان عبدالرحمن المشتركه   جابر العداديه رقية طنطا السيدة 12.567.513.51.512.57.578شرق

درويش   7389 جلل محمد المشتركه   جلل العداديه رقية طنطا السيدة 18.52.55.59.51.51111.563شرق
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الموينى   7390 منصور محمد المشتركه   حازم العداديه رقية طنطا السيدة 34.518.51110.53.512.51575شرق

مصطفى    7391 صديق مصطفى الدين المشتركه   حسام العداديه رقية طنطا السيدة 36.52517.51314.519.751658.5شرق

راضى    7392 محمد السعيد محمد المشتركه   حسام العداديه رقية طنطا السيدة 3720171212.5181456شرق

حسين   7393 السيد سامى المشتركه   خالد العداديه رقية طنطا السيدة 372518.5131519.751677.5شرق

ابوريا   7394 احمد رأفت المشتركه   سامح العداديه رقية طنطا السيدة 25.51617.510.57.513.51878.5شرق

شلبي    7395 ابراهيم محمد فتحى المشتركه   سمير العداديه رقية طنطا السيدة 39302014.51519.7518610شرق

ابوعبيه    7396 حسن محمد محمد المشتركه   سمير العداديه رقية طنطا السيدة 39.52819.514.515202079شرق

نعيم   7397 جمال رضا المشتركه   شريف العداديه رقية طنطا السيدة 272417.514.59161768شرق

شلبي    7398 محمد عبدالستار محمد المشتركه   طارق العداديه رقية طنطا السيدة 17.51312.512.57.5131368شرق

موسى    7399 حامد طه احمد المشتركه   طه العداديه رقية طنطا السيدة 33231713.5101615.567.5شرق

الخليفه   7400 محمد حامد المشتركه   طه العداديه رقية طنطا السيدة 221613.5129.51515.566.5شرق

سليم    7401 محمد عادل محمد المشتركه   عادل العداديه رقية طنطا السيدة 21.517.51311.581314.567شرق

عيسى    7402 على محمد محمد المشتركه   عادل العداديه رقية طنطا السيدة 31.522.516.514131716.579شرق

حجازي   7403 حسن السيد المشتركه   عبدالحليم العداديه رقية طنطا السيدة 17.5121311.59101576.5شرق

سليم    7404 عبدالعزيز السيد اشرف المشتركه   عبدالرحمن العداديه رقية طنطا السيدة 38.530201514.52015.567.5شرق

الله     7405 حسب صالح عبدالرحمن صالح المشتركه   عبدالرحمن العداديه رقية طنطا السيدة 30.510.517.510.58141668شرق

محفوظ   7406 محمد علء المشتركه   عبدالرحمن العداديه رقية طنطا السيدة 239.5169.54.51116.568.5شرق

شتا    7407 على عبدالعزيز محمد المشتركه   عبدالعزيز العداديه رقية طنطا السيدة 2616.51084131956شرق

عبدالسلم   7408 احمد ربيع المشتركه   عبدالغفار العداديه رقية طنطا السيدة 3416.51513810.515.5610شرق

عجاج   7409 عبدالكريم هشام المشتركه   عبدالكريم العداديه رقية طنطا السيدة 32.523.519.514.514181869.5شرق

حميده   7410 عبداللطيف صبرى المشتركه   عبداللطيف العداديه رقية طنطا السيدة 35.52718.51514.752018.569.5شرق

القيسى   7411 السيد احمد المشتركه   عبدالله العداديه رقية طنطا السيدة 3824.51914.514.52013.569.5شرق

الخولي   7412 احمد غريب المشتركه   عبدالله العداديه رقية طنطا السيدة 23.52215.51211.51714.559شرق
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الشرقاوى    7413 عبدالله فتحى فايز المشتركه   عبدالله العداديه رقية طنطا السيدة 38.52919.51515202069شرق

حسنين   7414 السيد محمد المشتركه   علء العداديه رقية طنطا السيدة 37292014.51519.520610شرق

البنا    7415 احمد على احمد المشتركه   على العداديه رقية طنطا السيدة 393019.5151519.52069.5شرق

عبدالسميع    7416 السيد احمد السيد المشتركه   على العداديه رقية طنطا السيدة 25.51513.513.512710.547.5شرق

الشرقاوى   7417 مرسى عبدالله المشتركه   على العداديه رقية طنطا السيدة 38.530201515201858.5شرق

بندق    7418 عبدالجواد على محمد المشتركه   على العداديه رقية طنطا السيدة 2317.51112.51015975.5شرق

بدوى   7419 عبدالمقصود احمد المشتركه   عمر العداديه رقية طنطا السيدة 19.5101012.5817865شرق

الصاوى   7420 نجم عاطف المشتركه   عمر العداديه رقية طنطا السيدة 34.52318.5148.51914.575.5شرق

الحنفي   7421 عبدالعال البندارى المشتركه   عمرو العداديه رقية طنطا السيدة 3828201415201968شرق

قاسم   7422 غريب عصام المشتركه   غريب العداديه رقية طنطا السيدة 20.516.514.513.57.515.59.577.5شرق

عبدالسلم    7423 محمد فهمى ابراهيم المشتركه   فهمى العداديه رقية طنطا السيدة 1612.51414.57.517758.5شرق

البحيري   7424 عبدالعزيز حمدى المشتركه   كريم العداديه رقية طنطا السيدة 35.5171913.5131917.5510شرق

البغدادى    7425 المرسى محمد يحيى المشتركه   كريم العداديه رقية طنطا السيدة 296.513.513.5417.517610شرق

قاسم    7426 السيد عبدالمعطى ابراهيم المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 33.517.5191411.519.516710شرق

حجازي   7427 يحيى ابراهيم المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 39281914.5152017.569.5شرق

شلبي    7428 ابراهيم على احمد المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 31.515171312181368.5شرق

جويده   7429 محمد احمد المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 38.517201515201369.5شرق

خطاب    7430 حسن محمد اسامه المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 20611.57.5213.55.559شرق

بسيونى   7431 عبدالوهاب اسماعيل المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 33.515.519109.518.514.547شرق

راغب    7432 عبدالمجيد احمد السيد المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 372719.514.5142016.556شرق

الشريف    7433 محمد عبدالرحمن السيد المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 21101010.53141346شرق

درويش   7434 محمد السيد المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 3511.51610.59.5181366.5شرق

منصور   7435 محمود الشناوى المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 36.51816.510.514171778.5شرق
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زيدان    7436 ابراهيم نصر الشناوى المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 23.5151087.513.510.567شرق

الجدع   7437 ابراهيم جمال المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 3218.51913.513.519.51369.5شرق

حسين   7438 السيد حسين المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 36.5262013.514.5201669.5شرق

غانم   7439 القطب حماده المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 37.5292013.51519.51759.5شرق

الهوارى   7440 احمد حمزه المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 35.52018.514.514.75201359شرق

عبدالمقصود   7441 صلح خالد المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 2871210817.513.569.5شرق

صبيح    7442 احمد العابدين زين المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 38.527.519.514.514.52018.559.5شرق

اوضه    7443 السباعى السباعى شعبان المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 36.525.518.512.5101914610شرق

بهلول    7444 محمد ابراهيم عاطف المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 28.51511.51312.515.51566شرق

عبدالفتاح    7445 محمد على عبدالفتاح المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 11.5111011.57.515.513.547.5شرق

ابوبدوي   7446 السعيد على المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 18.510711814.511.569.5شرق

بندق    7447 عبدالجواد السيد على المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 36.5281914.5152016.569.5شرق

عجاج    7448 على عبدالظاهر على المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 332415.514.514.52016.569.5شرق

السعدني   7449 عبدالله على المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 37271714.515201659.5شرق

زيدان   7450 على على المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 34913.514.51519.518.569شرق

ابوالشبايك    7451 السيد محمد فتحى المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 29.512.51014.51318.517.569.5شرق

ابوهرجة    7452 سلمه محمد محمود المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 37.525.519.514.51519.518.5510شرق

ابوالسعاد    7453 صبحى محمد محمود المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 3625.519.514.5152019510شرق

عيد    7454 ممدوح محمد مسعد المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 26.57.510127.516.515.568.5شرق

سلمه    7455 محمد السيد مصطفى المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 30191612.5418.515.559.5شرق

صبيحه   7456 الطنطاوى مصطفى المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 298.51013.58.518.51159شرق

خميس   7457 احمد نبيل المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 28.510.51213.51216.51269.5شرق

ابراهيم    7458 مليجى صبحى ياسر المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 30151712.591817.559.5شرق
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النجار   7459 السيد يوسف المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 3211.511.512.510.51813.579.5شرق

الخرصاوى    7460 عبدالله ابراهيم ايمن المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 18.513107.57.513.51469شرق

فريد   7461 طلعت خالد المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 39302014.513.519.7517.5710شرق

ابوزيد    7462 عبدالفضيل محمد عبدالفضيل المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 32171314.51019.516.579.5شرق

السوداني   7463 محمد كامل المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 37.52612.5131419.51859.5شرق

الشيخ    7464 على محمد ممدوح المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 28176.5131319.516.5510شرق

الدماطى   7465 مصطفى ممدوح المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 2.55.511.54.54133.567.5شرق

ابوريه   7466 احمد وائل المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 5.57.5102.54121056.5شرق

كيفو   7467 جابر يوسف المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 21.58.510.53413957.5شرق

نجيب   7468 محروس السيد المشتركه   مروان العداديه رقية طنطا السيدة 33.525.519.54.57.515.516.558شرق

الحوتى   7469 صديق ابراهيم المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 25.59.512.57.5515.51466.5شرق

النجار   7470 مصطفى احمد المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 15.5811.511.58151257شرق

الليثي    7471 مصطفى عبدالرسول السيد المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 339181112.517.51657شرق

صبيحة   7472 عبدالمنعم السيد المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 2412.515121217.51357شرق

الساعي    7473 محمد على ربيع المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 36242014.51219.51469.5شرق

سليم   7474 السيد عبدالعزيز المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 39292014.515201879.5شرق

قاسم   7475 زكريا عبدالفضيل المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 3111.5181191714.559.5شرق

موسى   7476 ابراهيم محمد المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 33.512.518.512.59.519.51659شرق

الخولي   7477 مصطفى ياقوت المشتركه   مصطفى العداديه رقية طنطا السيدة 213.511.594131058.5شرق

ابوبدوى    7478 حلمى احمد محمد المشتركه   معاذ العداديه رقية طنطا السيدة 18.58129.51.5161149شرق

ابويوسف   7479 مسعد محمد المشتركه   مؤمن العداديه رقية طنطا السيدة 37.5292013152017.559.5شرق

مجاهد   7480 محمد نبيل المشتركه   نبيل العداديه رقية طنطا السيدة 27.510.512114.516.51258.5شرق

ابراهيم   7481 عبدالمنعم صلح المشتركه   يوسف العداديه رقية طنطا السيدة 8.51212.55.51.515.58.548شرق
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عطا    7482 السباعى الشناوى محمد المشتركه   يوسف العداديه رقية طنطا السيدة 18.52312.5102.516749.5شرق

ابوالمجد   7483 السيد ابوالمجد المشتركه   اسراء العداديه رقية طنطا السيدة 33.519.51513.5131618510شرق

الدين     7484 نور عبدالعزيز نور اشرف المشتركه   اسراء العداديه رقية طنطا السيدة 3829.52015152018610شرق

السوداني    7485 كامل محمد السيد المشتركه   اسراء العداديه رقية طنطا السيدة 3628.52014.5152018510شرق

المزين    7486 عبدالمنعم محمد على المشتركه   اسراء العداديه رقية طنطا السيدة 38.52819.512152018510شرق

عبدالمطلب   7487 السيد مجدى المشتركه   اسراء العداديه رقية طنطا السيدة 3728201415201679.5شرق

حرب   7488 احمد مصطفى المشتركه   اسراء العداديه رقية طنطا السيدة 271915813171568شرق

الشحات   7489 محمود سمير المشتركه   اسلم العداديه رقية طنطا السيدة 382919.7513.5142015.559.5شرق

مرزوق    7490 ابوالمجد سليمان عادل المشتركه   اسلم العداديه رقية طنطا السيدة 1616.5107.57.518.514.559شرق

سعد    7491 محمد زكى على المشتركه   اسماء العداديه رقية طنطا السيدة 31.522.515.510.57.5191559شرق

مرزوق    7492 على شفيق على المشتركه   اسماء العداديه رقية طنطا السيدة 31.525.517.512.51519.512.558.5شرق

نصر    7493 السيد حسين مسعد المشتركه   اسماء العداديه رقية طنطا السيدة 30241711122015.558شرق

زايد    7494 نجيب محروس عاطف المشتركه   اشرقت العداديه رقية طنطا السيدة 3220.515127.518.515.579شرق

عمار    7495 مرسى محمد المرسى المشتركه   الء العداديه رقية طنطا السيدة 33.525.5171212.51812.579شرق

فراج   7496 فراج مصطفى المشتركه   الء العداديه رقية طنطا السيدة 3629191414.519.51578شرق

عامر    7497 ابراهيم مصطفى ابراهيم المشتركه   السيده العداديه رقية طنطا السيدة 9977.52.51011.547شرق

صبيحة    7498 شبل احمد محمد المشتركه   الشيماء العداديه رقية طنطا السيدة 3425.519141219.515910شرق

ابوزيد    7499 عبدالفضيل محمود ايمن المشتركه   امنيه العداديه رقية طنطا السيدة 37.53019.514152017.5910شرق

مرزوق   7500 عبدالعزيز محمد المشتركه   امنيه العداديه رقية طنطا السيدة 39292014.514.52016.5610شرق

ابوهرجه    7501 المحمدى طاهر بشير المشتركه   اميره العداديه رقية طنطا السيدة 35.5231812.510.52014.576.5شرق

ابوالخير   7502 عبدالغنى عبدالعزيز المشتركه   اميره العداديه رقية طنطا السيدة 28410.55.55181365شرق

الجنايني   7503 رمضان فراج المشتركه   اميره العداديه رقية طنطا السيدة 2010.5105517.51257.5شرق

نعيم    7504 محمدسلمه السيد محمد المشتركه   اميره العداديه رقية طنطا السيدة 23.5811.53.57.51813.545شرق
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حبيب   7505 المحمدى محمد المشتركه   اميره العداديه رقية طنطا السيدة 39282013152018.568.5شرق

عبدالمقصود    7506 احمد عبدالمقصود محمد المشتركه   اميره العداديه رقية طنطا السيدة 3929201315201989شرق

الشرقاوى   7507 عزت هانى المشتركه   اميره العداديه رقية طنطا السيدة 30.512.511.510102014.579.5شرق

صيرة   7508 ابراهيم عبدالمنعم المشتركه   ايات العداديه رقية طنطا السيدة 24.515.51811.51519.51878.5شرق

زيدان   7509 الشناوى ابراهيم المشتركه   ايمان العداديه رقية طنطا السيدة 34271713.515201278.5شرق

ابوالشبايك   7510 محمد السيد المشتركه   ايمان العداديه رقية طنطا السيدة 38.5282014.5152014810شرق

نوير   7511 عبدالحكيم طاهر المشتركه   ايمان العداديه رقية طنطا السيدة 1981034191263.5شرق

صيره    7512 احمد مصطفى طه المشتركه   ايمان العداديه رقية طنطا السيدة 2918.5161410.52012.567شرق

اسكندر   7513 ممدوح عبدالفتاح المشتركه   ايمان العداديه رقية طنطا السيدة 28.58.573.531914.562.5شرق

نعيم   7514 عبدالمجيد فتحى المشتركه   ايمان العداديه رقية طنطا السيدة 191661.5واحدنصف279.57شرق

الشهب    7515 على احمد سيد المشتركه   ايه العداديه رقية طنطا السيدة 32.516.51497.5201875.5شرق

عبدالسلم   7516 جابر عبدالحليم المشتركه   ايه العداديه رقية طنطا السيدة 37.517.517.51110.519.517.577شرق

الصباغ   7517 مصطفى عبدالسلم المشتركه   ايه العداديه رقية طنطا السيدة 26.5973317.51253.5شرق

عبدالسلم   7518 عبدالفتاح على المشتركه   ايه العداديه رقية طنطا السيدة 23.53.56.57.591915.574شرق

خضر    7519 على محمد على المشتركه   ايه العداديه رقية طنطا السيدة 30.52212138201178.5شرق

قاسم    7520 احمد عبدالعال محمود المشتركه   ايه العداديه رقية طنطا السيدة 37.52618.511.513.519.514.577.5شرق

عجاج   7521 عبدالمنعم مصطفى المشتركه   ايه العداديه رقية طنطا السيدة 2711.5119.512.52013.566.5شرق

عبدالنبي     7522 محمد الرب جاد ابراهيم المشتركه   بثينه العداديه رقية طنطا السيدة 287125.5417.51485.5شرق

وفائى    7523 ممدوح محمد عزت المشتركه   بسمله العداديه رقية طنطا السيدة 37.527.52014.515201979شرق

يونس    7524 عطيه عبدالمنعم محمد المشتركه   بسمله العداديه رقية طنطا السيدة 39.52519.514.514.52019.5810شرق

العتر   7525 مصطفى اسماعيل المشتركه   تقى العداديه رقية طنطا السيدة 3415.51711.59201879.5شرق

الشحات   7526 محمود محمد المشتركه   جهاد العداديه رقية طنطا السيدة 372218.512102012.568شرق

كيفوا    7527 الرفاعى السيد ابراهيم المشتركه   حبيبه العداديه رقية طنطا السيدة 3727.517.512.513.52014.579.5شرق
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ابوعبيه   7528 محمد ابراهيم المشتركه   دعاء العداديه رقية طنطا السيدة 25.59.57.547.52010.577شرق

الجمل    7529 احمد عوض اشرف المشتركه   دنيا العداديه رقية طنطا السيدة 36.5241914.512.5201779شرق

عيسى    7530 محمد محمد سمير المشتركه   رحاب العداديه رقية طنطا السيدة 3310.514.581018.517.569.5شرق

الموافى    7531 السيد الشناوى سامى المشتركه   رقيه العداديه رقية طنطا السيدة 32.51713101119.512.576.5شرق

فايد    7532 عبدالقادر محمد ابراهيم المشتركه   روان العداديه رقية طنطا السيدة 36.525.51713.515201678.5شرق

عبدالعاطى   7533 صديق احمد المشتركه   روان العداديه رقية طنطا السيدة 30.516.511117.52012.566شرق

عاشور    7534 عبدالوهاب حماد محمد المشتركه   روان العداديه رقية طنطا السيدة 34.52517.512.5132012.574.5شرق

محفوظ    7535 عبدالفتاح احمد خالد المشتركه   ريم العداديه رقية طنطا السيدة 36.522.51114112016.567شرق

صبيح   7536 ابراهيم ابراهيم المشتركه   ريهام العداديه رقية طنطا السيدة 39.5302015152016.579شرق

عبدالعاطى    7537 احمد السيد محمد المشتركه   ريهام العداديه رقية طنطا السيدة 33.51516127.52015.579.5شرق

عبدالمنعم    7538 محمد عبدالمنعم محمد المشتركه   زينب العداديه رقية طنطا السيدة 32.5171010.55.5191575شرق

الكشك   7539 محمود احمد المشتركه   ساره العداديه رقية طنطا السيدة 28.51912.51211.518.51262.5شرق

محفوظ   7540 عبدالرحمن محمد المشتركه   ساره العداديه رقية طنطا السيدة 167.56.5113.5201256شرق

الله     7541 حسب صالح عبدالرحمن صالح المشتركه   سعاد العداديه رقية طنطا السيدة 39.52719.51514.5201379.5شرق

الخليفة   7542 فتحى السيد المشتركه   سلوى العداديه رقية طنطا السيدة 35.5292014.514201688.5شرق

غانم    7543 ابراهيم يونس شريف المشتركه   سماء العداديه رقية طنطا السيدة 27115.510419.513.564شرق

المكى   7544 عبدالباسط حسن المشتركه   سميحه العداديه رقية طنطا السيدة 367.56.587.519.515.563شرق

جادو   7545 عبدالمعطى عبدالسلم المشتركه   سميه العداديه رقية طنطا السيدة 3930201514.52016.578.5شرق

محفوظ    7546 عبدالفتاح احمد محمد المشتركه   سهيله العداديه رقية طنطا السيدة 12.5710141019.511.578شرق

السعدنى   7547 محمد ابراهيم المشتركه   شروق العداديه رقية طنطا السيدة 3820.51812.582011.569شرق

حبيب   7548 المحمدى هانى المشتركه   شروق العداديه رقية طنطا السيدة 38.52919.514.515201779.5شرق

ابوالعنين    7549 محمد السيد حمدى المشتركه   شهد العداديه رقية طنطا السيدة 38.52518.514.512201679شرق

محمد    7550 راضى حسن راضى المشتركه   شهد العداديه رقية طنطا السيدة 39.52919.514.515201568.5شرق
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الخليفه    7551 محمد محمد عادل المشتركه   شهد العداديه رقية طنطا السيدة 37.5261914.515201568.5شرق

نصر    7552 عبدالعاطى احمد رجب المشتركه   شيماء العداديه رقية طنطا السيدة 3615.512.51514.5201367.5شرق

عبدالعال   7553 سعدالدين محمد المشتركه   شيماء العداديه رقية طنطا السيدة 3928.51815142016610شرق

عبدالسلم   7554 فهمى محمد المشتركه   شيماء العداديه رقية طنطا السيدة 3825.517.51414.52016.578.5شرق

ابوزيد    7555 محمد مصطفى محمد المشتركه   شيماء العداديه رقية طنطا السيدة 341018.512152016.578شرق

شحاتة   7556 السيد محمد المشتركه   صفيه العداديه رقية طنطا السيدة 311518.512.513201577.5شرق

شوشة    7557 احمد عبدالفتاح يسرى المشتركه   ضحى العداديه رقية طنطا السيدة 352519.51113.51914.576.5شرق

النجار   7558 عبدالرحمن مصطفى المشتركه   طاهره العداديه رقية طنطا السيدة 33.5151612.51318.51477شرق

سالم    7559 صبرى محمد سالم المشتركه   عزه العداديه رقية طنطا السيدة 1977.57.54.566.574.5شرق

النجار   7560 مرسى فتحى المشتركه   عفاف العداديه رقية طنطا السيدة 39.52819.514152016.579.5شرق

عبدالسلم    7561 مصطفى مرسى مصطفى المشتركه   عواطف العداديه رقية طنطا السيدة 291713.511.512.519.514.579.5شرق

صيره   7562 جلل ابراهيم المشتركه   فاطمه العداديه رقية طنطا السيدة 3721.519.751314181579شرق

فراج    7563 محمد غريب سمير المشتركه   فاطمه العداديه رقية طنطا السيدة 18.5121259.5191077شرق

الحظ   7564 محمد مصطفى المشتركه   فاطمه العداديه رقية طنطا السيدة 30.52415.512.51517.513.565.5شرق

ابوعبيه   7565 احمد مصطفى المشتركه   فايزه العداديه رقية طنطا السيدة 2718.51099.513.510.577.5شرق

محفوظ   7566 فهمى محمود المشتركه   فرحه العداديه رقية طنطا السيدة 38.52819.513.515201578.5شرق

راغب    7567 عبدالمجيد احمد محمود المشتركه   كوثر العداديه رقية طنطا السيدة 39.52819.513.515201679.5شرق

صيرة   7568 عبدالله احمد المشتركه   لمياء العداديه رقية طنطا السيدة 34.519171113.52016.579شرق

ابويوسف   7569 فوزى مصطفى المشتركه   ليلى العداديه رقية طنطا السيدة 39.5302015152015.5710شرق

منصور    7570 محمد ابراهيم الدسوقى المشتركه   مروه العداديه رقية طنطا السيدة 3728191514201678.5شرق

ابولبن    7571 ابوالمجد شوقى محمد المشتركه   مروه العداديه رقية طنطا السيدة 27.57.51057.515.517.573.5شرق

صبيح   7572 ابراهيم جمال المشتركه   مريم العداديه رقية طنطا السيدة 36.5301913.51519.514.586.5شرق

احمدالكشك   7573 محمد طه المشتركه   مريم العداديه رقية طنطا السيدة 256.51057.514.51464شرق
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غانم   7574 عبدالفتاح محمد المشتركه   مريم العداديه رقية طنطا السيدة 39.52917141519.51666شرق

المزين   7575 مصطفى محمد المشتركه   مريم العداديه رقية طنطا السيدة 36.51711.57.58.517.516.574شرق

فريد    7576 طلعت خالد الله المشتركه   منه العداديه رقية طنطا السيدة 35.529171415201579.5شرق

يونس     7577 محمد عبدالصبور سامى الله المشتركه   منه العداديه رقية طنطا السيدة 3518.5137.510.514.51788.5شرق

محفوظ     7578 محمد محمد هانى الله المشتركه   منه العداديه رقية طنطا السيدة 382919.513.5152015.579شرق

حموده   7579 ابراهيم انس المشتركه   منه العداديه رقية طنطا السيدة 393019.51415201679.5شرق

عبدالله   7580 عبدالعزيز عبدالله المشتركه   منى العداديه رقية طنطا السيدة 18.597.52.51.5101387.5شرق

الله     7581 جاد ابراهيم عبدالرحمن مصطفى المشتركه   منى العداديه رقية طنطا السيدة 29.516.512.53.53.5111457.5شرق

محمود    7582 عبدالفتاح نجيب محمد المشتركه   مى العداديه رقية طنطا السيدة 36291611.5111515.587.5شرق

الصباغ   7583 مصطفى حسن المشتركه   نادين العداديه رقية طنطا السيدة 30.510.5105316.51688شرق

ابراهيم    7584 على عبدالجليل حسنى المشتركه   ندى العداديه رقية طنطا السيدة 39.52819.75141519.518.578.5شرق

الصباغ   7585 ابراهيم رجب المشتركه   ندى العداديه رقية طنطا السيدة 36.51715.51410.51619.578شرق

البنا    7586 الشناوى على رضا المشتركه   ندى العداديه رقية طنطا السيدة 3415139.511.51414.558.5شرق

النوبي    7587 البسطويسى محمد سمير المشتركه   ندى العداديه رقية طنطا السيدة 36.52317.512.5151914.568.5شرق

مرزوق   7588 على عماد المشتركه   ندى العداديه رقية طنطا السيدة 3715.51512.513.517.516.568شرق

بهلول    7589 محمد محمد لطفى المشتركه   ندى العداديه رقية طنطا السيدة 3523.51811.51419.51869شرق

السيد    7590 ابراهيم يحيى محمد المشتركه   نرمين العداديه رقية طنطا السيدة 3212.518.57.581516.566.5شرق

الله     7591 جاد ابراهيم محمد احمد المشتركه   نهى العداديه رقية طنطا السيدة 36.52519.51414.519.51878شرق

سليم     7592 احمد سيد شوقى سليم المشتركه   نورا العداديه رقية طنطا السيدة 25.5151712.51015.516.576.5شرق

رضوان   7593 السيد شريف المشتركه   نورهان العداديه رقية طنطا السيدة 351819914.518.515.568شرق

البسيونى   7594 محموداسماعيل محمد المشتركه   نيره العداديه رقية طنطا السيدة 281511.57.59.512.517.565شرق

صالح   7595 حسن ابراهيم المشتركه   هاجر العداديه رقية طنطا السيدة 34.518127.55141587شرق

عطيفه    7596 السيد شوقى ابراهيم المشتركه   هاجر العداديه رقية طنطا السيدة 37.518.5161313.51617.588.5شرق
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احمد      7597 ابوسيد محمد مصطفى الدين صلح المشتركه   هاجر العداديه رقية طنطا السيدة 3730181314201888.5شرق

الخليفه    7598 حامد محمد محسن المشتركه   هاجر العداديه رقية طنطا السيدة 3729201415201788.5شرق

العبد    7599 عطيه محمد نجاح المشتركه   هاجر العداديه رقية طنطا السيدة 3826.52013.5142017.579شرق

عبدالرحمن    7600 احمد على ابراهيم المشتركه   هاله العداديه رقية طنطا السيدة 33.51518.511.59.51418.588.5شرق

بندق   7601 السيد محمد المشتركه   هبه العداديه رقية طنطا السيدة 37.526161313.5201979شرق

حمد    7602 حسن القطب ممدوح المشتركه   هدى العداديه رقية طنطا السيدة 3725.518.514.5132018.589.5شرق

ابوعبية    7603 محمد ابراهيم احمد المشتركه   هدير العداديه رقية طنطا السيدة 2116.567.55151388.5شرق

جادو   7604 ابراهيم الشناوى المشتركه   هدير العداديه رقية طنطا السيدة 25.512.5787.51311.577.5شرق

المزين   7605 عنتر عبدالعاطى المشتركه   هدير العداديه رقية طنطا السيدة 342413.512.511.517.518.578شرق

الدماطى    7606 مصطفى العدوى مصطفى المشتركه   هدير العداديه رقية طنطا السيدة 2820.5109.5101818.555شرق

العربى    7607 سالم حسن محمد المشتركه   وسام العداديه رقية طنطا السيدة 29.52254.5412.51975شرق

نعيم   7608 جمال هانى المشتركه   ولء العداديه رقية طنطا السيدة 33.52719.513.51519.519.5710شرق

ابوبدوى    7609 مرسى محمد احمد المشتركه   يارا العداديه رقية طنطا السيدة 37.53019.513.515201989شرق

العتر   7610 ابراهيم اسامه المشتركه   يارا العداديه رقية طنطا السيدة 39.529.5191414201977.5شرق

اسكندر   7611 عبدالخالق ثابت المشتركه   ياسمين العداديه رقية طنطا السيدة 37.52919.51313.51818.588.5شرق

خميس   7612 مصطفى صلح المشتركه   ياسمين العداديه رقية طنطا السيدة 34.528.519.7514.75152019.5710شرق

البشبيشى   7613 عبدالرؤف عبدالجليل المشتركه   ياسمين العداديه رقية طنطا السيدة 35.5291813.514.519.519.579شرق

البسيونى    7614 اسماعيل محمود محمد المشتركه   ياسمين العداديه رقية طنطا السيدة 292610.5813.5171857شرق

نعيم   7615 مصطفى ياسر المشتركه   ياسمين العداديه رقية طنطا السيدة 292517.514.513.519.51765.5شرق

مرزوق    7616 محمد عمر ربيع طنطا احمد 29151011.5917.516.575شرق

عبدالله   7617 احمد عزت طنطا احمد 22181027.514.51476شرق

عبدالله    7618 احمد محمد خالد طنطا اسلم 511.510.555.5صفر17186.5شرق

عبدالرسول    7619 على غريب ياسر طنطا اشرف 37.52614.5121017.518.576.5شرق
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عبدالله    7620 ابراهيم بسيونى عصام طنطا بسيونى 31.515.510.510.57.51416.565شرق

ابوزهرة    7621 على فتوح محمد طنطا فتوح 2820107.581619.565شرق

عطية    7622 عبدالمجيد محمد المعداوى طنطا محمد 362614.513.5152015.565شرق

غريب   7623 عبدالغفار رضا طنطا محمد 393019.7514.5152018.5610شرق

خليل    7624 عبدالفتاح ابوزيد صلح طنطا محمد 2619.56.54311.516.563.5شرق

عبده    7625 حسن حسن على طنطا محمد 2819118.531517.585شرق

عبدالقادر    7626 ابراهيم امين سمير طنطا مصطفى 34.526.510.5119.5191868شرق

غانم    7627 ابراهيم مصطفى محمد طنطا مصطفى 35.521.510107.51915.586.5شرق

ابوسالم   7628 مصباح السيد طنطا ابتسام 8.51547.5211.514.568.5شرق

المسلمي    7629 السيد احمد السيد طنطا اسراء 38.525611.55.515.519.569شرق

الطباخ    7630 فرحات احمد محمود طنطا اسلم 36.52712.513.512.519.519.568شرق

عطية    7631 عبدالمجيد احمد محمد طنطا اسماء 36.528.514128.52019.569شرق

عبدربه    7632 السيد راغب محمد طنطا اسماء 36.527.514.513122019.569.5شرق

سالم    7633 محمد عبدالمطلب على طنطا ايمان 24211283.5151779شرق

اسكندر    7634 عبدالعال محمد على طنطا ايمان 37.527.516.51414191868شرق

البيومى   7635 رجب مصطفى طنطا رباب 61656نصف18.5743.5شرق

شاهين    7636 ابواليزيد نصر مسعد طنطا سماح 20114.57.524.51969شرق

كراميد    7637 مشاضى عبدالسلم السيد طنطا عزيزه 38.5291614.51419.519.569.5شرق

مرزوق    7638 ابواليزيد فتحى محمد طنطا فاطمه 34.525.56.57.53.513.519.558.5شرق

محمود   7639 محسن عبدالحميد طنطا ليلى 2720.513101116.519.568.5شرق

وهدان    7640 على محمد اشرف طنطا مريم 37.529.51510.59.518.519.579شرق

عوض    7641 بغدادى ابراهيم وائل طنطا منال 37.529.51813.514.51919.579شرق

الربيب    7642 احمد ابراهيم الله طنطا منه 37292014.5151919.579شرق
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عبدالله    7643 السيد ابراهيم السيد طنطا منى 332916.58.51019.519.579شرق

غانم   7644 السيد رضا طنطا ندا 35.524107.54.512.519.558شرق

بدوى    7645 احمد الشحات محمد طنطا ندى 27.59.54.57.531118.565.5شرق

حمد    7646 عبدالعاطى عبدالستار اسامه طنطا هبه 37.53018.513152019.5710شرق

خضر     7647 عبدالفتاح ابراهيم بهجت طنطا ابراهيم 11811.52.53.5101255شرق

الله     7648 خلف ابراهيم السيد حسنى طنطا ابراهيم 11.581323.510.51043.5شرق

مجود     7649 مصطفى سعيد سعيد طنطا ابراهيم 20211433.512.56.555شرق

حماد    7650 غازى محمد غازى طنطا ابراهيم 1212.5132.53.512.5853.5شرق

القليوبى   7651 ابراهيم محمد طنطا ابراهيم 26.5181555.5171552شرق

سالمان    7652 مختار ابراهيم محمد طنطا ابراهيم 38.530181412.519.51765شرق

محمد    7653 ابراهيم فرج محمد طنطا ابراهيم 139.51054.510753شرق

شاهين    7654 احمد محمد محمد طنطا ابراهيم 2619.517107.517.511.573شرق

الصردى    7655 ابراهيم ابوالعل ناجى طنطا ابراهيم 33251813.5918.512.583.5شرق

بدير    7656 عبدالقادر محمد هانئ طنطا ابراهيم 33.5231711.58.518.51873.5شرق

الصاوي    7657 سيف محمد ياسر طنطا ابراهيم 18.512123.521010.563.5شرق

القزاز    7658 السيد فتحى حسن طنطا احمد 2010.512.57.52.514.51373شرق

زرد   7659 احمد على طنطا احمد 38.5302014.51319.518.583.5شرق

طايل   7660 ابراهيم مجدى طنطا احمد 36.52919.514.513.5201883.5شرق

المكاوي    7661 موسى ابراهيم محمد طنطا احمد 14.517121.535.57.563شرق

الصاوي   7662 احمد محمد طنطا احمد 371161.5واحد2311.511.5شرق

النشيلي   7663 صلح محمد طنطا احمد 32.516.51912.510.516.51683.5شرق

محمود    7664 محمد محمد محمود طنطا احمد 27.518.51510.581917.573.5شرق

بدير    7665 محمد احمد يوسف طنطا احمد 14.51710.59313.515.553شرق
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بدير    7666 محمد احمد يوسف طنطا اسعد 17.518.510.587.512.51783شرق

النادي    7667 اسماعيل عبدالفتاح الجوهرى طنطا اسماعيل 321018.510.59.518.517.575شرق

خضر    7668 الجوهرى ابراهيم محمد طنطا الجوهرى 33.52919.51413.519.518.573.5شرق

المحلوى    7669 احمد محمد مرزوق طنطا الرفاعى 3291510.57.515.51773.5شرق

عمارة    7670 نصر السيد محمد طنطا السعيد 22.5411.5104.515.51373.5شرق

العيسوى    7671 ابوالمجد السيد ابوالمجد طنطا السيد 28.56.511104.5171685شرق

عثمان    7672 السيد عبدالله اسماعيل طنطا السيد 12.577.54.5215.51365شرق

النادي   7673 نصرالسيد محمد طنطا السيد 152.5103.52.5168.575شرق

البلتاجى    7674 محمد الشناوى نشوت طنطا الشناوى 27156.58.53161362.5شرق

بدران    7675 محمد ابراهيم ربيع طنطا جمال 1353.57.54.516.51552شرق

شاهين    7676 ابراهيم ابراهيم الدين طنطا حسام 28.56.577.53.51414.552.5شرق

بدران    7677 السيد محمد السيد طنطا حمدى 2661085.516.516.553.5شرق

الهب   7678 ابراهيم محمد طنطا خالد 1010.54161873.5صفر17شرق

الحجري    7679 عبدالوراث رمضان صلح طنطا سمير 301015105.51417.573.5شرق

البلتاجي   7680 عرفه احمد طنطا صلح 2510.51287.516.51763.5شرق

المكاوى    7681 موسى عبدالتواب عبدالفتاح طنطا طارق 14.56107.5414.516.563.5شرق

المسيري    7682 محمد الشناوى فرج طنطا عبدالخالق 331517.51411.519.51973.5شرق

قنديل    7683 محمد عاطف محمد طنطا عبدالخالق 34.52218.5137.5191955شرق

الحاروني    7684 حسين عبدالمنعم حسين طنطا عبدالرحمن 27121512.53161953شرق

خضر    7685 محمود عبدالسلم محمد طنطا عبدالسلم 299.512103.5171853شرق

شعبان    7686 السيد عبدالفتاح عادل طنطا عبدالفتاح 6.5578312.51343شرق

نجا   7687 سيداحمد ابراهيم طنطا عبدالله 3123.5107.57.5181963.5شرق

خليل    7688 احمد خليل رضا طنطا عبدالمجيد 331514.58818.51965شرق
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اسماعيل    7689 عبدالمنعم عبدالمغنى عبدالمنعم طنطا عبدالمغنى 28.57.574.55162065شرق

القزاز    7690 شلبى المرسى محمد طنطا عزت 202010.59.53.517.51855شرق

شاهين    7691 مرسى عزت محمد طنطا عزت 3726.519.51111201876شرق

الشيني    7692 على بسيونى احمد طنطا على 36.52819.51111.519.51866شرق

ابوزينة      7693 امام الله فتح امام الله طنطا فتح 33.521.512.59.57.517.51865شرق

داود   7694 حامد رجب طنطا كريم 1663واحد22.513122.254شرق

دربالة   7695 فتحى محمد طنطا كريم 231153.5417.516.565شرق

الخولي    7696 ابوالعنين كمال محمد طنطا كمال 372418.510.55.51817.556شرق

بدران   7697 الشحات محمد طنطا مجدى 124.554.53.5121355شرق

صالح    7698 عبدالغفار عبدالفتاح ابراهيم طنطا محمد 271615.510818.51963.5شرق

قاسم   7699 محمدحلمى احمد طنطا محمد 2921.5587.519.751553شرق

بدران   7700 محمدمحمود احمد طنطا محمد 32.516105.57.519.751953شرق

النجار    7701 عمر على السعيد طنطا محمد 2514148.53.517.51852.5شرق

ابوالعل   7702 عبدالرؤف السيد طنطا محمد 168103.549943شرق

زيدان   7703 محمدالسيد السيد طنطا محمد 16.54.56.54.531014.543.5شرق

طايل    7704 عبدالحميد مصطفى السيد طنطا محمد 5.53.52.522.54.5654شرق

سلكها    7705 عبدالقادر محمد ايمن طنطا محمد 71554نصف17.51.55.52.5شرق

الزغبي   7706 محمدمحمد تامر طنطا محمد 271311.58.54.51615.554شرق

سلمة    7707 محمد معوض جلل طنطا محمد صفر244واحدواحدواحدصفر5.5شرق

بدران    7708 احمد ابوالفتوح حسن طنطا محمد نصف3.54.542.525.554شرق

منصور   7709 يونس خالد طنطا محمد 18.51062.52178.551.5شرق

الخميسي   7710 محمد خيرى طنطا محمد 35.522168.57.51915.551.5شرق

الدين     7711 شرف السيد بيومى رضا طنطا محمد واحد342216.512.511.51912.55شرق
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ربيع    7712 عبدالفتاح عبدالقادر رمضان طنطا محمد واحد9.543.522255شرق

النادي    7713 على السيد سعيد طنطا محمد 13.5232.51.56.5641.5شرق

طايل   7714 محمد صلح طنطا محمد نصف2.569.54واحد7.53.55.5شرق

بدران   7715 فؤاد عادل طنطا محمد واحد37.52316141018.5147شرق

المسيرى   7716 الشناوى عبدالسلم طنطا محمد نصف1577.52.521111.54شرق

الخولى   7717 فوزى عبدالسلم طنطا محمد صفر226.57.5229115شرق

صالح   7718 شعبان عصام طنطا محمد صفر12.51.55.52.526.536شرق

عبدالله   7719 عبدالرحيم عصام طنطا محمد 163.51.52.51.52.5851.5شرق

القليوبى    7720 محمد ابراهيم كامل طنطا محمد 17.57331.57551.5شرق

ربيع   7721 عبدالقادر كيلنى طنطا محمد 8.57.52.521.576.552شرق

ابوزهره    7722 طه السعيد محمود طنطا محمد 382818.514.513202094.5شرق

الفقى    7723 عمر مخلوف جمال طنطا محمود 31.51210129.515.510.582.5شرق

عبيد   7724 المتولى عبدالحميد طنطا محمود 2715.512.5118.51715.561.5شرق

عبدالقادر   7725 العيسوى عبدالرحمن طنطا محمود واحد3625.5191310.520176شرق

عثمان    7726 محمد ابوالفتوح محمد طنطا محمود 26.51716.51381717.561.5شرق

القزاز    7727 عبدالفتاح محمد محمد طنطا محمود 37.52517131119.51984.5شرق

البلتاجى   7728 حسن نبيل طنطا محمود 2918.51612.57.519.51993شرق

الله     7729 خلف محمد مجاهد ايمن طنطا مصطفى واحد21.58165.54.51518.57شرق

بدران    7730 محمود رياض رياض طنطا مصطفى 33.515.51597.519.51762شرق

القليوبى    7731 محمد ابراهيم كامل طنطا مصطفى 208164.5514.51452.5شرق

بدران   7732 محمد مختار طنطا مصطفى واحد647.5428.5145شرق

المكاوى   7733 ابراهيم يوسف طنطا مصطفى واحد16.55103.53.511.59.56شرق

خضر      7734 احمد سيد على ابراهيم على طنطا هيثم 26.55.510.54.52.5161372شرق
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اسماعيل   7735 عبدالرازق عبدالغفار طنطا يحيى واحد212.545نصف9.53.55.5شرق

مصطفى    7736 محمد نصر ابوالمجد طنطا يوسف صفر361513.5121117.5157شرق

مرعى   7737 المحمدى اسامه طنطا اسماء 36.525.518.513.51419.52095.5شرق

زيدان    7738 محروس محمد غريب طنطا اسماء 11.547.542.5156.562شرق

دبور    7739 ابوالمكارم عبدالمعبود ابوالمكارم طنطا اشواق 372817.5118.5191973.5شرق

زرد    7740 عبدالله ابراهيم عبدالله طنطا الء 372217.511.57.51919.584شرق

القزاز    7741 المتولى محمد حسن طنطا الفت 18.5814.55216.51562شرق

شلبى    7742 على محمد جهاد طنطا امال 17.5912.54.53.515.513.563.5شرق

شاهين   7743 محمدالمرسى السيد طنطا اميره 38.52017.51413.519.52084.5شرق

الدين     7744 شرف السيد بيومى شرف طنطا اميره 38301814819.518.566شرق

الشيني    7745 احمد عزت السيد طنطا ايةالله 33.518171210.5191994.5شرق

قاسم    7746 احمد عبدالسلم السعيد طنطا ايمان 341717911191882شرق

الخولي    7747 عبدالفتاح مصطفى سعيد طنطا ايمان 2410107.541614.553شرق

النجار    7748 محمد على عبدالعزيز طنطا ايمان 39.530189817.52075.5شرق

الفقى   7749 عبدالرحيم عبدالقادر طنطا ايمان 3324.515.511.57.517.52077.5شرق

رياضصالح    7750 عبدالعاطى محمد طنطا ايمان 33.526179817.52077.5شرق

بدران   7751 الشحات محمد طنطا بدور 71455واحد1122.54شرق

عرب    7752 مسلم مسلم محمد طنطا تقى 26.564.54.52.5131765.5شرق

الشيني   7753 بسيونى على طنطا جواهر 29714.5109.5151866.5شرق

اسماعيل    7754 يسن على احمد طنطا حميده 3281711.510.5191977.5شرق

جادالله   7755 جمعه محمد طنطا حنان 3421.5118.57.5131877شرق

بدران    7756 السيد محمود السيد طنطا دعاء 382918.5121318.51977شرق

الجمل    7757 عطيه محمد محمد طنطا دنيا 21.51112.5541416.564شرق
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سليمان    7758 محمد كامل مصطفى طنطا دنيا 2.516.554.5واحد11.551.52شرق  . العداديه    أ ت شبشير حصه شهداء
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نصار   7759 كامل هيثم طنطا راندا 33.5241612.512.51717.567.5شرق

طايل    7760 محمد غازى عبدالحميد طنطا راويه 39271913.513.5191978شرق

نجا   7761 محمد احمد طنطا رايفه 35.52215107.518.51967.5شرق

بدران    7762 فاضل محمد هادى طنطا رقيه 16.55.54327.51856شرق

بدران    7763 فؤاد فاروق فؤاد طنطا روان 332310.598.519.51977شرق

محمدالخولى   7764 امين محمد طنطا روان 27157.54.54.51918.567شرق

ابوالعل   7765 ابوالغيط مسعد طنطا روان 35.52612.510.5819.519.577.5شرق

نصار    7766 السيد كامل تيمور طنطا روضه 33.525.517.5139.5171967شرق

بدران    7767 الغباشى عبدالسلم محمد طنطا ريهام 26151110.5514.51956.5شرق

خضر    7768 الجوهرى السيد شريف طنطا زهور 37241511.512.519.51567شرق

على    7769 شلبى رمضان احمد طنطا زينب 261255513.51275.5شرق

قاسم   7770 سيداحمد احمد طنطا زينب 38.53019.751314.752017.576شرق

نصر    7771 بسيونى محمد مرسى طنطا زينب 34.52815129.51814.576شرق

قاسم    7772 حلمى محمد مسعد طنطا زينب 39291812.51319.751576شرق

الصعيدى    7773 عبده فرج خالد طنطا ساره 28.5196.58.55.515.51476شرق

الخولي   7774 السيد وليد طنطا سحر 36.52915.511.5918.51877.5شرق

خضر    7775 ابراهيم عبدالقادر ابراهيم طنطا سعاد 22.573.58.55.513576شرق

العبد    7776 عبدالمحسن محمد عبدالمحسن طنطا سهير 32.515.56.57.5415.51076شرق

القليوبي   7777 السيد جمال طنطا سهيله 28.51913.57.55.515.51065.5شرق

خلف   7778 محمود منير طنطا شروق 161143.529.5975شرق

البري    7779 موسى مبروك ابوالخير طنطا شهد 332010.5128.516.51576شرق

البلقاسي    7780 على ابراهيم عماد طنطا عل 35.5261611.5919.751576شرق

سالمان    7781 مختار ابراهيم محمد طنطا عل 392920131419.7515.576شرق
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بدران    7782 عبدالعزيز محمد صلح طنطا علياء 382516131319.517.576.5شرق

المسيري    7783 محمد الشناوى فرج طنطا علياء 38.527.5201314.519.517.576.5شرق

عبدالله   7784 سليمان احمد طنطا عليه 36.522.518.51411.519.751786.5شرق

خضر    7785 الجوهرى ابراهيم احمد طنطا فاطمه 38.53020141519.751976شرق

النادي     7786 بسيونى محمد خالد الزهراء طنطا فاطمه 21.58.54.52.52.57.57.563.5شرق

عثمان   7787 على عبدالفتاح طنطا فاطمه 16.55.543.51.56663شرق

النادي    7788 عقل عبدالسلم محمد طنطا فاطمه 3621.51010101810.585.5شرق

بدير   7789 ابوالفتوح محمد طنطا فرحه 37.52618941911.557.5شرق

نصار    7790 ابراهيم ابراهيم مصطفى طنطا ليلى 32.51910.5107.51614.556شرق
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سليم    7791 عبدالغنى احمد محمد طنطا مريم 35.52318.513.51219.51766.5شرق

طايل    7792 السيد محمد الله طنطا منه 28.520.51712.581718.566.5شرق

مطاوع     7793 محمد ابراهيم مصطفى الله طنطا منه 382814.512.5819.751765شرق

العطار    7794 محمود مصطفى الله طنطا منه 373019.51413.5201977.5شرق

المليجي   7795 ابراهيم عبدالله طنطا منى 393019.514.515201977شرق

البلتاجى   7796 فتحى عبدالمعبود طنطا منى 28.510.56.54.52151556شرق

البلتاجي    7797 محمد رمضان محمد طنطا ميرنا 382817.514.511.517.51967.5شرق

بدران   7798 عبدالفناح مصطفى طنطا ناهد 151966صفر17106.53.5شرق

سليم   7799 محمد مصطفى طنطا ندا 27.511147.52.51514.576.5شرق

القزاز   7800 فتحى احمد طنطا نورا 1633.541.511.59.564.5شرق

عطية    7801 الصاوى احمد طارق طنطا نورا 28.5156.57.52.516.510.577شرق

خضر    7802 الجوهرى السيد عبدالفتاح طنطا نورا 3721118.55.518.51768شرق

فارس    7803 محمد احمد حماده طنطا نورهان 37261814132017.568.5شرق

القزاز    7804 شلبى المرسى عبدالرازق طنطا هاجر 33.515107.54.5141665شرق

الطناحى    7805 محمد يوسف ياسر طنطا هدى 33.51510521514.565شرق

جادالله    7806 عبدالفتاح محمود عبدالفتاح طنطا همت 362315117.5181975.5شرق

بدير    7807 عبدالقادر العيسوى صبحى طنطا هند 3415.514.5107.519.7519.568.5شرق

عطيه    7808 الصاوى عبدالغفار مجدى طنطا وسام 38.52619.514.513.52018.579شرق

شاهين    7809 عبدالرحيم محمد حسن طنطا يمنى 3828.519.514.513.52019.579شرق

بشارة   7810 ابراهيم احمد المشتركة ابراهيم طنطا شبشيرالحصةع 35.521139.55.515.51562.5شرق

الشنبابى    7811 ابراهيم محمد احمد المشتركة ابراهيم طنطا شبشيرالحصةع 34191897.51615.555شرق

الربوة    7812 عبدالعظيم ابراهيم اسلم المشتركة ابراهيم طنطا شبشيرالحصةع 382719.7514.514.7519.513.555شرق

سالم    7813 شلبى ابراهيم شلبى المشتركة ابراهيم طنطا شبشيرالحصةع 311510.57.55.515.51273شرق
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دبور    7814 عبدالرحمن موسى عبدالسلم المشتركة ابراهيم طنطا شبشيرالحصةع 2615117.54.514.512.562شرق

فرج    7815 عبدالصادق ابراهيم اشرف المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 33.51811.58.59.517.51372.5شرق

العفانى    7816 ابراهيم عبدالرحيم السعيد المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 34.511.57.59814.51053شرق

عبدالله    7817 متولى محمد ايمن المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 35.5153.58.59121052.5شرق

عزقول    7818 حامد محمد بدوى المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 371710.57.510.516.51462.5شرق

الصفطاوى   7819 عبدالسميع تامر المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 23.511.563.52.513.51061.5شرق

جعفر   7820 بسيونى رضا المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 3715189.5918.510.542شرق

النجار    7821 زكى عبدالرحيم زكى المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 38.518.518.512.51017.51365شرق

خليل    7822 محمد العشماوى صلح المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 37.526.51814.514.519.51462.5شرق

داود    7823 شعبان عبدالسلم محمد المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 392819.514.515201563شرق

ربيع   7824 عبدالعزيز محمد المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 231357.55.5158.553شرق

النجار    7825 محمد عبدالقادر محمد المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 37.524.517121019.51466شرق

اصلن    7826 السيد محمد محمد المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 3927141312.517.51365شرق

الجمل    7827 السيد محمد محمد المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع 321578.55.514.51472.5شرق

جبر   7828 محمد محمداحمد المشتركة احمد طنطا شبشيرالحصةع صفر26104.55.55.59103شرق

على    7829 نجدى احمد نجدى المشتركة ادهم طنطا شبشيرالحصةع 32.51510.5121113.51062.5شرق

عمارة    7830 عبداللطيف محمد ابراهيم المشتركة اسلم طنطا شبشيرالحصةع 32.5151188.514.51351.5شرق

فتوح    7831 محمد ابراهيم عبدالسلم المشتركة اسلم طنطا شبشيرالحصةع 371510119.515.5932.5شرق

رضوان    7832 محمد السعيد شريف المشتركة السعيد طنطا شبشيرالحصةع 3617.51711.510.51915.545شرق

النجار    7833 السيد السيد صبحى المشتركة السيد طنطا شبشيرالحصةع 3715168.59.517.51455شرق

عمار   7834 المغاورى وليد المشتركة المغاورى طنطا شبشيرالحصةع 2811108315.513.563.5شرق

السعدنى    7835 عبدالعظيم الجبيلى عبدالعظيم المشتركة امجد طنطا شبشيرالحصةع 372413.5118.51914.555شرق

النجار    7836 عبدالعزيز محمد اشرف المشتركة ايهاب طنطا شبشيرالحصةع 38.52518.512.5142016.565شرق
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الشربينى    7837 ابوالنجا بدير رجب المشتركة بدير طنطا شبشيرالحصةع 3925151412191455شرق

الوزير    7838 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم المشتركة بسام طنطا شبشيرالحصةع 3719.511.5109.51916.556شرق

البهاص    7839 احمد شحاته محمد المشتركة جمال طنطا شبشيرالحصةع 35.567.58.55.519.51455شرق

الصفطاوى    7840 عبدالحليم عبدالكريم محمد المشتركة جمال طنطا شبشيرالحصةع 207.5101021511.553.5شرق

دبور    7841 عبدالحميد مصطفى سمير المشتركة حسين طنطا شبشيرالحصةع 2361446161692شرق

النشيلى     7842 محمد محمد صلح احمد المشتركة حمدى طنطا شبشيرالحصةع 32.519.51613.592014.555شرق

المحلوى   7843 على صبحى المشتركة حمدى طنطا شبشيرالحصةع 1894112.5161243.5شرق

شلتوت    7844 غنيم سالم ممدوح المشتركة سالم طنطا شبشيرالحصةع 311515.512.53.518.514.543.5شرق

دبور    7845 موسى سعد كمال المشتركة سعد طنطا شبشيرالحصةع 39.52919.75151519.51655شرق

الدواخلى    7846 عبدالوهاب يوسف مصطفى المشتركة سعد طنطا شبشيرالحصةع 34.51617125.518.51543.5شرق

الخفير   7847 صابر على المشتركة صابر طنطا شبشيرالحصةع 2913113.757.51915.5102شرق

قوارة   7848 محمد هشام المشتركة طارق طنطا شبشيرالحصةع 3717.51913.512191563.5شرق

مطاوع    7849 فتوح عادل محمد المشتركة عادل طنطا شبشيرالحصةع 18.510.5107.54.5171173.5شرق

سلكها    7850 احمد ابراهيم ابراهيم المشتركة عبدالرحمن طنطا شبشيرالحصةع 39.5261914.512191753.5شرق

فارس   7851 عبدالجليل احمد المشتركة عبدالرحمن طنطا شبشيرالحصةع 3624.51812.51018.51965.5شرق

زينه    7852 عبدالحميد عبدالسلم احمد المشتركة عبدالرحمن طنطا شبشيرالحصةع 215.51010.57.51715.545شرق

سحلوب    7853 عبدالرحمن محمد السيد المشتركة عبدالرحمن طنطا شبشيرالحصةع 39.5241714.512191873.5شرق

البرادعى   7854 على سمير المشتركة عبدالرحمن طنطا شبشيرالحصةع 3415.5117.510.517.51043.5شرق

الفخراني   7855 البسيونى وليد المشتركة عبدالرحمن طنطا شبشيرالحصةع 34.52211.5910.51710.563.5شرق

سليم    7856 محمد القطب محمود المشتركة عبدالله طنطا شبشيرالحصةع 3724.518101119.514.545شرق

الربوة    7857 السيد محمد احمد المشتركة عمر طنطا شبشيرالحصةع 37.529191311.52015.545شرق

المرسي   7858 عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة عمر طنطا شبشيرالحصةع 362216.514111915.545شرق

ابويوسف   7859 محمد عبدالعزيز المشتركة عمر طنطا شبشيرالحصةع 321513.58.59.518.510.543.5شرق
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درويش   7860 جمعه محمد المشتركة عمرو طنطا شبشيرالحصةع 31.515153.7551615.593.5شرق

البوشى   7861 عبدالسلم محمد المشتركة عمرو طنطا شبشيرالحصةع 3824.5151311.51915.565شرق

فارس   7862 عبدالجليل احمد المشتركة فارس طنطا شبشيرالحصةع 3515167.59181265شرق

علوان   7863 ابراهيم السيد المشتركة فاروق طنطا شبشيرالحصةع 3515177.510.518.51155شرق

سحلوب     7864 كامل محمد فوزى محمد المشتركة فوزى طنطا شبشيرالحصةع 341515.510.51017.5953شرق

بكر    7865 عيد ربيع صبرى المشتركة كريم طنطا شبشيرالحصةع 34.59.5149.591812.545شرق

خلف    7866 مصطفى صابر مصطفى المشتركة كريم طنطا شبشيرالحصةع 39.52819.751515201945شرق

محمد   7867 غريب اشرف المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 31.52111101116.511.545شرق

عبدالواحد    7868 محمود فوزى اشرف المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 30.51512.59101811.545شرق

خليل    7869 ابراهيم محمد اشرف المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 33.58.511.57.51115.51355شرق

السبعاوى    7870 عبدالسلم الغريب السيد المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 341010.57.510161265.5شرق

عبدالجواد    7871 عبدالحى عبدالسلم السيد المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 36.5816.59.512.517.511.553.5شرق

شعبان    7872 عبدالكريم محمد رزق المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 392719.51414.75201766شرق

الشامى    7873 الدسوقى فرج رضا المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 25.51511.54.514.75199.575شرق

عبدالمنعم    7874 ابراهيم سالم سالم المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 392916.513.511.518.51467.5شرق

الجمل   7875 محمد سعد المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 37.524.516.51411.51914.556.5شرق

ابوالمجد    7876 سيداحمد رزق سيداحمد المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 27.55102.53.510.59.565شرق

سالمان    7877 مصطفى محمد عبدالغنى المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 37.517.51434171866شرق

الشامى    7878 سيداحمد عبدالعزيز عبدالفتاح المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 381012.57.57.517.51756شرق

الشربينى    7879 السيد فكرى فكرى المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 244.51037.51613.566شرق

السبعاوى    7880 صادق الدسوقى محمد المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 35.59.515.57.57.516.51675شرق

ربيع   7881 رجب محمد المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 3916.518138.519.517.576شرق

الطناحي    7882 ابوزيد محمد محمود المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 3926.51811.591918.566شرق
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دبور    7883 ابوالمكارم عبدالرحمن مسعد المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 382218.57.57.519.517.577شرق

الطوخى    7884 محمد محمد مصطفى المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 3715137.52.5171967.5شرق

يونس   7885 محمد مصطفى المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 39221712.57.519.51979شرق

خليفه    7886 ابراهيم محمد موسى المشتركة محمد طنطا شبشيرالحصةع 39.518.5157.510.5191767شرق

المغربى   7887 احمد السيد المشتركة محمود طنطا شبشيرالحصةع 38.510144.57.5151566شرق

الشرقاوى    7888 السيد عبدالفتاح سامى المشتركة محمود طنطا شبشيرالحصةع 39.530191514.52020910شرق

وزيرى   7889 عبده سعيد المشتركة محمود طنطا شبشيرالحصةع 3711.514.5341715.568شرق

ابوفرج    7890 السيد بدير صابر المشتركة محمود طنطا شبشيرالحصةع 338.516.554181646.5شرق

عيسى    7891 احمد عيسى نجاح المشتركة محمود طنطا شبشيرالحصةع 351513.59.57.518.51456.5شرق

دبور    7892 ابوالمكارم محمود هشام المشتركة محمود طنطا شبشيرالحصةع 38.524.51910.512.519.51955.5شرق

الفارسي   7893 عبدالعزيز صلح المشتركة مصطفى طنطا شبشيرالحصةع 392719.513.513201978.5شرق

عيسى    7894 محمد عبدالرحيم عصام المشتركة مصطفى طنطا شبشيرالحصةع 37.519.5177.510.519.518.556.5شرق

شلتوت    7895 غنيم سالم فوزى المشتركة مصطفى طنطا شبشيرالحصةع 3711.516.559191555شرق

فارس   7896 مصطفى محمد المشتركة مصطفى طنطا شبشيرالحصةع 392418131119.518.578.5شرق

الطناحى    7897 محمد السيد ايمن المشتركة معاذ طنطا شبشيرالحصةع 22.595.5328.59.566شرق

الشنراوى    7898 احمد عبدالسلم محمد المشتركة ممدوح طنطا شبشيرالحصةع 22.510.5632109.555شرق

عثمان    7899 محمد عبدالظاهر محمد المشتركة مؤمن طنطا شبشيرالحصةع 24157.521.58.51785شرق

عمارة    7900 عبداللطيف محمد نجاح المشتركة هادى طنطا شبشيرالحصةع 392716.512.59181879شرق

بدر   7901 عبدالفتاح سمير المشتركة هانى طنطا شبشيرالحصةع 25.52113107.5141766شرق

السواحلى   7902 مصطفى محمد المشتركة هشام طنطا شبشيرالحصةع 202113.544131464.5شرق

الباجورى    7903 عبدالعزيز يحيى محمد المشتركة يحى طنطا شبشيرالحصةع 35.52918137.51916.554.5شرق

معوض    7904 رزق امين احمد المشتركة يوسف طنطا شبشيرالحصةع 23.51510.52.51.51514.564.5شرق

الدواخلى    7905 عبدالوهاب يوسف سعد المشتركة يوسف طنطا شبشيرالحصةع 3118.5103213.51564.5شرق
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قنديل   7906 يوسف مصطفى المشتركة يوسف طنطا شبشيرالحصةع 33151342.516.515.565شرق

الكومى    7907 محمد على حمدى المشتركة احلم طنطا شبشيرالحصةع 32.515.513.510911.51854شرق

دبور     7908 يونس محمد السيد احمد المشتركة اروى طنطا شبشيرالحصةع 3627.51613.51218.51382.5شرق

العسر    7909 السيد ابراهيم شريف المشتركة اسراء طنطا شبشيرالحصةع 34.515.5411.5109.514.544.5شرق

دبور   7910 عبدالرؤف رفعت المشتركة اسماء طنطا شبشيرالحصةع 26.51541189.51564.5شرق

ابوزيد    7911 عبدالله الغريب على المشتركة اسماء طنطا شبشيرالحصةع 31.5195.597.5151472.5شرق

الجزار   7912 البسيونى محمد المشتركة اسماء طنطا شبشيرالحصةع 3625.5191211.5201965.5شرق

عيسى    7913 مجدى محمد نجاح المشتركة الشيماء طنطا شبشيرالحصةع 36.52918.58.512.51813.565شرق

حموده     7914 على محمد عبدالغفار اشرف المشتركة امل طنطا شبشيرالحصةع 2517.553.55513.565.5شرق

طه   7915 محمد ابراهيم المشتركة امنيه طنطا شبشيرالحصةع 3727.5181212191777شرق

الطنطاوى   7916 ابراهيم رضا المشتركة امنيه طنطا شبشيرالحصةع 35.526168.5917.51976.5شرق

خضر    7917 السيد سيداحمد خالد المشتركة اميره طنطا شبشيرالحصةع 37.527.519.514.51418.52098شرق

الطناحى    7918 اجمد ابراهيم مصطفى المشتركة انجى طنطا شبشيرالحصةع 31.5157.55312.512.552شرق

العوام    7919 محمد محمد جمال المشتركة ايمان طنطا شبشيرالحصةع 24.510.56.555121152شرق

معوض    7920 رزق امين رزق المشتركة ايمان طنطا شبشيرالحصةع 362513.59.58.519.514.566شرق

الحجر    7921 حسن ابراهيم عبدالرحمن المشتركة ايمان طنطا شبشيرالحصةع 382918.512.515201389شرق

العسر    7922 محمود على محمد المشتركة ايمان طنطا شبشيرالحصةع 32.526203.755171695شرق

دبور    7923 محمد موسى ابراهيم المشتركة ايه طنطا شبشيرالحصةع 382817.58.58.518.51754شرق

الجزار   7924 عبدالغفار عبدالخالق المشتركة ايه طنطا شبشيرالحصةع 34.51711.511.51016.51763.5شرق

ربيع   7925 الشناوى عبدالعزيز المشتركة ايه طنطا شبشيرالحصةع 372819.5131319.517.553.5شرق

دبور    7926 عبدالرحمن محمد منير المشتركة ايه طنطا شبشيرالحصةع 3320.51297.5161964.5شرق

البهاص    7927 احمد شحاته عبدالغنى المشتركة بسمله طنطا شبشيرالحصةع 34.517.51155171884.5شرق

ابويوسف   7928 السيد خالد المشتركة بسمه طنطا شبشيرالحصةع 36.5301913.51519.515.574شرق
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جعفر    7929 ابراهيم السيد اشرف المشتركة بسنت طنطا شبشيرالحصةع 36.52719.51415201775شرق

عيسى    7930 الجوهرى يوسف عاطف المشتركة بسنت طنطا شبشيرالحصةع 3728.5117.57.518.517.566.5شرق

الطناحى    7931 السيد السيد محمد المشتركة بسنت طنطا شبشيرالحصةع 3215107.54.51415.564شرق

الشنبابي   7932 عبدالحكيم اسعد المشتركة تسنيم طنطا شبشيرالحصةع 27.5186.57.54141574شرق

ابوزهرة    7933 محمد محمد السيد المشتركة تغريد طنطا شبشيرالحصةع 26154.59511.513.563شرق

ابوفرج    7934 السعداوى فتحى خالد المشتركة تقى طنطا شبشيرالحصةع 311512.59.57.514.51654شرق

النمر    7935 السيد السيد محمود المشتركة جنه طنطا شبشيرالحصةع 3321164.255.51917.587شرق

عطيه    7936 محمود محمد ابراهيم المشتركة حبيبه طنطا شبشيرالحصةع 36241811101818.566شرق

الجزار   7937 محمدسعد محمد المشتركة حبيبه طنطا شبشيرالحصةع 3420.51683.51117.575شرق

الشنبابي    7938 محمد محمد محمود المشتركة حبيبه طنطا شبشيرالحصةع 351515.5104.512.51574.5شرق

حسن   7939 عبدالرحيم عبدالجواد المشتركة خلود طنطا شبشيرالحصةع 2815148.57.518.518.563.5شرق

ابوالدهب   7940 عبدالرحيم محمود المشتركة خلود طنطا شبشيرالحصةع 38.527.517131219.51564.5شرق

سحلوب    7941 عبدالرحمن على اشرف المشتركة دنيا طنطا شبشيرالحصةع 3627.519.51313201584شرق

ابوالروس   7942 نجاح السيد المشتركة دنيا طنطا شبشيرالحصةع 332010.51310201574.5شرق

السبعاوى    7943 عبدالسلم عبدالغفار رضا المشتركة دنيا طنطا شبشيرالحصةع 26.5106.53311.511.553شرق

القصاص    7944 السيد محمد سمير المشتركة دنيا طنطا شبشيرالحصةع 362917.512.515202088.5شرق

شلتوت   7945 يوسف محمود المشتركة دنيا طنطا شبشيرالحصةع 372819.513.59.519.51864.5شرق

الطناحى    7946 يوسف نافع جمال المشتركة دهب طنطا شبشيرالحصةع 35231514.758.5191874.5شرق

ابوالروس    7947 السيد عبدالفتاح اشرف المشتركة رقيه طنطا شبشيرالحصةع 31.5171053.5161771.5شرق

ابوسعد    7948 محمد احمد احمد المشتركة روان طنطا شبشيرالحصةع 3517.5107.57.51612.562شرق

ابوالسعود    7949 عبدالقادر عبدالحكيم عبدالبديع المشتركة روان طنطا شبشيرالحصةع 3526.5181310.519.51575شرق

ربيع    7950 محمد حسين محمد المشتركة روان طنطا شبشيرالحصةع 3624.51312.59.518.514.564شرق

الجزار     7951 شحاته محمد محمد عبدالعزيز المشتركة ريم طنطا شبشيرالحصةع 39.53019.514.515201964شرق
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سعده   7952 عبدالشافى عطيه المشتركة ريم طنطا شبشيرالحصةع 2926.5107.5510.511.571.5شرق

نواره    7953 محمد محمد مصطفى المشتركة ريهام طنطا شبشيرالحصةع 38.528.51911.51119.51563.5شرق

عيسى    7954 محمد محمد محمد المشتركة زينات طنطا شبشيرالحصةع 361513117.519.510.554شرق
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ابوامنه    7955 محمد محمود هانى المشتركة زينب طنطا شبشيرالحصةع 23.515.5383191382شرق

سحلوب    7956 عبدالرحمن السيد اشرف المشتركة سلمى طنطا شبشيرالحصةع 38.5251711.512201774شرق

الربوة    7957 السيد محمد محمد المشتركة سلمى طنطا شبشيرالحصةع 362212.513.5121817.574شرق

الفارسي   7958 مقبول محمد المشتركة سلمى طنطا شبشيرالحصةع 36.52816.514.7514.5191596شرق

مسلم    7959 جاد ابراهيم محمود المشتركة سلمى طنطا شبشيرالحصةع 3317101411.515.51262.5شرق

ابوفرج    7960 عبدالسلم محمد عبدالسلم المشتركة سماح طنطا شبشيرالحصةع 37.523181013.519.51885شرق

المشد    7961 المرسى محمد ماهر المشتركة سمر طنطا شبشيرالحصةع 25.5114.52.57.5129.574شرق

ابوصقره   7962 سيداحمد محمد المشتركة سهام طنطا شبشيرالحصةع 3221.5167.591213.577شرق

سالم    7963 شلبى احمد اشرف المشتركة شروق طنطا شبشيرالحصةع 36.525181111.5191269شرق

القرمه    7964 شحاته عبدالفتاح طارق المشتركة شروق طنطا شبشيرالحصةع 322115.58.57.517.51788شرق

شحاته    7965 احمد السيد محمد المشتركة شروق طنطا شبشيرالحصةع 352015.5105.518.518.578شرق

بشارة   7966 محمد شحاته المشتركة شرين طنطا شبشيرالحصةع 34.52316.514.59.5191757.5شرق

السواح    7967 ابراهيم عبدالحى حماده المشتركة شهد طنطا شبشيرالحصةع 33221197.5141865.5شرق

ابوحسين    7968 عبدالرحمن عبدالعزيز ماهر المشتركة شهد طنطا شبشيرالحصةع 25.5106128.516.51768شرق

ربيع    7969 محمد الشناوى موسى المشتركة شهد طنطا شبشيرالحصةع 39.530201515201688شرق

خليل     7970 ابراهيم زكى فاروق ايمن المشتركة شيماء طنطا شبشيرالحصةع 3617.5117.5918.51587.5شرق

سحلوب   7971 الشناوى محمد المشتركة صباح طنطا شبشيرالحصةع 3311.51257.5171478شرق

الشيمى   7972 جابرالمغاورى المغاورى المشتركة عايده طنطا شبشيرالحصةع 2815105.541114.588شرق

العبد    7973 مصطفى محمد احمد المشتركة غاده طنطا شبشيرالحصةع 36.52114.5111019.51774.5شرق

الطناحي     7974 عبدالرحيم ابراهيم صبحى الزهراء المشتركة فاطمه طنطا شبشيرالحصةع 13.51375.5نصف26.510.57.53.5شرق

ابوالحسن    7975 عبدالقادر شعبان عبدالقادر المشتركة فاطمه طنطا شبشيرالحصةع 3722131212151575شرق

ربيعه   7976 عبدالرحيم على المشتركة فاطمه طنطا شبشيرالحصةع 3112.514.5107.5191796.5شرق

محمود    7977 محمد محمود فهمى المشتركة فاطمه طنطا شبشيرالحصةع 382819121219.517.578شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

369

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العفاني    7978 شبل مخلوف محمد المشتركة فاطمه طنطا شبشيرالحصةع 33.527167.52.516.514.575.5شرق

ابوفواكه    7979 السيد نصر محمد المشتركة فاطمه طنطا شبشيرالحصةع 383018.511.51219.51989شرق

الشيخ    7980 محمد عبدالرحمن نجيب المشتركة فاطمه طنطا شبشيرالحصةع 363019.59.510.5191778شرق

معوض    7981 رزق امين محمود المشتركة فوزيه طنطا شبشيرالحصةع 25.58.567.52.511.513.592شرق

المحلوي     7982 ابوالمجد احمد سيد صلح المشتركة لمياء طنطا شبشيرالحصةع 371516.51051511.582شرق

الطوخى    7983 شعبان سليمان شعبان المشتركة مروه طنطا شبشيرالحصةع 33.5271797.518.51572شرق

عيسى     7984 احمد عيسى محمد سامى المشتركة مريم طنطا شبشيرالحصةع 393019.7513.514.75201682.5شرق

غنام    7985 عطيه عزت سيداحمد المشتركة مريم طنطا شبشيرالحصةع 2715138414.51272.5شرق

ابوالروس    7986 السيد عبدالرحيم عبدالفتاح المشتركة مريم طنطا شبشيرالحصةع 3925.517.51410.518.515.564شرق

الصفطاوى    7987 احمد يوسف محمد المشتركة مريم طنطا شبشيرالحصةع 39.5302014152018810شرق

ابوفرج   7988 فاروق جمال المشتركة مسرات طنطا شبشيرالحصةع 24.53.57.53.528.51152شرق

عبدالجواد   7989 عبدالحليم محمد المشتركة ملك طنطا شبشيرالحصةع 3926.510121116.51986شرق

ابوحسين   7990 عبدالفتاح محمد المشتركة منال طنطا شبشيرالحصةع 27.54.515.57.559.512.573شرق

العوضى     7991 الدسوقى ابراهيم الدسوقى الله المشتركة منه طنطا شبشيرالحصةع 36.52619.512112014.584.5شرق

الله      7992 خلف ابراهيم الدسوقى عادل الله المشتركة منه طنطا شبشيرالحصةع 33201311.58191285.5شرق

دبور     7993 موسى سعد محمد الله المشتركة منه طنطا شبشيرالحصةع 36.523.51812.514.75191664.5شرق

ربيعه    7994 عبدالحى ابراهيم جمال المشتركة منه طنطا شبشيرالحصةع 27.53.510.552.55.510.574.5شرق

الغمريني   7995 عبدالعاطى رضا المشتركة منه طنطا شبشيرالحصةع 35.52818.510.581811.563.5شرق

دبور    7996 الموجى عبدالسلم محمد المشتركة منه طنطا شبشيرالحصةع 25157.54410.51363شرق

الشربينى    7997 ابراهيم محمد نشأت المشتركة منه طنطا شبشيرالحصةع 32.52212.59.5515.59.564شرق

العبد   7998 عبدالمنعم سعد المشتركة مى طنطا شبشيرالحصةع 3829201313.52013.572.5شرق

الفضالى    7999 حسن سعد توفيق المشتركة مياده طنطا شبشيرالحصةع 204.577.54.57.5462شرق

الحجر    8000 حسن سلمه سعد المشتركة نبيله طنطا شبشيرالحصةع 241610.553.5131172.5شرق
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دبور   8001 زاكى ابراهيم المشتركة ندا طنطا شبشيرالحصةع 31.512.5108.531214.562شرق

جمعه    8002 زكى كمال مصطفى المشتركة ندا طنطا شبشيرالحصةع 28.515128.55.517.51145شرق

سحلوب    8003 عبدالقادر سعد السيد المشتركة ندى طنطا شبشيرالحصةع 27.59.5107.54.51313.553شرق

صالح    8004 مصطفى محمد فوزى المشتركة ندى طنطا شبشيرالحصةع 37.522.51610.592016.575.5شرق

دبور    8005 موسى عبدالرحمن كمال المشتركة نرمين طنطا شبشيرالحصةع 36.52416.510.511.52016.575.5شرق

ربيع    8006 يوسف محمد علء المشتركة نهله طنطا شبشيرالحصةع 36.52414.59.58.519.51663شرق

سليمان    8007 منصور نصار محمد المشتركة نهى طنطا شبشيرالحصةع 38241135.5415.574شرق

الجمال   8008 محمد عبدالمنصف المشتركة نوال طنطا شبشيرالحصةع 3728.519.51110201774.5شرق

الطناحي    8009 احمد عبدالحليم السيد المشتركة نور طنطا شبشيرالحصةع 33.5813.59416.51742.5شرق

معروف    8010 محمد السعيد احمد المشتركة نورا طنطا شبشيرالحصةع 2510.510541213.562.5شرق

الشامي    8011 الدسوقى حسن صبحى المشتركة نورا طنطا شبشيرالحصةع 23.515.56.59.57.513.51454.5شرق

الطناحي    8012 ابراهيم محمد عادل المشتركة نورا طنطا شبشيرالحصةع 3717107.58.516.517.563شرق

العوضى    8013 عبدالرحيم محمد منير المشتركة نوران طنطا شبشيرالحصةع 38.53019.514.5122015.583.5شرق

العرج    8014 السيد عبدالرحيم عبدالسلم المشتركة نورهان طنطا شبشيرالحصةع 2522.5137.55.5181354شرق

الريس    8015 مصطفى احمد خالد المشتركة نيره طنطا شبشيرالحصةع 331715.55.55.5181565شرق

الجزار     8016 الله عوض بسيونى ابراهيم المشتركة هاجر طنطا شبشيرالحصةع 37211510.512.51915.585شرق

حسن    8017 عبدالجواد عبدالرحيم محمد المشتركة هبه طنطا شبشيرالحصةع 2912.5108514.51163شرق

سحلوب    8018 عبدالرحمن على ناصر المشتركة هدى طنطا شبشيرالحصةع 35221611.51217.51582.5شرق

ابوعرب   8019 المحمدى احمد المشتركة وسام طنطا شبشيرالحصةع 34.528.516.584.5181554.5شرق

قنديل   8020 مصطفى ابراهيم المشتركة ولء طنطا شبشيرالحصةع 382917.513132016.564شرق

الطباخ    8021 عبدالخالق عبدالجليل عبدالخالق المشتركة ولء طنطا شبشيرالحصةع 321515.597.515.515.552.5شرق

النجار    8022 رزق على ايمن المشتركة ياسمين طنطا شبشيرالحصةع 35.522.51911.510.519.515.552.5شرق

الحصرى   8023 رياص السعيد طنطا ابراهيم 9.5345واحد1.52.55.51.5شرق . أ      ت المشتركة ع فرج مرسى حامد
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سرحان    8024 طلبه محمد سامى طنطا ابراهيم 3.52.52.5108.541.5واحد12.5شرق

ابواحمد   8025 على حاتم طنطا احمد 33.523.516.513.513.517.51549شرق

عمر   8026 محمداحمد ربيع طنطا اسلم 551053.51014.546.5شرق

شاهين    8027 نصر حسين وليد طنطا اسلم 154331.53744شرق

لشين    8028 ابوالفتوح احمد ابراهيم طنطا السيد 241210.57.57.513947.5شرق

لشين    8029 فتوح السيد هشام طنطا السيد 37.527.519.75131419.512.569شرق

عبدالمولى   8030 شامخ فتحى طنطا رحيم 2197.53.55101058شرق

الفقى   8031 محمد زين طنطا عبدالحميد 24.510.53.562.591355شرق

الخولى    8032 المام محمد رأفت طنطا عبدالرحمن 38.52519.5141318.515.558.5شرق

عويضه    8033 على سعد على طنطا عبدالرحمن 331513.51110.514.511.547شرق

عطيه    8034 بسيونى عبدالغنى السيد طنطا عبدالغنى 22.518.515.5811.51713.558شرق

سرحان    8035 احمد نجاح محمد طنطا على 39.52619.512.514.51914.569شرق

الحصرى    8036 رياض محمد اشرف طنطا محمد 34251812.514.5191759شرق

الخولى   8037 طلبه السيد طنطا محمد 196.5127.57.5148.556.5شرق

الطويل    8038 زكى محمد سامى طنطا محمد 301513.598.5141657.5شرق

سليمان    8039 عبدالرازق فاضل سمير طنطا محمد 24.51516.58.581613.548.5شرق

الحصرى    8040 السيد رياض صلح طنطا محمد 39.52618.511.514.5201559.5شرق

مرسى    8041 حامد عبدالكريم عمرو طنطا محمد 22.577125710.556شرق

ابوحسين   8042 محمد محمد طنطا محمد 2697.5131110.512.556.5شرق

لشين   8043 محمد مهدى طنطا محمد 3728.516.51414.752015.579شرق

سليم    8044 الله حسب الدسوقى طنطا محمود 33.52210.5127.51711.587.5شرق

بسيونى    8045 مصطفى الغريب ايمن طنطا محمود 36.52719.5131419.516710شرق

رشدى    8046 احمد محمود حسن طنطا محمود 19.512.56321216.575شرق
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بدر    8047 احمد عبدالفتاح رضا طنطا محمود 22.56.55.5321115.567شرق

عواد   8048 محمد احمد طنطا مصطفى 32.52310127.513.515.548.5شرق

عطيه    8049 بسيونى عبدالغنى يسرى طنطا مصطفى 38291713.5142015.5710شرق

سليمان    8050 عبدالرازق فاضل فاضل طنطا نبيل 24.517.565.54141269.5شرق

الهب    8051 ابراهيم عبدالعال ابراهيم طنطا يوسف 2781084.513.514.572شرق

عمران   8052 عبدالفتاح عبدالعزيز طنطا اروى 38.526.52012.51318.51489شرق

مشرف    8053 محمود محمدى على طنطا الء 383019.51414.519.518.569.5شرق

سليمان    8054 عواد محمد ياسر طنطا الشيماء 39.53019.51414.752018810شرق

سرحان   8055 نجاح ناصر طنطا اميره 37.530191513191889شرق

منصور   8056 اسماعيل شريف طنطا انجى 39.53019.51415201899.5شرق

حجاج   8057 احمد محروس طنطا ايمان 38.530191214.752018810شرق

الفقى    8058 عبدالعزيز محمد محمد طنطا ايمان 12.58.552.51.571371.5شرق

مرسى    8059 حامد امين مصطفى طنطا ايمان 3721.517.511122016.586.5شرق

ابواحمد    8060 زكى مصطفى حسنى طنطا جيهان 32.5231457.517.51584شرق

حموده    8061 محمد عبدالغنى محمد طنطا جيهان 37.52518131019.51789شرق

الحصرى   8062 محمد زايد طنطا حبيبه 5.51586واحد18.511.56.51.5شرق

الجزيرى    8063 عبدالواحد ابراهيم طارق طنطا حبيبه 281512.58813.515.563شرق

ابواحمد    8064 محمد عبدالرحيم محمد طنطا دعاء 751.5نصفصفرنصف3.5نصف7.5شرق

الطويل    8065 زكى عبدالخالق على طنطا رنا 1465.51.51.58.51173شرق

عبدالسلم    8066 على عبدالسلم على طنطا روان 28.58.57.5127.5138.584شرق

خميس    8067 محمود عبدالحميد عماد طنطا سوزان 3618.518.512.51119.51386.5شرق

عمر   8068 محمد كمال طنطا فاطمه 32111283.513.514.585.5شرق

حجاج    8069 على مصطفى السيد طنطا فايزه 3620.515109171586.5شرق
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عمر    8070 احمد محمد حمدى طنطا كريمه 34.51112.58.5515.51685.5شرق

رزق    8071 ابراهيم مصطفى شعبان طنطا مرام 31.526.512.5108161175شرق

ابواحمد    8072 زكى عبدالعاطى ابراهيم طنطا مريم 34.52217118.51815.576.5شرق

سرحان     8073 طلبه محمد عبدالطيف الله طنطا منه 26.59107.51.510.513.583.5شرق

شاهين    8074 سعد محمود الله طنطا منه 28156.5137.511.51285شرق

منصور    8075 عمر عبدالرحمن السيد طنطا نادره 37.53015.512.51219.51678شرق

حجاج    8076 احمد على ياسر طنطا ناديه 39301913.5132013.5710شرق

حشاد    8077 ابراهيم عبدالعال ابراهيم طنطا نورهان 3823.511.513.57.516.511.585.5شرق

حسين    8078 احمد على احمد طنطا هبه 37.52919.513.5142017810شرق

الحصرى    8079 السيد كمال فكرى طنطا هبه 3929.51513.514.52014.588.5شرق

عبدالرازق   8080 سليمان عيدالرازق طنطا ورده 32.522.514.511.512191385شرق

شاهين    8081 محمد الدسوقى المهدى طنطا ياسمين 37.528.517.512.511191787.5شرق

الشعتى   8082 عبدالجليل السيد بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 289107.55.581075.5شرق

المشالى   8083 اسماعيل ايمن بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 2887.52.527.5357.5شرق

الجزار   8084 صلح سمير بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 8.511.575.5واحد18.557.53.5شرق

كريم   8085 ابراهيم طارق بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة صفر4صفرصفرصفرصفرصفرصفرواحدشرق

ايوب   8086 ابراهيم عبدالستار بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 30.520.513.52.51.5131376.5شرق

الجزار   8087 بسيوى عبدالسميع بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 36.52514.5141119.512.568شرق

حزين   8088 احمد عبدالنبى بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 3729.520141319.51668شرق

الجزار   8089 على مرداشى بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 36.51812.512141816.568شرق

السبحى   8090 عبدالله نبيل بنون   ابراهيم العداديه منوف طنطا محلة 36.523.51713.510.52014.567شرق

الجيار   8091 السيد ابراهيم بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 38.527.518.51415201669.5شرق

الفضالى    8092 مصطفى محمد ابوالسعود بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 36.51814.512.5131815.577.5شرق
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السواح    8093 السيد محمد السيد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 328.56.542101664.5شرق

راشد   8094 رشاد امين بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 3624.51713.514.51814.567.5شرق

كريم   8095 احمد رياض بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 3526.516.513.513.518.51469.5شرق

المنشاوى   8096 عبدالونيس سامى بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 37.52819.51413201579.5شرق

الشقر   8097 ابوالسعود سعيد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 2412.513.5128.513.512.577شرق

المنشاوى   8098 عرفه سمير بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 249123.52.581265.5شرق

خليل    8099 ابراهيم فهمى سمير بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 16.54.5122.53118.575.5شرق

سعيد   8100 صلح شريف بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 311815.554.5151476شرق

عطيه   8101 بسيونى عبدالناصر بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 29.515.5132.55159.556شرق

عيسوى   8102 ابراهيم عصام بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 12872.52.556.557شرق

عبدالفتاح   8103 محمد عطيه بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 15.510.551.5351.556شرق

مراد    8104 احمد جمعه على بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 181441.524.59.555.5شرق

البريجى   8105 ابراهيم عوض بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 28.512753.56.57.565.5شرق

عبدالدايم    8106 احمد السيد محروس بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 1.52.553.5نصفواحد742.5شرق

ابوقحف   8107 احمد محمد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 1.51.54.546صفر12.55.52.5شرق

خطاب    8108 محمد راشد محمد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 25.511.5643.58.5556شرق

ابوعماره   8109 سعد محمد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 3826.52013.512.518.51266.5شرق

الشطوخى   8110 عبدالرحيم محمد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 3726.516.511.51119.56.556.5شرق

خليل    8111 محمد عزت محمد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 372517.5109.51910.556.5شرق

محمد    8112 عبدالخالق محمود محمد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 7.5976.5صفرواحد2713.510شرق

ابوهاشم   8113 عبدالسلم مسعود بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 2811.5113.5614.58.565شرق

علم   8114 سيداحمد مصطفى بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 645واحدنصف1.5واحدصفر9شرق

المشالى   8115 انور نبيل بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 392716.51414.519.514.579.5شرق
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الغزالى    8116 بيومى سعد نجاح بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 36271714141813.569.5شرق

الريس   8117 سعيد هانى بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 38.524.511.5129.514.514.568.5شرق

الصوه   8118 شفيق هيثم بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة 3924.518.5149.518.519610شرق

راشد    8119 احمد غريب عادل بنون   اسامه العداديه منوف طنطا محلة 372717.513.591919410شرق

المطاطى   8120 حماده ابراهيم بنون   اسلم العداديه منوف طنطا محلة 3016.55.552411.566شرق

محمد   8121 السيد على بنون   اسلم العداديه منوف طنطا محلة 382818.514.5131817.569شرق

التطاوى    8122 الدين كمال وليد بنون   اسلم العداديه منوف طنطا محلة 393019141219.51869شرق

السرحاني    8123 محمد اسماعيل خيرى بنون   اسماعيل العداديه منوف طنطا محلة 29.529107.53121368شرق

سلم   8124 عبدالحميد رياض بنون   الحسن العداديه منوف طنطا محلة 24.525.541.5210.58.569شرق

ابولشين   8125 سعيد السيد بنون   السعيد العداديه منوف طنطا محلة 39.527.519.51412.52011.578شرق

المجدوبه   8126 السعيد تامر بنون   السعيد العداديه منوف طنطا محلة 23.587346.5462شرق

التطاوى   8127 السيد حمدى بنون   السيد العداديه منوف طنطا محلة 3413.512.55.5518.51162.5شرق

قدرى   8128 سيد سامى بنون   السيد العداديه منوف طنطا محلة 132.553.535.5342.5شرق

مراد    8129 محمد على عبدالعزيز بنون   السيد العداديه منوف طنطا محلة 30131052.51410.563شرق

المجدوبه   8130 محمود عثمان بنون   السيد العداديه منوف طنطا محلة 20134.54.5210851.5شرق

شرف   8131 السيد محمود بنون   السيد العداديه منوف طنطا محلة 37.523.514.5131217.510.542.5شرق

القسط   8132 السيد مصطفى بنون   السيد العداديه منوف طنطا محلة صفر31.516.510.57.55139.55شرق

الجبان   8133 احمد محمد بنون   المرسى العداديه منوف طنطا محلة 29.510.512.57.54.51310.562.5شرق

المطاطى   8134 سليمان السيد بنون   ايمن العداديه منوف طنطا محلة واحد6.57.55نصف221377.5شرق

الرفاعى   8135 كامل رضا بنون   حازم العداديه منوف طنطا محلة واحد3320.51311814.5104شرق

الجمل   8136 سليمان مسعود بنون   حسام العداديه منوف طنطا محلة واحد68.56.53.57.51065شرق

الرفاعى    8137 سليمان حسن محمد بنون   حسن العداديه منوف طنطا محلة 3728.51912.512.519.516.563.5شرق

عجيبه   8138 حلمى عبدالحميد بنون   حلمى العداديه منوف طنطا محلة 21.51510.57.53121154شرق
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حسن   8139 مختار عبدالرحمن بنون   خالد العداديه منوف طنطا محلة 33.524.515.511.511.5171467شرق

عطا   8140 امام جمال بنون   رحيم العداديه منوف طنطا محلة 34.59117.581110.562شرق

مناع    8141 طه عبدالصادق سامى بنون   رشدى العداديه منوف طنطا محلة 1.52.5442.5نصف12.562.5شرق

الدين    8142 علم محمد سامى بنون   رضا العداديه منوف طنطا محلة 1.51.5451.5واحد11.54.52شرق

راشد   8143 محمد رضا بنون   زياد العداديه منوف طنطا محلة 3016112210.54.542شرق

هند   8144 ابراهيم السيد بنون   سعد العداديه منوف طنطا محلة 10753.5واحد209.56.52.5شرق

العوسى   8145 عادل اشرف بنون   شادى العداديه منوف طنطا محلة 3.521.55442نصفواحدشرق

الموافى     8146 لطفى على لطفى بنون   صلح العداديه منوف طنطا محلة 2081662111572شرق

شلطه   8147 مصطفى محمد بنون   عاطف العداديه منوف طنطا محلة واحد6.555صفر14.5632.5شرق

الجمل   8148 عبدالحميد محمد بنون   عبدالحميد العداديه منوف طنطا محلة 361916.511.51319.751145شرق

ابوشريف   8149 ابراهيم مدحت بنون   عبدالحميد العداديه منوف طنطا محلة واحد221.57.55.5413.58.56شرق

بهاءالدين   8150 احمد حسين بنون   عبدالخالق العداديه منوف طنطا محلة 36.526.518.512.512.517842.5شرق

الفضالى   8151 السيد عامر بنون   عبدالرحمن العداديه منوف طنطا محلة 32105.534.5126.552شرق

الجبان    8152 عطيه عبدالفتاح على بنون   عبدالرحمن العداديه منوف طنطا محلة 34.523.5107.57.513952شرق

القسط   8153 ابواليزيد مجدى بنون   عبدالرحمن العداديه منوف طنطا محلة واحد5.565نصفواحد2052.5شرق

ابولشين   8154 عبدالمنعم محمد بنون   عبدالرحمن العداديه منوف طنطا محلة 6.5643واحد154.53.51.5شرق

الشطوخى   8155 عبدالرحيم خالد بنون   عبدالرحيم العداديه منوف طنطا محلة 174.5532.511745شرق

علي   8156 عبدالرحيم سعد بنون   عبدالرحيم العداديه منوف طنطا محلة 1.57751.5صفر14.54.52.5شرق

عبدالهادى   8157 عبدالفتاح مسعد بنون   عبدالفتاح العداديه منوف طنطا محلة واحد210.54.55نصف17510.5شرق

الحنفى   8158 الدسوقى الدسوقى بنون   عبدالله العداديه منوف طنطا محلة 36.5301913.515191258.5شرق

ابودوابه   8159 صادق صادق بنون   عبدالله العداديه منوف طنطا محلة 3012.56.55585.562شرق

جلل   8160 عبدالله عماد بنون   عبدالله العداديه منوف طنطا محلة صفر836نصفصفر143.52.5شرق

قناوى   8161 عبدالله محمد بنون   عبدالله العداديه منوف طنطا محلة 276.5137.58.516.5762شرق
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قحيف   8162 موسى وائل بنون   عبدالله العداديه منوف طنطا محلة نصف332010541495شرق

التطاوى   8163 عبدالمنعم ايمن بنون   عبدالمنعم العداديه منوف طنطا محلة نصف128.54نصفواحد54.52شرق

المجاعص   8164 عبدالمنعم محمد بنون   عبدالمنعم العداديه منوف طنطا محلة نصف1135واحدنصفواحد62شرق

التطاوي    8165 عبدالعزيز على احمد بنون   على العداديه منوف طنطا محلة صفر186.55نصف282.532.5شرق

سليمان    8166 العفيفى على محمد بنون   على العداديه منوف طنطا محلة 2165.551.5نصف20.575.5شرق

مخلوف   8167 بركات محمد بنون   عماد العداديه منوف طنطا محلة 1.5133.542نصف1555.5شرق

عمران    8168 محمد احمد احمد بنون   عمرو العداديه منوف طنطا محلة واحد17.55.54واحد31.512124شرق

النمر   8169 كامل النمر بنون   عمرو العداديه منوف طنطا محلة 293.51042.5163.541.5شرق
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زايد   8170 محمد خالد بنون   عمرو العداديه منوف طنطا محلة 3628.51613.51419.51365شرق

البيلى    8171 محمد ابراهيم تامر بنون   فارس العداديه منوف طنطا محلة 261210.597.517.5752شرق

ابوموسى   8172 على بنون   فارسطلعت العداديه منوف طنطا محلة 38.529201311201356.5شرق

وهبه   8173 عبدالمنعم محمد بنون   فارس العداديه منوف طنطا محلة 231278.52148.555شرق

محمود   8174 عبدالوهاب وجيه بنون   فارس العداديه منوف طنطا محلة 2913108312.5963.5شرق

الجيار   8175 سعيد شوقى بنون   كريم العداديه منوف طنطا محلة 13.5971.5واحد256114.5شرق

عرفات   8176 احمد محمد بنون   كريم العداديه منوف طنطا محلة 3012107.52.514.511.575شرق

الجيار   8177 محمد محمود بنون   كريم العداديه منوف طنطا محلة 2977.57.51.515853شرق

عبدالدايم    8178 عبدالهادى عبدالرحمن يسرى بنون   كمال العداديه منوف طنطا محلة 24.542.5428573.5شرق

عبدالدايم    8179 يونسحسن عبدالرازق بنون   مجدى العداديه منوف طنطا محلة 30.586.552.5116.575شرق

السبحى   8180 السيد ابراهيم بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 3717.512.51211.51714.576شرق

القسط   8181 عبدالقادر ابراهيم بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 36.5281513.510.519.51457شرق

ابوشعيشع   8182 فؤاد ابراهيم بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 31.59.55.58.5314.5852شرق

النجار    8183 ابراهيم يوسف ابراهيم بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 33.522187.58.517.51455شرق

كريم   8184 ابراهيم احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 29.537.542.514.59.555شرق

ابوامنه   8185 سعيد احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 3314734.51411.552شرق

مراد   8186 سيداحمد احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 2.53.561.5واحدواحد1032شرق

المنشاوى   8187 شعبان احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 312713.510.58.51713.565شرق

الجزار   8188 محمد احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 3010107.531510.555شرق

الغمراوى   8189 محمود احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 30.57.57.5127.514.51155شرق

محمد   8190 ناجح احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 332413.58.5101617.572.5شرق

الشطوخى   8191 سعد اشرف بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 5562.5صفر15.56.56.53شرق

المنشاوى   8192 محمد اشرف بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 7.58.563واحد2385.53.5شرق
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ابواليزيد   8193 عطيه السعيد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 3825171311181543.5شرق

الغرابلى   8194 ذكى السيد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 196.544.51.592.545شرق

ابولشين   8195 عبدالمنعم السيد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة نصف10.510108.53874شرق

جعيصه   8196 احمد جعيصه بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 3624.512.513.511.514.513.554شرق

مرجان   8197 عبدالله جمال بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة صفر272012533148شرق

فايد   8198 مصطفى حامد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة صفر25.51911523147شرق

النيدانى   8199 محمد حماده بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 329.5104.53.511952.5شرق

كريم   8200 مصطفى حماده بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 7.5753نصف176.5103.5شرق

الجيار   8201 عبدالمعطى ذكى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 12.511.575نصف2418.5104شرق

الجبان    8202 سعد فتحى سعد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 32261312.5819.7516.555شرق

درويش   8203 محمد سعد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 27.52011117.515.515.553.5شرق

شرف   8204 ذكى سعيد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 34.5271414121914.566شرق

محمود   8205 سيداحمد صبحى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 292712119.519.7514.545شرق

الجيار   8206 عبدالواحد عاطف بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 2821.511.5149.5151445.5شرق

الشباسى   8207 محمد عبدالسميع بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 38.5291814.514.75201857.5شرق

السعداوى    8208 سعد لطفى عصام بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 3827.518.51412.5191865شرق

حسن   8209 محمود على بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 27.520.516117.5171665شرق

العوس     8210 عبده احمد شعبان فتحى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 1011.555نصف23.52011.54شرق

عابد   8211 ابراهيم محمود بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 33251552.51617.555.5شرق

الديب   8212 اسماعيل مصطفى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 34.520.51487.517.512.566شرق

عطا   8213 سعد مصطفى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 10.5752.58.511.59.562شرق

مراد    8214 محمد على مصطفى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 37.525147.59.5171773.5شرق

علم   8215 محمد نبيل بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 36.5151489.5171565شرق
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الجزار   8216 محمد وليد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 32.516.510.51010.516.51765.5شرق

السبحى   8217 رمضان يحى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 3926.5191514.519.517.576.5شرق

الجمال   8218 رزق يسرى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 8.5453واحد4.542.52شرق

ابودوابه   8219 سعد يوسف بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 36.525.517.51212.5191861.5شرق

عجيبه   8220 على ابراهيم بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 28.510.51097.513.517.564شرق

ذيدان    8221 فتوح فراج احمد بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 29.5914.524.518.516.551.5شرق

ابوهدور   8222 ابراهيم اسامه بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 7.55.53.59952واحد10.5شرق

راشد   8223 عطيه بسيونى بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 36.51813.587.51714.572.5شرق

ابوالنور   8224 يوسف حماده بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 372919.51414.51913.555.5شرق

الفرس    8225 محمود خليفه رضا بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 35.5231412.511.518.51251.5شرق

ابوشيشع   8226 الصاوى رمضان بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 31.59108.53.515.51452شرق

الشناوى   8227 عبدالحميد عونى بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 6.5327.51.57.54.541.5شرق

جامع   8228 كامل مسعود بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 3415.51513.511.51711.562شرق

النجار   8229 السيد حسين بنون   مروان العداديه منوف طنطا محلة نصف209.571210.51413.56شرق
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المجدوبى   8230 احمد سمير بنون   مصطفى العداديه منوف طنطا محلة واحد26.59107.5511136شرق

عبدالله   8231 انور مجدى بنون   مصطفى العداديه منوف طنطا محلة نصف3.56.55واحد13.51.54.54.5شرق

حسن   8232 محسن محمد بنون   مصطفى العداديه منوف طنطا محلة 3825191311.518.516.552شرق

الخطيب   8233 مصطفى محمد بنون   مصطفى العداديه منوف طنطا محلة 29.51112.57.52131347شرق

حسين    8234 السيد مهدى محمد بنون   مصطفى العداديه منوف طنطا محلة 8106.542.56.51157شرق

السيد   8235 نيازى محمد بنون   مصطفى العداديه منوف طنطا محلة 37.53017.514.515201678شرق

ابوهلل   8236 عبدالخالق محمد بنون   معتز العداديه منوف طنطا محلة 3721.5131110.5191568شرق

ابودوابه   8237 محمد محمود بنون   معتز العداديه منوف طنطا محلة 37.526.517.51413.5191768شرق

فرعون   8238 ابراهيم رضا بنون   مؤمن العداديه منوف طنطا محلة 37302013.51419.51757.5شرق

محمد   8239 كامل مصطفى بنون   مؤمن العداديه منوف طنطا محلة 3829.519151519.515.557شرق

حسين   8240 نصر محمد بنون   نصر العداديه منوف طنطا محلة 3020.516.57.54.515.514.578شرق

الصويفى   8241 محمود فوزى بنون   نورالدين العداديه منوف طنطا محلة 279108.561212.576.5شرق

المصرى   8242 حسن محمد بنون   هانى العداديه منوف طنطا محلة 31.5111298.512.51578شرق

الفضالى    8243 فتوح امام ابواليزيد بنون   هشام العداديه منوف طنطا محلة 331210.5857.514.568شرق

الساعى   8244 سعد ضياء بنون   هشام العداديه منوف طنطا محلة 3616.51512.59.5181257شرق

سلمه   8245 غازى احمد بنون   ياسر العداديه منوف طنطا محلة 1887.58.55.510857شرق

المجدوبه    8246 عثمان امام اصيل بنون   يوسف العداديه منوف طنطا محلة 3823.517.51310.517.515.578شرق

الرفاعى   8247 حماده حسين بنون   يوسف العداديه منوف طنطا محلة 3418.51710.510.51716.567.5شرق

عبدالدايم   8248 محمد رمزى بنون   يوسف العداديه منوف طنطا محلة 20.54.511.552.551585.5شرق

الجبان   8249 صبرى عاطف بنون   يوسف العداديه منوف طنطا محلة 28.517.511.55471395شرق

الحفنى   8250 سمير غريب بنون   يوسف العداديه منوف طنطا محلة 23.51764.555.512.565.5شرق

علي   8251 محمدعبدالعزيز كمال بنون   يوسف العداديه منوف طنطا محلة 19101134.575.565شرق

يونسشبل   8252 السيد بنون   يونس العداديه منوف طنطا محلة 3325107.5513.514.576شرق
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حسين    8253 احمد محمود صبحى بنات   احسان العداديه منوف طنطا محلة 1215.588.5واحد3011.5112شرق

شرف   8254 ابراهيم ابراهيم بنات   احلم العداديه منوف طنطا محلة 39.52919141319.519810شرق

التطاوي   8255 عبدالنبى السيد بنات   اسراء العداديه منوف طنطا محلة 38.52919.513.515202086شرق

عجيبه   8256 ماهر السيد بنات   اسراء العداديه منوف طنطا محلة 29.51113.53.521515.578شرق

الطيار   8257 القطب المتولى بنات   اسراء العداديه منوف طنطا محلة 34.519104.5417.516.567.5شرق

ابوشهبه    8258 خليل ابراهيم عارف بنات   اسراء العداديه منوف طنطا محلة 39.5292015152019.5810شرق

الشناوى     8259 محمود اهيم ابر عبدالسميع بنات   اسراء العداديه منوف طنطا محلة 39.528.519.514142018.5810شرق

دهده   8260 مصطفى محمد بنات   اسراء العداديه منوف طنطا محلة 382016.513.5121817.588.5شرق

عبدالله   8261 عبدالمقصود السيد بنات   اسماء العداديه منوف طنطا محلة 38.528.519.51211.5182078.5شرق

خطاب   8262 ابراهيم محمد بنات   اسماء العداديه منوف طنطا محلة 361514.57.521415.586.5شرق

محمد    8263 عسران محمد فرج بنات   افنان العداديه منوف طنطا محلة 3828171210.518.513.589شرق

عياد   8264 سعيد احمد بنات   الء العداديه منوف طنطا محلة 39.52716.514.514.5202078.5شرق

الشرقاوى   8265 ابراهيم ادهم بنات   الء العداديه منوف طنطا محلة 39.52818.513.513191987.5شرق

الجيار   8266 بدوى رضا بنات   الء العداديه منوف طنطا محلة 3825.515.512.5101917.589.5شرق

راشد    8267 محمود احمد محمود بنات   الء العداديه منوف طنطا محلة 39.53019.514.515201979شرق

الجمل   8268 عبدالحميد احمد بنات   الشيماء العداديه منوف طنطا محلة 39.53019.51515202089.5شرق

راشد   8269 عبدالجليل سعيد بنات   الشيماء العداديه منوف طنطا محلة 39.527.51914.512.52019810شرق

الموافى   8270 محمد حماده بنات   الفت العداديه منوف طنطا محلة 3925.517.513132019810شرق

جوده   8271 ابواليزيد محمد بنات   الهام العداديه منوف طنطا محلة 39.53019.514112018.5810شرق

رجب    8272 احمد محمد ابراهيم بنات   امال العداديه منوف طنطا محلة 39.529191211.52019810شرق

عبدالهادى   8273 عبدالفتاح السيد بنات   امنيه العداديه منوف طنطا محلة 34.511.5109.59.51917810شرق

حسن   8274 فتحى مدحت بنات   امنيه العداديه منوف طنطا محلة 38.519.513.53.54.516.51772.5شرق

مراد    8275 محمد محمد مراد بنات   امنيه العداديه منوف طنطا محلة 3521165.55.5171776شرق
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سالم   8276 ابراهيم ابراهيم بنات   اميره العداديه منوف طنطا محلة 351213.59.59.516.51662شرق

الجيار    8277 البيلى محمد احمد بنات   اميره العداديه منوف طنطا محلة 38.528.51913.511201968شرق

محرم   8278 السيد ابراهيم بنات   انتصار العداديه منوف طنطا محلة 3515.514.514111714.579شرق

المجدوبى   8279 محمود السيد بنات   ايمان العداديه منوف طنطا محلة 18.5137.51.5311.512.567.5شرق

زايد    8280 احمد عبدالله بدوى بنات   ايمان العداديه منوف طنطا محلة 36.524.51612.5918.51578.5شرق

النجار   8281 حامد خميس بنات   ايمان العداديه منوف طنطا محلة 10.56101.5251367.5شرق

السرحاني   8282 احمد ممدوح بنات   ايمان العداديه منوف طنطا محلة 22.515108.59.57.510.565.5شرق

صالح   8283 محمد عماد بنات   ايه العداديه منوف طنطا محلة 39.52916.514141915.578.5شرق

الجندى   8284 عابد محمد بنات   ايه العداديه منوف طنطا محلة 292010.5961416.576شرق

عبدل   8285 عبدالنبى وديع بنات   ايه العداديه منوف طنطا محلة 38.528.5171314.517.516.577شرق

الجبان   8286 محمد احمد بنات   بسمله العداديه منوف طنطا محلة 35.528.5147.5915.51575.5شرق

فوده   8287 محمد حماده بنات   بسمه العداديه منوف طنطا محلة 38.521.511117.513.51076شرق

عجيبه   8288 محمود فاروق بنات   بسمه العداديه منوف طنطا محلة 39.5292014.514.5201979.5شرق

الشهاوى   8289 عبدالعال احمد بنات   بسنت العداديه منوف طنطا محلة 37.52714.5127.51715.577شرق

المطاطى   8290 سعد عصام بنات   بسنت العداديه منوف طنطا محلة 36.52512.511812.51675شرق

عابد   8291 ابراهيم عبدالله بنات   بهيه العداديه منوف طنطا محلة 31311.575.5واحد17.56.510شرق

الفضالى   8292 فتحى محمد بنات   تغريد العداديه منوف طنطا محلة 32.518157.57.51214.575شرق

المجدوبى   8293 جابر عرفه بنات   تقى العداديه منوف طنطا محلة 3828.517.5141319.51678شرق

عباس   8294 سعد خالد بنات   حبيبه العداديه منوف طنطا محلة 35.5231613.511.51816.577شرق

المرحومى    8295 المرسى حسين ربيع بنات   حبيبه العداديه منوف طنطا محلة 39.5301914.5152020810شرق

ابوموسى   8296 احمد على بنات   حبيبه العداديه منوف طنطا محلة 2716.5167.510.51417.572.5شرق

موسى   8297 ابراهيم عماد بنات   حبيبه العداديه منوف طنطا محلة 28.518159.55.5121465.5شرق

المرحومى   8298 احمد عماد بنات   حبيبه العداديه منوف طنطا محلة 29.513131.54.51215.565شرق
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الجناينى   8299 قطب محمد بنات   حبيبه العداديه منوف طنطا محلة 37.526.517.514.512.518.51965.5شرق

كريم   8300 توفيق ابراهيم بنات   حنان العداديه منوف طنطا محلة 38.529191414.519.752078شرق

راشد   8301 السعيد سعد بنات   حنان العداديه منوف طنطا محلة 393020151519.52099شرق

الجيار   8302 فوزى ابراهيم بنات   داليا العداديه منوف طنطا محلة 36.52818.513.51215.518.588شرق

التطاوى   8303 كمال اشرف بنات   داليا العداديه منوف طنطا محلة 30.516.55143.510.51685شرق

عبدالحميد     8304 الحفنى فاروق السيد بنات   دنيا العداديه منوف طنطا محلة 29.525612.57.53.51793شرق

الدين    8305 نصر محمد محمد بنات   دنيا العداديه منوف طنطا محلة 37.528151514.519.51773.5شرق

الجيار   8306 فوزى ابراهيم بنات   دينا العداديه منوف طنطا محلة 37.524.516.5149.51217.587.5شرق

محمود    8307 زكى شاكر باسم بنات   رانيا العداديه منوف طنطا محلة 37.52913.51012.515.51683.5شرق

الجيار   8308 فتحى عصام بنات   رانيا العداديه منوف طنطا محلة 23.515611.559.51986شرق

وهبه   8309 عبدالمنعم عاطف بنات   رحاب العداديه منوف طنطا محلة 26.5106.57.5310.517.582شرق

محمود    8310 عبدالخالق عبدالوهاب هانى بنات   رحاب العداديه منوف طنطا محلة 33.522.57.513111216.577شرق

حميده    8311 على احمد السيد بنات   رحمه العداديه منوف طنطا محلة 30.51514.511.57.510.51987شرق

عامر    8312 زكى السيد هانى بنات   رضا العداديه منوف طنطا محلة 36251513.510.5181985.5شرق

المجاعص    8313 مصطفى مصطفى شوقى بنات   روان العداديه منوف طنطا محلة 342013.514914.51995.5شرق

حسن   8314 السيد محمود بنات   روان العداديه منوف طنطا محلة 39.52919.51110191988.5شرق

رضوان    8315 محمد رضوان خالد بنات   روفيدا العداديه منوف طنطا محلة 39.53019.5151519.518.589.5شرق

مرجان   8316 هلل وليد بنات   ريم العداديه منوف طنطا محلة 34.5151410.55.511.51892شرق

المرحومى   8317 عبدالفتاح رضا بنات   ريهام العداديه منوف طنطا محلة 38.530191515201999شرق

مرشدى   8318 سعد خالد بنات   ريوان العداديه منوف طنطا محلة 353016.514.751117.51998شرق

الجوهري    8319 مدحت محمد احمد بنات   زينه العداديه منوف طنطا محلة 39301914.51119.517.588شرق

محمد   8320 مختار ابراهيم بنات   ساره العداديه منوف طنطا محلة 3521.510137.511.51886شرق

الحداد   8321 سالم عادل بنات   ساره العداديه منوف طنطا محلة 34.51515128.514.51995شرق
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كريم   8322 ابراهيم اسامه بنات   سعاد العداديه منوف طنطا محلة 226.57312.51315.579شرق

عبدالحليم   8323 سعيد محمد بنات   سعاد العداديه منوف طنطا محلة 224.573.513.511.512.589شرق

عرابى    8324 حسين محمد احمد بنات   سعديه العداديه منوف طنطا محلة 3519151211181489.5شرق

ابوغالى   8325 عبدالسلم احمد بنات   سلمى العداديه منوف طنطا محلة 37.528171512.519.518.599.5شرق

خليفه   8326 محمد سمير بنات   سلمى العداديه منوف طنطا محلة 34.519187.51218.51989.5شرق

الفضالي   8327 السيد السيد بنات   سما العداديه منوف طنطا محلة 3511.57.55.591316.599شرق

ابوشهبه    8328 احمد حسين بنات   سمر العداديه منوف طنطا محلة 1.510.5688واحد182.55.5شرق

عبدالمقصود   8329 السيد محمود بنات   سميره العداديه منوف طنطا محلة 31.52.532.52.5101078شرق

المرحومى   8330 السيد السعيد بنات   سميه العداديه منوف طنطا محلة 4030201515201999.5شرق

سرور   8331 ابوالقمصان ابواليزيد بنات   سهيله العداديه منوف طنطا محلة 3725151412.518.515.599.5شرق

الشطوخى   8332 عبدالعزيز عمرو بنات   شاهنده العداديه منوف طنطا محلة 27.511121212181489شرق

الزهيرى   8333 عبده سمير بنات   شروق العداديه منوف طنطا محلة 144.56.538.5814.587.5شرق

حسن   8334 سعيد طلعت بنات   شروق العداديه منوف طنطا محلة 7.55.531.57.5511.577.5شرق

الصويفى   8335 رياض عصام بنات   شروق العداديه منوف طنطا محلة 32.51511.51310.51412.589شرق

ابوعمر    8336 عبدالحميد سعيد عماد بنات   شروق العداديه منوف طنطا محلة 3727161111.51916.589.5شرق

الشطوخى   8337 عبدالعزيز محمد بنات   شهد العداديه منوف طنطا محلة 362214.51414.518.515.589.5شرق

حميده    8338 على نبيل ياسر بنات   شهد العداديه منوف طنطا محلة 3515107.5121712.599شرق

ابوحمد   8339 سعيد احمد بنات   شيماء العداديه منوف طنطا محلة 37.52515.513.51216.51399.5شرق

المغربى   8340 محمود احمد بنات   شيماء العداديه منوف طنطا محلة 3813196.25111515910شرق

السمكرى   8341 محمد سعيد بنات   شيماء العداديه منوف طنطا محلة 38.530201514.52015.599شرق

المجدوبى   8342 حامد فخرى بنات   صفاء العداديه منوف طنطا محلة 36.523.51513.5151917.589شرق

الحداد   8343 ابوالفتوح احمد بنات   ضحى العداديه منوف طنطا محلة 27911.51311141289شرق

البرعي   8344 سعيد رمزى بنات   فاطمه العداديه منوف طنطا محلة 33.516151011.513.51689شرق
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الجيار   8345 مصطفى عادل بنات   فاطمه العداديه منوف طنطا محلة 38.52618.5141419.51977شرق

الغنام   8346 ابراهيم رضا بنات   فوزيه العداديه منوف طنطا محلة 7.511.563نصف22467.5شرق

الجيار   8347 سعد حسام بنات   فيفى العداديه منوف طنطا محلة 17.5155.51358.51285.5شرق

الموافى    8348 عبدالله فراج راضى بنات   ماجده العداديه منوف طنطا محلة 16.59511.51.589.575شرق

الجيار   8349 خليل احمد بنات   مرفت العداديه منوف طنطا محلة 36.52615.513.581615.587.5شرق

الششتاوى   8350 على شعبان بنات   مرفت العداديه منوف طنطا محلة 101273.5نصف2110.567.5شرق

السواح   8351 عبدالرحمن عبدالحميد بنات   مروه العداديه منوف طنطا محلة 39.52816.51514.519.51787.5شرق

الغرابلى   8352 كمال محمد بنات   مروه العداديه منوف طنطا محلة 1.54.543نصف15.55.547.5شرق

الشهاوى   8353 ابواليزيد ابراهيم بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 38.529.51514121816.577شرق

جوده   8354 محمد ابراهيم بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 3123.510.51331115.572شرق

خليفة   8355 ابراهيم السعيد بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 382715.51410.51713.578.5شرق

خطاب    8356 الدين شمس رضا بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 38.5301613.511.52016.585.5شرق

قحيف   8357 حامد شريف بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 38.5301913.514.519.515.5910شرق

السعودى   8358 محمد عبدالباقى بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 34.516.51094.5121473شرق

مصطفى    8359 عمر احمد محمد بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 39.53019141219.751777.5شرق

ايوب    8360 محمد عبدالمحسن محمد بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 392918.513.514.519.51587شرق

الدين    8361 بهاء فؤاد محمود بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 32.52211131014.51578.5شرق

نعنوشة    8362 ابراهيم نعنوشه محمود بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 38261413.7512.517.51877.5شرق

المطاطى   8363 سعد وائل بنات   مريم العداديه منوف طنطا محلة 3826.514141014.51778شرق

ابواليزيد   8364 ابواليزيد الرفاعى بنات   منار العداديه منوف طنطا محلة 382314127.510.51368.5شرق

الصعيدى   8365 عبدالرحيم عادل بنات   منار العداديه منوف طنطا محلة 33.516.57.51229.51366شرق

الجيار   8366 احمد يونس بنات   منال العداديه منوف طنطا محلة واحد25146.5117.5610.56شرق

المشالى    8367 احمد السيد الله بنات   منه العداديه منوف طنطا محلة 38.52618.514.514201975.5شرق
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زايد    8368 عبدالله عبدالحميد الله بنات   منه العداديه منوف طنطا محلة 35.510108.58.515.514.589شرق

موسى   8369 رشاد حسن بنات   منه العداديه منوف طنطا محلة 267742.5101276شرق

المطاطى   8370 سعد عمرو بنات   منه العداديه منوف طنطا محلة 1.54.51278.5واحد16.59.53شرق

البدوى   8371 بسيونى محمد بنات   منه العداديه منوف طنطا محلة 31.511.57.511.59.5101569.5شرق

الجزار   8372 فتحى محمود بنات   منه العداديه منوف طنطا محلة 3822.5191413.51814.5610شرق

فرعون   8373 سعد محمد بنات   ميرنا العداديه منوف طنطا محلة 39.5292015152016.5810شرق

ابوالمكارم   8374 محمد مروان بنات   ميرنا العداديه منوف طنطا محلة 206.532.51.53.57.577شرق

ابوشهبه   8375 احمد حسن بنات   ندا العداديه منوف طنطا محلة 39302013.5152018610شرق

مرسي   8376 محمد حسن بنات   ندا العداديه منوف طنطا محلة 3827191513.519.514710شرق

احمد   8377 فرج احمد بنات   ندى العداديه منوف طنطا محلة 39.528171514.519.518.569.5شرق

غنيم   8378 حمال رأفت بنات   ندى العداديه منوف طنطا محلة 36.51614128.51415.576.5شرق

قحيف   8379 مصطفى شعبان بنات   ندى العداديه منوف طنطا محلة 23.51063.526.511.576.5شرق

التطاوى   8380 عزت محمد بنات   ندى العداديه منوف طنطا محلة 372918.51412.5191588شرق

كريم   8381 عطيه يسرى بنات   ندى العداديه منوف طنطا محلة 372615.51210171879.5شرق

محمد   8382 نصر اسامه بنات   نرمين العداديه منوف طنطا محلة 14.57.55.52341086.5شرق

يوسف    8383 محمد ابراهيم سعيد بنات   نور العداديه منوف طنطا محلة 39.53019.515152018.5710شرق

الغزالى   8384 القناوى يحى بنات   نور العداديه منوف طنطا محلة 38.527.519.51410.517.515.5710شرق

السواح   8385 رمضان على بنات   نورا العداديه منوف طنطا محلة 34.514.569.57.511.515710شرق

المجاعص   8386 نصر ابراهيم بنات   نورهان العداديه منوف طنطا محلة 22.5832.52.55.511.566.5شرق

القصير   8387 متولى رضا بنات   نورهان العداديه منوف طنطا محلة 35.52119.514.51319.515.579.5شرق

الرفاعي   8388 هاشم احمد بنات   هاجر العداديه منوف طنطا محلة 382720151519.516.5610شرق

محمد    8389 دياب عوض جمال بنات   هاجر العداديه منوف طنطا محلة 39.53019.5141519.516.5910شرق

المشالى   8390 اسماعيل خالد بنات   هاجر العداديه منوف طنطا محلة 27.5161099.58.512.5810شرق
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الجيار   8391 عطيه عنتر بنات   هاجر العداديه منوف طنطا محلة 361615139.511.511.566.5شرق

عبيد   8392 عيد محمود بنات   هانم العداديه منوف طنطا محلة 34.51412.51310.59.51368.5شرق

المجدوبى   8393 حمدى اشرف بنات   هبه العداديه منوف طنطا محلة 35.523.51810.59.515.516.555شرق

المنشاوى   8394 عبدالخالق محمود بنات   هبه العداديه منوف طنطا محلة 34215.513118.51458شرق

عبدالدايم    8395 عبدالهادى ابراهيم متولى بنات   هدى العداديه منوف طنطا محلة 36.51010.513.51215.512.577شرق

المرحومى   8396 عبدالمنعم السيد بنات   هدير العداديه منوف طنطا محلة 36.52719.513.515191959.5شرق

السعداوى   8397 ابراهيم عبدالجليل بنات   هنا العداديه منوف طنطا محلة 382818141116.51878.5شرق

وهدان    8398 محمد ابوالمكارم محمد بنات   هناء العداديه منوف طنطا محلة 39301913.513.5201989.5شرق

السواح    8399 حافظ على رجب بنات   هند العداديه منوف طنطا محلة 38.526161212.51617.587.5شرق

النجار   8400 محمود محمد بنات   وفاء العداديه منوف طنطا محلة 26.519.5412.513.59.51187شرق

الحيت   8401 سرور عبدالفتاح بنات   يارا العداديه منوف طنطا محلة 392918.5141319.51388شرق

الديب   8402 عاشور محمد بنات   يارا العداديه منوف طنطا محلة 341511.51211.5108.572.5شرق

بهاءالدين   8403 محمد انور بنات   ياره العداديه منوف طنطا محلة 39.52819.51414.5201886.5شرق

شرف    8404 بيومى نبيه اسامه بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 37.52918.5141019.52084شرق

التطاوى   8405 كمال اشرف بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 28.51671010.510.510.574شرق

دملوه    8406 عبدالعزيز محمد حماده بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 38.52918.513.5111914.578شرق

الجزار   8407 محمود سعد بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 38.53020131419.52078.5شرق

الجمال   8408 احمد عبدالعال بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 36.52013108131276.5شرق

علوش   8409 بدوى فوزى بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 39302014.514.5202069.5شرق

ابوهدور   8410 شعبان محمد بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 381913810.511.51364.5شرق

عامر   8411 محمد محمد بنات   ياسمين العداديه منوف طنطا محلة 20.5433.525.5661.5شرق
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النجار   8412 عبدالسميع محمد بنات   يمنى العداديه منوف طنطا محلة 39.52916128.518.51275شرق

لبدة    8413 عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى طنطا ابراهيم 33247.57.54.5186.584شرق

فتح   8414 ابوالعطا خالد طنطا ابوالعطا 18.5156.552.517.55.564شرق

ابويونس    8415 مصطفى محمد حاتم طنطا احمد 37.526169.59.5207.574شرق

عمر   8416 محمود حسن طنطا احمد 35.519137.55.519.5874شرق

ابوشنب    8417 احمد اسماعيل خالد طنطا احمد 13.5176.55.53187.573.5شرق

ابوزيد    8418 حافظ محمد سمير طنطا احمد 30.529157.57.5201574.5شرق

ابوزينة   8419 حسن محمد طنطا احمد 3725158419.512.573.5شرق

محمد   8420 عبدالمجيد محمد طنطا احمد 39.52517.5121419.516.574.5شرق

احمد   8421 ابوالمكارم محمود طنطا احمد 372417118.519.51884.5شرق

زكى   8422 عبدالهادى مسعد طنطا احمد 3123158.55.519.51174.5شرق

علم   8423 حسن اشرف طنطا حسن 362718.5109.519.515.574.5شرق

نصير   8424 حماد حامد طنطا حسنى 27.524125.53.518864شرق

خطاب    8425 ابراهيم الحسينى عبدالحميد طنطا خالد 3325157.5316.51165شرق

مختار   8426 حمد احمد طنطا عبدالرحمن 25.52514.510518.51364شرق

حسن    8427 احمد محمد حسن طنطا عبدالرحمن 382918.51411201475شرق

لبدة    8428 على عبدالعزيز على طنطا عبدالرحمن 37.5261810.58.51913.565.5شرق

غنيم    8429 فهمى محمود فهمى طنطا عبدالعزيز 27.523138.54.5201889شرق

على    8430 محمد عبدالمعطى ياسر طنطا عبدالله 12.594.54.52104.554شرق

الجنيدى    8431 فؤاد احمد محمد طنطا فارس 22.5156.55.5317.51052شرق

جاهين    8432 عامر عبدالرازق ابراهيم طنطا محمد 3422149.5419.511.565شرق

شكر    8433 صادق محمد حاتم طنطا محمد 301812.59.55.51810.574شرق

عباس    8434 فتح قطب حسن طنطا محمد 1210581.517.58.573.5شرق
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علوان   8435 السيد عبدالحميد طنطا محمد 30.516125318.511.554شرق

الفخرانى   8436 ابراهيم عبداللطيف طنطا محمد 341914.58.54.5191054شرق

عبدالشافى    8437 ابراهيم زين عبداللطيف طنطا محمد 24.581032.512.511.541.5شرق

وهدان   8438 محمد عبداللطيف طنطا محمد 2494.532.5128.553.5شرق

المتولى    8439 على جلل عيد طنطا محمد 352512.57.55.517.57.564شرق

لبده   8440 محمد محمد طنطا محمد 22.515101.5312.5473.5شرق

الحبشى    8441 حسن محمد مصطفى طنطا محمد 29111453131153شرق

ابوالعطا   8442 فتح ياسر طنطا محمود 12.51063.5واحد18.587.51.5شرق

الحبشى   8443 مصطفى ايمن طنطا مصطفى 322014.512.51019.5664شرق

السيد   8444 زكى محمود طنطا مصطفى 10962.536363شرق

اللة    8445 سعد رجب محمد طنطا يوسف 31.59101.52.5121165شرق

البرلسى    8446 عبدالوارث حسن اسامه طنطا اسماء 30.5101192171155شرق

مختار   8447 محمد مختار طنطا اسماء 37.5241914.515201554.5شرق

خطاب    8448 العيسوى احمد مروان طنطا اسماء 34.515189.59.519.515.565.5شرق

البسيونى    8449 سعيد محمد محمد طنطا امل 38.5292014.515201465شرق

سعدات    8450 عبدالعال محمد ابراهيم طنطا حبيبه 34.52918.511.511.5201965شرق

ابوالعطا   8451 ناصف عبدالكريم طنطا حبيبه 321610.55.55.514.51154شرق

عبدالمعطى   8452 محمود ابراهيم طنطا حنين 37291514.5131917.585شرق

عليمة    8453 عبدالمجيد محمد خالد طنطا خلود 382111.5107.518.51355شرق

يوسف    8454 ابوالفتوح محمد يوسف طنطا ريم 38.51516.513.51219.515.554.5شرق

عمر    8455 عبدالجواد عمر ناجى طنطا زينب 332610108181674.5شرق

ابوالعزم    8456 محمود احمد مظهر طنطا سلوى 34.510118.51.518.516.546شرق

الراسخ   8457 السيد ابوخليل طنطا سماح 34231610.57.5191566.5شرق
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ابراهيم    8458 الله سعد سعد طنطا صباح 24.515744.561065.5شرق

سعد    8459 مجاهد سعد مصطفى طنطا ضحى 382114.59.510181565شرق

العشرى    8460 على محمد مجدى طنطا عزيزه 3097538.51063.5شرق

خطاب    8461 عبدالوهاب محمد اسامه طنطا عصمت 39271814.5152012.575شرق

ابوالعطا   8462 ناصف اشرف طنطا عصمت 37.526191415201775شرق

الحضرى   8463 عبداللطيف محمد طنطا فاطمه 382818.51314201655شرق

ذكى   8464 عبدالدايم محمود طنطا فاطمه 1733.54.51.551055شرق

ابوشريف     8465 سعد احمد احمد طنطا فايزه 23464.5441366شرق

عبدالمقصود   8466 محى محمد طنطا ملك 36.5291912.51318.51664.5شرق

الحبشى    8467 مصطفى طلعت الله طنطا منه 36.52017.51211.518.514.555شرق

العربى     8468 محمد حسن محمد الله طنطا منه 322313.5121318.51565شرق

نصير    8469 اسماعيل محمد نصير طنطا هاجر 35.529181513201366شرق

ابوالعطا   8470 حمزه السعيد طنطا هبام 251557.5481265شرق

عبدالحميد    8471 محمد حمد عبدالعزيز طنطا هبه 382218.512.59.519.512.565.5شرق

ناصف   8472 شعبان صلح طنطا احمد 332218.59.57.5181355شرق

العربى    8473 عبدالمجيد ابراهيم علء طنطا احمد 281713.57.57.513.51164.5شرق

فليفل   8474 انور محمد طنطا احمد 26.591047.514.51354.5شرق

العربي    8475 عبدالغنى عبدالله محمد طنطا احمد 12.57104.55117.554.5شرق

محمد    8476 السيد السيد جمعه طنطا السيد 54.5غـ1.53.53غـ36شرق

عطيه   8477 السيد عطيه طنطا السيد 545.5صفر19154.524شرق

بدوي   8478 حموده حسن طنطا حمدى 563242.5353.5شرق

يوسف    8479 احمد ياسين محمد طنطا عبدالله 38.52819.512.511.5201988.5شرق

خضر    8480 مصطفى خليل مصطفى طنطا عبدالله غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق
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ضيف    8481 الدسوقى على الدسوقى طنطا على 24.515119.57.514.515.564.5شرق

عطايه    8482 مرسى ناجى محمود طنطا عمرو 37.52919.51212201885شرق

ابونعيم   8483 سعيد رضا طنطا ماهر 382819.51213202087شرق

بدوي     8484 احمد سيد محمد رجب طنطا محمد 331717.512.510.5201783.5شرق

مرعي    8485 محمد مصطفى سعيد طنطا محمد 352717.51211.519.518.586شرق

البلهاسى    8486 المرسى محمد طارق طنطا محمد 36.526191314.5202086.5شرق

ابوالعل    8487 عبدالفتاح السيد عبدالفتاح طنطا محمد 37271811.512201985.5شرق

عبده     8488 حسن الدين محى محمود طنطا مصطفى 312215.51110.51916.585شرق

محمد    8489 عبدالغفار عبدالقادر اسامه طنطا هيثم 33.52515.57.57.519.517.563شرق

سعيد    8490 محمد مختار وجيه طنطا دنيا 32.5291610.581918.599شرق

الشركسى   8491 محمود علء طنطا دينا 2819107.54.519.512.593شرق

مرعى   8492 مصطفى جمال طنطا ساميه 3523181012201995شرق

عوض   8493 عوضحسن طنطا سلسبيل 37.52917.5892017.595.5شرق

عطيه   8494 السيد بدر طنطا سوسن 312115.5118.518.51674.5شرق

مرعى   8495 احمد ابراهيم طنطا شروق 3626168918.517.583.5شرق

عويس    8496 حسين محمد محمد طنطا عزه 35.52315117.5191774.5شرق

سعيد    8497 عبدالقادر محمد محمد طنطا عزه 3323127.57.51817.564شرق

المنصورى    8498 ابراهيم رجب محمد طنطا فاطمه 2515104.53141972.5شرق

عبده   8499 طلبه بهاءالدين طنطا مروه 393019.513.513.5202079شرق

عبدالغنى   8500 ابراهيم عبدالونيس المشتركة   ابراهيم ع السودان طنطا ميت 20.571557.511.56.585شرق

السعدني   8501 ابراهيم محمد المشتركة   ابراهيم ع السودان طنطا ميت 3927.519.51314201986شرق

التهامي   8502 ابواليزيد محمد المشتركة   ابواليزيد ع السودان طنطا ميت 37.52518.511.51418.512.587.5شرق

كشاف   8503 محمد اشرف المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 382919.51214201987.5شرق

العدادى  -  المدرسه عزبه
العدادى  -  المدرسه عزبه
العدادى  -  المدرسه عزبه
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العدادى  -  المدرسه عزبه
العدادى  -  المدرسه عزبه
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حلوه   8504 ابراهيم جلل المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 36.525.516.51211.519.51275شرق

عمار   8505 احمد جهاد المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 3824.517.513.512.519.516.595شرق

شريف   8506 عبدالله ربيع المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 36.526171312.519.51496شرق

التهامى   8507 ابواليزيد سمير المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 3114.516.57.59.514385.5شرق

العبد   8508 حامد صالح المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 3616.515.510.510.519.510.587شرق

الدسوقى   8509 احمد عبدالله المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 711.54.57.56.54.563.5واحدشرق

حلفه    8510 عبدالهادى ابواليزيد عبدالهادى المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 31.52217.57.511.51610.575.5شرق

فوده   8511 مسعود عصام المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 342217.57.512.517.51076.5شرق

شرف    8512 محمد طه محفوظ المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 37.5301612.513201685.5شرق

عمار   8513 ابراهيم محمد المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 2119127.58.517.5885شرق

ابوزيد   8514 احمد معتز المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 21.5613.53.5913872.5شرق

عبدالسلم   8515 خنيزى نادر المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 3828.519.7513.51419.518.595شرق

عمار    8516 سعد احمد ناصر المشتركة   احمد ع السودان طنطا ميت 95103.55.512383.5شرق

الفتيانى    8517 ابراهيم حامد وحيد المشتركة   ادهم ع السودان طنطا ميت 35.522.5137.57.516.510.573.5شرق

عمار   8518 امام على المشتركة   اسلم ع السودان طنطا ميت 14.57.51047.5162.585شرق

عمار   8519 مرسى مدحت المشتركة   اسلم ع السودان طنطا ميت 819.5532.547.562.5شرق

عبيد    8520 ابراهيم السيد محمد المشتركة   السيد ع السودان طنطا ميت 1217.5433.582.543.5شرق

بكر   8521 السيد محمد المشتركة   السيد ع السودان طنطا ميت 1219.54458.515.555شرق

شهاب    8522 محمد حسن محمد المشتركة   بدر ع السودان طنطا ميت 1221.54.52.51.591343شرق

كرم   8523 حامد السيد المشتركة   حامد ع السودان طنطا ميت 26.524710.57.51315.555شرق

الجزيرى   8524 عبدربه السيد المشتركة   حسام ع السودان طنطا ميت 3426.510.511.57.517.517.565شرق

شهاب   8525 مسعود ابراهيم المشتركة   حسين ع السودان طنطا ميت 372712.5138.517.516.555.5شرق

شهاب    8526 عبدالخالق السيد عبدالخالق المشتركة   حمدى ع السودان طنطا ميت 2024.56.57.52.512.51453.5شرق
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السعدنى   8527 عبدالله مسعد المشتركة   حمدى ع السودان طنطا ميت 10.524.588.53.51614.553.5شرق

الجمل    8528 محمد سعد هشام المشتركة   ذياد ع السودان طنطا ميت 34.526.51611.510.519.516.575شرق

الصوة   8529 محمد محمود المشتركة   رأفت ع السودان طنطا ميت 26.526.513.510.52.518.51765شرق

حلفه    8530 عبدالعال زكريا محمدى المشتركة   زياد ع السودان طنطا ميت 3227.510.5127.515.514.555.5شرق

عبدالرحمن   8531 زكريا نبيل المشتركة   زياد ع السودان طنطا ميت 37.528.514137.51918.555شرق

الحليسي   8532 احمد ياسر المشتركة   سامى ع السودان طنطا ميت 12.524.54.57.52121055شرق

حلفه    8533 عبدالهادى ابواليزيد عبدالهادى المشتركة   شادى ع السودان طنطا ميت 3527.51211.57.51816.565شرق

عبدالغنى   8534 عاطف اسامه المشتركة   عاطف ع السودان طنطا ميت 20.5241010.53.515.514.575شرق

ابوعامر   8535 احمد اسماعيل المشتركة   عبدالرحمن ع السودان طنطا ميت 3626.513.5115.519.516.575شرق

الملح   8536 سامى اشرف المشتركة   عبدالرحمن ع السودان طنطا ميت 24251092.518.51365شرق

شهاب   8537 عبدالجليل شعبان المشتركة   عبدالرحمن ع السودان طنطا ميت 22.527.5109517.515.563.5شرق

كشاف   8538 عبدالنبى عاصم المشتركة   عبدالرحمن ع السودان طنطا ميت 28.527109.54.5171575شرق

العربى    8539 ابواليزيد قطب محمد المشتركة   عبدالرحمن ع السودان طنطا ميت 32.527.515.51211151576.5شرق

فرح    8540 على عبدالعاطى شفيق المشتركة   عبدالعاطى ع السودان طنطا ميت 1617.513.51249855شرق

الحفنى   8541 الصاوى احمد المشتركة   عبدالله ع السودان طنطا ميت 20.521.514137.5161065شرق

الجندي   8542 رمضان جمال المشتركة   عبدالله ع السودان طنطا ميت 23.524.51612.57.516.511.565شرق

بسيونى   8543 عبدالمعبود عاطف المشتركة   عمر ع السودان طنطا ميت 27.52716.5137.51814.565شرق

الشويمى   8544 قطب احمد المشتركة   عمرو ع السودان طنطا ميت 32.526.5181314.5191677.5شرق

قطب   8545 رجب احمد المشتركة   فارس ع السودان طنطا ميت 30.526.516.5135.516.51377.5شرق

عطية    8546 حسن فاروق حسن المشتركة   فاروق ع السودان طنطا ميت 3729.51813.511.519.515.586شرق

ابوداود   8547 على حسن المشتركة   فؤاد ع السودان طنطا ميت 3628.51712.592015.596شرق

الحفنى   8548 فؤاد رضا المشتركة   كريم ع السودان طنطا ميت 29.52113.5114121363.5شرق

البرلسى   8549 صبرى هانى المشتركة   كريم ع السودان طنطا ميت 35.5251612.57.518.51576شرق
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انيس   8550 سعيد غالى المشتركة   كيرلس ع السودان طنطا ميت 352617.513.51219.51876.5شرق

صقر   8551 شرف محمد المشتركة   مازن ع السودان طنطا ميت 31.52212147.51518.576.5شرق

رضوان    8552 عبدالسلم خنيزى ادرى المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 34.5251413.57.5171877.5شرق

عمار   8553 عرفه اسماعيل المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 2520.51111.57.515.51485.5شرق

حلفا   8554 محمد السيد المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 11.566.531.510.5761.5شرق

جاهين   8555 عبدالمقصود حامد المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 322016.5121014.51786شرق

عبدالله   8556 محمد حسن المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 2715.511.511.527.51587شرق

القل   8557 محمد خيرى المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 33.525.512.512.57.516.516.587.5شرق

عاشور   8558 ابراهيم سعد المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 7.5105.542.537.556.5شرق

عمار   8559 برهام شريف المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 32.52213.51410.519.51666.5شرق

الكومى   8560 رجب شعبان المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 27.511.512114.516.51455شرق

عبدالمجيد   8561 عبدالمعطى طارق المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 27.521.51387.515.51246شرق

عبيد    8562 محمد ابراهيم عبدالسلم المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 25.514.5147.53.510.57.556شرق

محروسحلوه   8563 على المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 2115127.559886شرق

الجندي   8564 سعد محمود المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 252013.57.57.51711.575شرق

عبده    8565 على السيد محى المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 392619.513.5111819.587.5شرق

النعمانى   8566 محمد نبيل المشتركة   محمد ع السودان طنطا ميت 2618.51411.5818.51475.5شرق

عبدالخالق    8567 نبيه امجد المشتركة   محمود ع السودان طنطا ميت 24.5201310.57.515.51466.5شرق

الشويمى    8568 احمد عبدالرؤف رجب المشتركة   محمود ع السودان طنطا ميت 362716.512.51016.51557.5شرق

شبانة   8569 حسن شريف المشتركة   محمود ع السودان طنطا ميت 1913107.57.5117.545شرق

داود    8570 السيد محمود ياسر المشتركة   محمود ع السودان طنطا ميت 12774274.563شرق

العبد    8571 فرج السيد احمد المشتركة   مصطفى ع السودان طنطا ميت 25.5763.5واحد13.547شرق
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الصوة   8572 خالد امير المشتركة   ممدوح ع السودان طنطا ميت 5.57.5102.536273شرق

الحفنى   8573 سالم محمود المشتركة   مهند ع السودان طنطا ميت 162102.53.55551.5شرق

سعد   8574 جرجسخليل المشتركة   مينا ع السودان طنطا ميت 35.52618.51412.519.51163.5شرق

الغايش   8575 وهبه على المشتركة   ناجح ع السودان طنطا ميت 2114112315.5955شرق

عبدالله   8576 فرج صابح المشتركة   نادر ع السودان طنطا ميت 3017.51210.5416.51055شرق

الخربتاوى    8577 ابراهيم محمود طارق المشتركة   يحى ع السودان طنطا ميت 3624.515.512.59.518.51565شرق

شهاب   8578 عبدالجليل فراج المشتركة   يوسف ع السودان طنطا ميت 10.54.56.552.59.5755شرق

الشويمي   8579 فتحى جلل المشتركة   ابتسام ع السودان طنطا ميت 30.5266108.516.518.579.5شرق

غطاس   8580 على عاشور المشتركة   اسراء ع السودان طنطا ميت 37301513.514.519.51789.5شرق

متولى   8581 عبدالفتاح هلل المشتركة   اسراء ع السودان طنطا ميت 39.52919.514.51519.52099.5شرق

التهامي   8582 محمد يسرى المشتركة   اسراء ع السودان طنطا ميت 2913.514.549.51215.567.5شرق

شهاب   8583 حمدى السيد المشتركة   اسماء ع السودان طنطا ميت 3830191515202098.5شرق

الشويمى   8584 زايد السيد المشتركة   اسماء ع السودان طنطا ميت 38.52919.514.515201788.5شرق

الحفني   8585 سالم عبدالقادر المشتركة   اسماء ع السودان طنطا ميت 23.510.51027.57.51576.5شرق

عمار   8586 بخيت عصام المشتركة   اسماء ع السودان طنطا ميت 38281914.514.5201789شرق

عفيفى   8587 مصطفى محمود المشتركة   اسماء ع السودان طنطا ميت 323019913.5181898.5شرق

عواجه   8588 كرم ابراهيم المشتركة   الء ع السودان طنطا ميت 36.52919.511.514.52016.578.5شرق

الله     8589 باب على الشاذلى احمد المشتركة   الء ع السودان طنطا ميت 37.529.517.5814.5201897شرق

عبدالغني   8590 محمد خالد المشتركة   الء ع السودان طنطا ميت 8.5101387واحد222010شرق

العجمى   8591 محى مدين المشتركة   الء ع السودان طنطا ميت 32.521.5127.59171687.5شرق

محمد   8592 احمد عبيد المشتركة   امنيه ع السودان طنطا ميت 30.521.5105812.51787.5شرق

شرف   8593 صديق كرم المشتركة   ايمان ع السودان طنطا ميت 33.520.515.51210.51817.599شرق

ابراهيم    8594 محمد بسيونى بيومى المشتركة   ايه ع السودان طنطا ميت 3227178.513.519.51677.5شرق
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الجندى    8595 عبدالفتاح جلبى خالد المشتركة   ايه ع السودان طنطا ميت 382819.514.515201988شرق

الله    8596 باب عبدالفتاح نصر المشتركة   ايه ع السودان طنطا ميت 30.5206.5109101266.5شرق

شرف   8597 عبدالسلم تامر المشتركة   بثينه ع السودان طنطا ميت 262377.57.511.514.588شرق

الغايش    8598 شفيق عبدربه محمد المشتركة   جنات ع السودان طنطا ميت 37.526.518119171987شرق

عبدالله   8599 الدسوقى ابراهيم المشتركة   حبيبه ع السودان طنطا ميت 38.5301914.514.52018.587.5شرق

شهاب   8600 برهام حسين المشتركة   حبيبه ع السودان طنطا ميت 35191613.51217.518.587.5شرق

شتا   8601 مرجان على المشتركة   دنيا ع السودان طنطا ميت 351716127.5181585شرق

الكومى   8602 صابر محمد المشتركة   دنيا ع السودان طنطا ميت 291612.591.510.514.554شرق

قاسم   8603 محمود محمد المشتركة   دنيا ع السودان طنطا ميت 3626.51610.5415.517.555شرق

ابوجليل   8604 مصطفى زكريا المشتركة   دينا ع السودان طنطا ميت 29.56.515103.56.51864شرق

الجندى    8605 فتحى عاصم وائل المشتركة   دينا ع السودان طنطا ميت 34.522161292016.565.5شرق

ناجي    8606 اسماعيل توفيق ابراهيم المشتركة   رانا ع السودان طنطا ميت 3718.51612.55.51113.575.5شرق

اسماعيل   8607 توفيق الغباشى المشتركة   رانيا ع السودان طنطا ميت 382716.514.51518.514.589.5شرق

عطيه   8608 رمضان رجب المشتركة   رانيا ع السودان طنطا ميت 37.530191411.519.51885شرق

شرف   8609 عبدالسلم هانى المشتركة   رغده ع السودان طنطا ميت 321016641516.573.5شرق

عمار   8610 برهام سمير المشتركة   رقيه ع السودان طنطا ميت 38291914152018.569شرق

العبد   8611 عبدالمغنى عبداللطيف المشتركة   رقيه ع السودان طنطا ميت 259141027.51764شرق

الشنطوري    8612 مرزوق عبدالله احمد المشتركة   روان ع السودان طنطا ميت 35.52116.511.57.517.51687.5شرق

محمد    8613 عبدالجليل ابراهيم محمد المشتركة   روان ع السودان طنطا ميت 341917153.5171687شرق

البرلسي   8614 رجب اشرف المشتركة   زينب ع السودان طنطا ميت 37.527.51914141918.589شرق

الشويمى   8615 محمد حسام المشتركة   زينب ع السودان طنطا ميت 32121710.59161883.5شرق

بسيونى    8616 عبدالمجيد مصطفى محمد المشتركة   زينب ع السودان طنطا ميت 3019.516.58411.518.585شرق

اسماعيل   8617 السعيد مصطفى المشتركة   زينب ع السودان طنطا ميت 3426.510.581217.513.577شرق
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اسماعيل   8618 محمد اسماعيل المشتركة   ساميه ع السودان طنطا ميت 156.51.5241011.543شرق

الشيخ    8619 سليمان السيد ابراهيم المشتركة   سماح ع السودان طنطا ميت 33.516.51010.57.512967.5شرق

الشنطورى   8620 مصطفى دياب المشتركة   سماح ع السودان طنطا ميت 21.54.53.545.5121154.5شرق

السعدنى   8621 بسيونى محمد المشتركة   سهام ع السودان طنطا ميت 39.5302015152020910شرق

الكومى   8622 عبدالمجيد عبدالله المشتركة   سهيله ع السودان طنطا ميت 382918.513.5141917.554شرق

عبدالخالق    8623 نبيه امجد المشتركة   شهد ع السودان طنطا ميت 322455.57.516.51544شرق

العبد    8624 سعد امين سمير المشتركة   شهد ع السودان طنطا ميت 36.521.51211.51119.51555.5شرق

بسيوني   8625 منجى السيد المشتركة   شيماء ع السودان طنطا ميت 24.56.51048.516.51054شرق

غطاس   8626 على فرج المشتركة   شيماء ع السودان طنطا ميت 3127.512.51311191788شرق

شهاب   8627 الحنفى على المشتركة   عل ع السودان طنطا ميت 22.582.537.5138.545.5شرق

العشماوى   8628 على ايمن المشتركة   علياء ع السودان طنطا ميت 37.52819.51414.7519.51765.5شرق

الجزيرى    8629 الدسوقى رمضان الدسوقى المشتركة   فاتن ع السودان طنطا ميت 35.525.519.51514.5201855.5شرق

انيس   8630 وديع عزت المشتركة   مارى ع السودان طنطا ميت 302538.57.516.51454.5شرق

انيس   8631 سعيد رأفت المشتركة   مارينا ع السودان طنطا ميت 3417.5129.510201753.5شرق

محمد   8632 احمد ابراهيم المشتركة   مريم ع السودان طنطا ميت 35.52210.510.5919.51694.5شرق

الشويمى   8633 صلح هانى المشتركة   مريم ع السودان طنطا ميت 35.52311.5101019.513.564شرق

حموده   8634 عبدالواحد عاطف المشتركة   منار ع السودان طنطا ميت 37.525181414.51914.555شرق

الجندى   8635 صبحى محمد المشتركة   منار ع السودان طنطا ميت 3317.51010.57.516.51675.5شرق
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عصفور    8636 حسن الكيلنى مصطفى المشتركة   منه ع السودان طنطا ميت 341911.5107.5171156.5شرق

جرجس   8637 شفيق فوزى المشتركة   مهرائيل ع السودان طنطا ميت 34.525.510.598191983شرق

العبد   8638 امين رجب المشتركة   مى ع السودان طنطا ميت 36.524.510.57.5819.517.581.5شرق

شلبي    8639 عبدالفتاح فتحى شريف المشتركة   ناديه ع السودان طنطا ميت 30867.57.519.514.572.5شرق

عبده   8640 عرفه جمال المشتركة   ندا ع السودان طنطا ميت 3015.51010.5919.517.552.5شرق

بكر   8641 السيد عابدين المشتركة   ندى ع السودان طنطا ميت 38.52919.514.513.5201975شرق

شهاب   8642 عاشور مرسى المشتركة   ندى ع السودان طنطا ميت 392816.513.514201974.5شرق

انيس   8643 جرجسسعيد المشتركة   نرمين ع السودان طنطا ميت 382810121119.52072.5شرق

شرف   8644 ابراهيم محمود المشتركة   نهاد ع السودان طنطا ميت 34.519.55.591119.51552شرق

البرلسى   8645 عبداللطيف خالد المشتركة   نوران ع السودان طنطا ميت 37.52710125.5191772.5شرق

البرلسي   8646 سماره ابوالفتوح المشتركة   نورهان ع السودان طنطا ميت 3521.56107.5181873.5شرق

حلفا    8647 حسن الشناوى الرفاعى المشتركة   هاجر ع السودان طنطا ميت 2715126.57.515.518.575شرق

البسطوسي    8648 عبدالحميد حجازى جمال المشتركة   هاجر ع السودان طنطا ميت 33.51511108.51714.574شرق

عمار    8649 عبدالرحيم ناصف حسن المشتركة   هاجر ع السودان طنطا ميت 39.530201414.5202079.5شرق

الدماطي    8650 ابراهيم وجيه وليد المشتركة   هاجر ع السودان طنطا ميت 392719.51415201978شرق

امامو   8651 حامد شريف المشتركة   هاله ع السودان طنطا ميت 2211.56.584.51513.552شرق

ابوجليل   8652 مصطفى السيد المشتركة   هانم ع السودان طنطا ميت 39.53019.514.5152020810شرق

الكومي   8653 نجاح موسى المشتركة   هايدى ع السودان طنطا ميت 37.527128.58.51817.575شرق

كشاف    8654 سليمان بسطويسى سليمان المشتركة   يمنى ع السودان طنطا ميت 32.519567.51717.562.5شرق

العبد   8655 محمد السيد المشتركة   احمد ع الحجر طنطا بوريك 37.524.51812.51219.52069.5شرق

مراد   8656 عباس ايمن المشتركة   احمد ع الحجر طنطا بوريك 38.52919.75141519.52055شرق

ابويمن    8657 على نجيب جمال المشتركة   احمد ع الحجر طنطا بوريك 34.524.5141414.518.51766شرق

العراقى   8658 السيد رأفت المشتركة   احمد ع الحجر طنطا بوريك 321617.51314.518.518.579.5شرق
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ابوالعطا   8659 احمد وائل المشتركة   احمد ع الحجر طنطا بوريك 2118.5121414.51815.568.5شرق

النقيب   8660 رجب هشام المشتركة   اسلم ع الحجر طنطا بوريك 28161813.515191967شرق

شرف   8661 عبدالمنعم ابواليزيد المشتركة   الحسينى ع الحجر طنطا بوريك 37261914151918.579.5شرق

العبد    8662 عبدالعزيز صديق عاشور المشتركة   انس ع الحجر طنطا بوريك 392919.514.515192089شرق

ابوحميده   8663 مصطفى احمد المشتركة   ايهاب ع الحجر طنطا بوريك 24.51614.513.541517.565.5شرق
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العزه   8664 حسن احمد المشتركة   حسن ع الحجر طنطا بوريك 3825.519.51415201969شرق

عامر   8665 عامرعبدالمطلب عصام المشتركة   عبدالرحمن ع الحجر طنطا بوريك 24.5181213.58.515.517.568.5شرق

عامر   8666 عامر مصطفى المشتركة   عبوده ع الحجر طنطا بوريك 2311.510.511.58141247شرق

فرج   8667 عبدالعزيز ايمن المشتركة   محمد ع الحجر طنطا بوريك 3523.518.5141319.7518.578شرق

سالم   8668 ابراهيم ايهاب المشتركة   محمد ع الحجر طنطا بوريك 252015.513.57.51615.567شرق

ابوقوره   8669 بندارى رجب المشتركة   محمد ع الحجر طنطا بوريك 35.522.517.513.514.518.51978.5شرق

عامر   8670 عامر رجب المشتركة   محمد ع الحجر طنطا بوريك 25.5151511.5812.51867.5شرق

البنا   8671 ابراهيم ابراهيم المشتركة   محمود ع الحجر طنطا بوريك 271515.512.513.518.51877.5شرق

فرج   8672 حامد ابراهيم المشتركة   محمود ع الحجر طنطا بوريك 3417.515.513.51018.518.568شرق

فرج   8673 عبدالعزيز ابراهيم المشتركة   مصطفى ع الحجر طنطا بوريك 3215.513.513.512.518.516.568شرق

دياب   8674 السيد جابر المشتركة   يوسف ع الحجر طنطا بوريك 32.515111312.5161767.5شرق

ابوحميده   8675 سالم عقيل المشتركة   افنان ع الحجر طنطا بوريك 372519.51515201989شرق

ابوحميده    8676 بسيونى عبدالعليم ايهاب المشتركة   انجى ع الحجر طنطا بوريك 37.526151212191476شرق

البنا   8677 ابراهيم عاطف المشتركة   ايمان ع الحجر طنطا بوريك 371514.513.51318.51673.5شرق

سعفان   8678 عبدالمنعم السعيد المشتركة   تقى ع الحجر طنطا بوريك 34231714.515191774.5شرق

العزه   8679 زكريا محمد المشتركة   دعاء ع الحجر طنطا بوريك 35.511.51099.5141877شرق

دياب   8680 محمد عبدالله المشتركة   رحاب ع الحجر طنطا بوريك 3618.5148.511.517.51667شرق

العبد   8681 احمد على المشتركة   رحمه ع الحجر طنطا بوريك 3925.51913.51214.51977.5شرق

العراقى   8682 شوقى حسام المشتركة   شروق ع الحجر طنطا بوريك 33.51111.51310.5131856.5شرق

نفوس    8683 طاهر محمد عبدالقادر المشتركة   علياء ع الحجر طنطا بوريك 393018.514.51519.51977شرق

العبد   8684 صديق محمود المشتركة   علياء ع الحجر طنطا بوريك 38.52915.5151519.517.5810شرق

الزلبانى   8685 حماده احمد المشتركة   فاطمه ع الحجر طنطا بوريك 34.51077.58.512.517.586.5شرق

ابويمن   8686 يوسف مجدى المشتركة   مريم ع الحجر طنطا بوريك 39.53019.515152019710شرق
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ابوالعطا   8687 محمد السعيد المشتركة   ملك ع الحجر طنطا بوريك 3011.5108.55.51317.576شرق

دياب    8688 ابراهيم صفوت وليد المشتركة   منه ع الحجر طنطا بوريك 3728.51714.51519.51789شرق

ابوحميده   8689 رشاد هلل المشتركة   ميار ع الحجر طنطا بوريك 2677.57.57.5121474شرق

سعفان   8690 مسعود اسامه المشتركة   ندا ع الحجر طنطا بوريك 38.53019.514.514.519.51985.5شرق

داود   8691 محمد عبدالمنعم المشتركة   نيره ع الحجر طنطا بوريك 3926.51813.51419.518710شرق

سعفان   8692 حامد اشرف المشتركة   هاجر ع الحجر طنطا بوريك 39.5302015152020710شرق

الزيات   8693 انورابراهيم محمد المشتركة   هاجر ع الحجر طنطا بوريك 36.52416.51112.5181767.5شرق

المليجى   8694 محمد ناصر المشتركة   هاجر ع الحجر طنطا بوريك 3312108.57.51417.577شرق

ابويمن   8695 على سامى المشتركة   هاله ع الحجر طنطا بوريك 27.510.5612.57.59.51464.5شرق

داود   8696 محمد عبدالرحبم المشتركة   وفاء ع الحجر طنطا بوريك 38.51910.51514.5191458شرق

فرج    8697 ذكى فرج اشرف للبنين  ابانوب العداديه طنطا طنطا 31.510.567.521811.573غرب

يوسف   8698 نوناى رأفت للبنين  ابانوب العداديه طنطا طنطا واحد265597.51310.54غرب

صليب   8699 عطيه عاطف للبنين  ابانوب العداديه طنطا طنطا 31.515.5138.58.517.51752.5غرب

شنوده    8700 نصيف لبيب لويس للبنين  ابانوب العداديه طنطا طنطا 28.515118.57.5191752.5غرب

السرنجاوي   8701 ابراهيم اسامه للبنين  ابراهيم العداديه طنطا طنطا 36.528.51711.51319.514.565غرب

عبدالفتاح   8702 ابرهيم عصام للبنين  ابراهيم العداديه طنطا طنطا 291512.59.5516.51165.5غرب

نوح   8703 ابراهيم ياسر للبنين  ابراهيم العداديه طنطا طنطا 164.552واحد9.51.52.57.5غرب

ابوالهيثم    8704 عبدالوهاب حسن امجد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 3829.516.514132015.564.5غرب

المنشاوي    8705 لطفى محمد اوسم للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 36.529151492012.576.5غرب

غزال    8706 حسن شوقى ايمن للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.5292013.514.75201375غرب

النحاس    8707 محمد محمود ايمن للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 383018.514152014.585.5غرب

عوض   8708 صديق بهجت للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 3627.511.512122011.567.5غرب

الميهي    8709 على محمد جمال للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 21.57.53531711.566غرب
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الجبالي   8710 احمد حازم للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 37.52917.513.5102014.556غرب

ابوتجار   8711 احمد حسام للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.529.519.515152011.576غرب

سلمان     8712 عبدالعزيز مرابع محمد حسام للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 34.5196.510518.51467غرب

الذهبى    8713 محمد محمد حسان للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.529.514.51314.5201467.5غرب

شتا    8714 محمد صبرى حسن للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 37.527.518.514.515201574غرب

توفيق    8715 فهمى صالح حمدى للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.52617.51413201475.5غرب

ابويوسف    8716 محمود محمود خالد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 39291814.514.752014.565.5غرب

درة   8717 محمد رأفت للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 39.530171514.752017.567غرب

الخولي    8718 السيد على رضا للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 39281715122015.576غرب

الشاعر    8719 احمد احمد سامى للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 39.524.5161114.5201565غرب

النجار    8720 عبدالله على صبرى للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.52917.514152016.556.5غرب

الجبالي     8721 ابوالمجد السيد محمد صلح للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 3922.51412.51419.51045غرب

مصطفى    8722 مصطفى محمد عادل للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.515.51212.51218.51464.5غرب

بدران   8723 ابراهيم عبدالعزيز للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.525.516.514.514201875.5غرب

حجاب   8724 ابوالفتوح عبدالعزيز للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.524.5161314201885.5غرب

قشطة    8725 اسماعيل على على للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 326107.5518.511.555غرب

خميس    8726 احمد الدين عماد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 372415.51411.51813.555غرب

السباعى    8727 ابراهيم عبدالرحيم مجدى للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 39.529.513.515152013.565.5غرب

عامر   8728 ابراهيم محمد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 3829.5161515201656.5غرب

عوض    8729 عبدالمجيد حسين محمد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 3311.5158917.51767غرب

عبدالمقصود     8730 صابر صديق سامى محمد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 382618.512.514.52017.579غرب

سبيكه   8731 صبحى محمد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 37.527.516.51311.52018.579غرب

موسى    8732 عبدالباسط عبدالستار محمد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 36.520.518.51413.5191867غرب
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البشيهي   8733 نسيم محمد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 37.527.5151514.52015.565غرب

الصباغ   8734 اسماعيل محمود للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 3929.51614.514.5201465.5غرب

كاشف    8735 محمود محمدعلى محمود للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 36.530181414.5191264غرب

موسى    8736 اسماعيل اسماعيل مصطفى للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.529.515.515152017.568غرب

عبده    8737 مصطفى عزت مصطفى للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 34.52616.5121419.51456غرب

السيد    8738 احمد سعيد مؤمن للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 20.511.5655.51114.563غرب

الصعيدي    8739 السيد عبدالرحيم هانى للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 3823.514127.517.51974غرب

الحويحي   8740 محمود ياسر للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 38.52916.51515201874غرب

محمود    8741 الحمدى محمد ابراهيم للبنين  ادهم العداديه طنطا طنطا 36.529191412.5201146.5غرب

ابراهيم    8742 احمد خليل احمد للبنين  ادهم العداديه طنطا طنطا 3727.5191411.5201176غرب

طوطح     8743 محمد محمد رشدى طارق للبنين  ادهم العداديه طنطا طنطا 37261912.59201456غرب

ابوليلة    8744 محمد محمود محمود للبنين  ادهم العداديه طنطا طنطا 3828.518.510.510.5201444غرب

سعد    8745 منصور حلمى نعيم للبنين  ارميا العداديه طنطا طنطا 39.526.519.514.514.5202045.5غرب

عبدالله   8746 عبدالمنعم عادل للبنين  اسلم العداديه طنطا طنطا 37.522.515.51211191586غرب

عبدالخالق    8747 على عبدالعال عادل للبنين  اشرف العداديه طنطا طنطا 3920.517.51311201274غرب

منير    8748 محمد نبيل نبيل للبنين  اكرم العداديه طنطا طنطا 33.517108.57.517.51056غرب

غالي    8749 كرم عبدالحفيظ تامر للبنين  اكمل العداديه طنطا طنطا 38.51511.512419.510.555.5غرب

السمدوني    8750 ابراهيم الحسينى ابراهيم للبنين  الحسينى العداديه طنطا طنطا 341611.54316.510.554غرب

ميخائيل    8751 جرجس فرج جرجس للبنين  امير العداديه طنطا طنطا 39.53019.7515152020108.5غرب

غازي     8752 حسين نبيه محمد خالد للبنين  امير العداديه طنطا طنطا 3627161214.518.515.588.5غرب

سليمان    8753 الحسينى عابدين فتحى للبنين  امير العداديه طنطا طنطا 26.54.55.58.5515.5864غرب

متري   8754 جورجى نعيم للبنين  امير العداديه طنطا طنطا 3821.518.51413202088غرب

عبدالملك    8755 جرجس ميخائيل مجدى للبنين  اندرو العداديه طنطا طنطا 3022.511.5158.5202088.5غرب
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عرفة    8756 السيد مصطفى السيد للبنين  اياد العداديه طنطا طنطا 261511122191075.5غرب

شفيق   8757 وديع صلح للبنين  ايفان العداديه طنطا طنطا 30.52514.51310.519.52068غرب

ابراهيم    8758 السيد عبدالكريم محمد للبنين  ايهاب العداديه طنطا طنطا 3625.519.51513201298غرب

البربري   8759 محمد احمد للبنين  باسل العداديه طنطا طنطا 39.53019.5147.7515161010غرب

ابوالسعود    8760 محمد عبدالحميد ناصر للبنين  باسل العداديه طنطا طنطا 34.5251911.57.519.51153.5غرب

ابوعجيزه    8761 محمد السيد اسامه للبنين  بدر العداديه طنطا طنطا 3424.518.513111916.574.5غرب

حامد    8762 محى رضا الدين للبنين  بدر العداديه طنطا طنطا 38.528.519.5912191885غرب

موسى     8763 الدين زين السيد محمد للبنين  براء العداديه طنطا طنطا 30221012.514.5209.575.5غرب

درغام    8764 محمد عبدالعال عادل للبنين  بسام العداديه طنطا طنطا 30.5177.51212.5201476غرب

الشيخ    8765 عبدالغنى عادل محمد للبنين  بلل العداديه طنطا طنطا 36.527.512.513.515201385.5غرب

جبران    8766 نصر عاطف رامز للبنين  بيتر العداديه طنطا طنطا 3625.516.51515202095غرب

ناروز    8767 صليب فاروق سمير للبنين  بيتر العداديه طنطا طنطا 34.528.51015152018.575غرب

اسكندر    8768 حبيب نعيم حبيب للبنين  بيتو العداديه طنطا طنطا 29176.513.5152018.575غرب

سعد   8769 رفله اسامه للبنين  بيشوى العداديه طنطا طنطا 3730191515192085غرب

حنا    8770 مجدى عاطف امين للبنين  بيشوى العداديه طنطا طنطا 34.52815.51514.5201885غرب

صليب    8771 صادق سمير سامى للبنين  بيشوى العداديه طنطا طنطا 3425101515201986.5غرب

قاصد   8772 مرقص قاصد للبنين  بيشوى العداديه طنطا طنطا 3626.51614.515202086غرب

اسعد    8773 عوض صلح باسم للبنين  بيير العداديه طنطا طنطا 35.5301614.515202086.5غرب

داود   8774 عبدالملك نادر للبنين  توماس العداديه طنطا طنطا 37.528.5171514202095.5غرب

هرميناعطا   8775 سامى سامح للبنين  جوزيف العداديه طنطا طنطا 392716.51515202076غرب

صادق   8776 لطفى ريمون للبنين  جيروم العداديه طنطا طنطا 26.519.51114.514201986.5غرب

عامر    8777 احمد السيد ابراهيم للبنين  حازم العداديه طنطا طنطا 37.530191515201596.5غرب

البحيري    8778 محمد عبدالعال اسماعيل للبنين  حازم العداديه طنطا طنطا 39.5301914.5152013.588.5غرب
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عبدالحليم   8779 على خالد للبنين  حازم العداديه طنطا طنطا 8.57.555.57.515.5473.5غرب

فايد     8780 عبدالمعبود عبدالمنعم محمد الدين للبنين  حسام العداديه طنطا طنطا 3126.5101513.520886غرب

الجمل    8781 شحاته حسن باسم للبنين  حسن العداديه طنطا طنطا 25.523.5712.51219865غرب

الدين     8782 تقى حسن الدين عماد للبنين  حسن العداديه طنطا طنطا 3628.518.51414191574.5غرب

الجندي   8783 حسن محمد للبنين  حسن العداديه طنطا طنطا 2617611.511191576غرب

رمزي   8784 حلمى مراد للبنين  حلمى العداديه طنطا طنطا 36.527.515.51315201887غرب

جاهين    8785 مرسى صالح اسماعيل للبنين  خالد العداديه طنطا طنطا 39301914.5152015.577غرب

موسى   8786 فؤاد محمد للبنين  خالد العداديه طنطا طنطا 37251912.512202084غرب

الشيخ   8787 نبيل محمود للبنين  خالد العداديه طنطا طنطا 28.525.51011.59.519.511.573غرب

جرجس   8788 فايز ايمن للبنين  دانيال العداديه طنطا طنطا 37.529191214202065.5غرب

امبارك   8789 داوود لطفى للبنين  داود العداديه طنطا طنطا 35.5291914.514.5202083.5غرب

عماره    8790 السيد رشاد محمد للبنين  رشاد العداديه طنطا طنطا 29157.5831913.574غرب

احمد   8791 شوقى اشرف للبنين  زياد العداديه طنطا طنطا 36.526.5161110.52016.574.5غرب

احمد    8792 مجاهد عبدالمطلب اشرف للبنين  زياد العداديه طنطا طنطا 37291914.515201868غرب

قنديل    8793 حسن احمد ايهاب للبنين  زياد العداديه طنطا طنطا 362818.51212201856.5غرب

الزيات    8794 حامد محمد عزت للبنين  زياد العداديه طنطا طنطا 13.513.564نصف21.545.51.5غرب

عثمان    8795 احمد محمد عماد للبنين  زياد العداديه طنطا طنطا 38.528201512.5201775.5غرب

راغب    8796 مصطفى فوزى محمد للبنين  زياد العداديه طنطا طنطا 3122.51033.51815.553غرب

الشريف     8797 عبدالله عبده عبدالرحيم احمد للبنين  ساجد العداديه طنطا طنطا 35.52415107.5201463.5غرب

نوفل    8798 على السيد تامر للبنين  سارى العداديه طنطا طنطا 38.526.5141515201974.5غرب

زغلول   8799 سعد علء للبنين  سامح العداديه طنطا طنطا 8.75121572صفر332314غرب

النكلوي    8800 ابراهيم فتحى فتحى للبنين  سامح العداديه طنطا طنطا 32.522.513.513.5122017.577.5غرب

سليمان   8801 عبدالحليم عماد للبنين  سعيد العداديه طنطا طنطا 3121.5107.551512.556غرب
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عبدالتواب   8802 فؤاد ناجى للبنين  سعيد العداديه طنطا طنطا 27.517.514.5126.515.51554غرب

زيدان    8803 مبروك رمضان احمد للبنين  سمير العداديه طنطا طنطا 3227147.591714.564.5غرب

عبدالرازق   8804 عبدالمنعم عبدالرازق للبنين  سمير العداديه طنطا طنطا 20156.523.5139.555غرب

العالم    8805 حفناوى خالد الدين للبنين  سيف العداديه طنطا طنطا 3829.515.51211.519.51777غرب

الوشاحى     8806 محمد ابراهيم هانى الدين للبنين  سيف العداديه طنطا طنطا 3626.5105.5416.51574.5غرب

الجزار     8807 حسين محمد هشام الدين للبنين  سيف العداديه طنطا طنطا 362957.53.51913.563غرب

عبده    8808 كامل فهيم جورج للبنين  شنوده العداديه طنطا طنطا 38.53016.512.51419.51956.5غرب

العيسوى    8809 على منصور جلل للبنين  عادل العداديه طنطا طنطا 36.52816.512.59.518.516.566.5غرب

الغر    8810 عبدالفتاح عادل محمد للبنين  عادل العداديه طنطا طنطا 34.527.515.511.58.51715.576.5غرب

عطيه    8811 مصطفى فتحى ياسر للبنين  عبدالحميد العداديه طنطا طنطا واحد7.57.54واحد21.597.53غرب

حمد    8812 محمد عبدالرحمن احمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا واحد37301513.59.51815.55غرب

توفيق   8813 يسرى احمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 37.527.51210.57.5191393غرب

على    8814 ابوزيد محمد اسامه للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 37.52417.513.510.51216.563غرب

شحاتة    8815 عبدالقادر حمدى الحسن للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 3826.51513.511191574.5غرب

احمد    8816 السيد توفيق انور للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 3724.51712.51016.51443غرب

الفلى    8817 ابراهيم سعد خالد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 3522149.5314.514.546.5غرب

عمر   8818 مصطفى عاطف للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 37.52716.514.514.7515.51375غرب

محمد     8819 ابراهيم عبدالله الدين علء للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 3629.51913.513.519.51665.5غرب
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احمد    8820 فهمى ابراهيم محمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 393019.5151319.515.577غرب

عصر    8821 محمد احمد محمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 392918.513.514.52014.566غرب

ابومندور    8822 حسين البيلى محمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 36.528.514.59618.512.546.5غرب

محمود   8823 فاروق محمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 38271813.513.52012.565غرب

نصار    8824 محمد محمد محمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 38.528.51913.59.5191547غرب

الدكر    8825 محمود نبيل محمد للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 38.52718.51410181966غرب

البدوى    8826 احمد زكى مصطفى للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 3929.515108.5201871.5غرب

البرباوى   8827 فاضل ناجى للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 1611.543.5واحد3317.5134.5غرب

جاد    8828 امين صبحى هشام للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 3429201411.251712.587غرب

حبيب   8829 مصطفى هشام للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 32.5281410.57.51915.558.5غرب

السعيد   8830 فاروق وائل للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 38271010.57.52016.544.5غرب

عمر    8831 على محمد وائل للبنين  عبدالرحمن العداديه طنطا طنطا 3729.51512.512191776غرب

كيلنى   8832 حامد منير للبنين  عبدالسلم العداديه طنطا طنطا 3527121291612.567غرب

حجازى   8833 عبدالفتاح محمد للبنين  عبدالفتاح العداديه طنطا طنطا 3125.57.59917.512.565.5غرب

علي    8834 سليمان السيد ابراهيم للبنين  عبدالله العداديه طنطا طنطا 31245.57.57.512.510.555غرب

عبدالله    8835 السعيد شوقى محمد للبنين  عبدالله العداديه طنطا طنطا 38.53019.515152017.586.5غرب

الصعيدي    8836 محمد انور نبيل للبنين  عبدالله العداديه طنطا طنطا 38.527.51714.59.52011.557غرب

عطيه   8837 عبدالله احمد للبنين  عبدالوهاب العداديه طنطا طنطا 37281154.51913.556غرب

حامد    8838 على محمد ابراهيم للبنين  علء العداديه طنطا طنطا 363017.5131019.51955.5غرب

بركات    8839 صالح على صالح للبنين  على العداديه طنطا طنطا 352716.512.51019.51766غرب

شتا    8840 عبدالله على عبدالله للبنين  على العداديه طنطا طنطا 3228.5159.57.517.513.547.5غرب

مصطفى   8841 حسين محمد للبنين  على العداديه طنطا طنطا 39.526.5171513201566غرب

الرجداوى    8842 على على مصطفى للبنين  على العداديه طنطا طنطا 36.5301014.56.251511810غرب
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عباس    8843 عبدالمجيد فايز الدين للبنين  عماد العداديه طنطا طنطا 21.515.532.5516.5956غرب

الشافعي   8844 عبدالستار محمد للبنين  عماد العداديه طنطا طنطا 38.524119.54.518.51465.5غرب

داود   8845 محمد ابراهيم للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 3828.5171313.5201777غرب

عزب    8846 عبده احمد احمد للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 36.522.511.512.56.52017.567غرب

ابراهيم    8847 عبدالسميع عيد احمد للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 39.528.519.751515201377.5غرب

الخولى    8848 طه سعيد تامر للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 39.528.51813.513.5201565.5غرب

الشول     8849 الدين حسام محمد جمال للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 3928.518.514.513189.554غرب

السبكى     8850 ابراهيم سعيد الدين حسام للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 39.528.516.51410.52013.566غرب

طراد     8851 الدين جمال احمد خالد للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 3929171511.5201563غرب

المليجى     8852 عبدالغنى يحى محمد شادى للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 393019.5141519.516.568.5غرب

عليوة    8853 محمد اسماعيل طه للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 39.53014.51413.51916.568غرب

السرسناوى    8854 محمد السيد عادل للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 372913.51414.75201563.5غرب

البنهاوى    8855 عبدالفتاح محمد عادل للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 39.5302014.515201867.5غرب

عبدالله    8856 مندور عبدالحسيب عاصم للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 3929.5201314.5201867.5غرب

دهمان    8857 احمد محمد عاطف للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 36.52312.59.53.515.51055غرب

رشوان   8858 اسماعيل علء للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 3726.511126.51412.566.5غرب

بريك   8859 عبدالسيد محمد للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 34.52011.59.51111.514.575.5غرب

عمروس    8860 حسين فؤاد محمد للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 39.53019.514152014.566.5غرب

حسن    8861 عمر صلح مصطفى للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 372912.514.514.51914.567.5غرب
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البدرى    8862 عبده عبدالعزيز مؤمن للبنين  عمر العداديه طنطا طنطا 39.5301914.515201869غرب

الجندي   8863 عبدالحميد احمد للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 38301712102013.559غرب

عمر   8864 محمد اشرف للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 37.527195.759181577.5غرب

الطويل    8865 السيد محمود اكرامى للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 322411.57.57.5131665غرب

الشريف    8866 الحنفى عبداللطيف خالد للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 393017.514.512.52013.566.5غرب

سالم     8867 ابراهيم الدوله قمر خالد للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 35.5281514.59.51414.565.5غرب

محمد    8868 عبدالرحمن زكى طارق للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 393019.7514.515201375.5غرب

صالح    8869 ابراهيم فتحى عادل للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 3725.5138.57.516.51154.5غرب

العماوى    8870 العزب صالح محمد للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 383019.5151519.514.566.5غرب

شلبى   8871 نبيل محمد للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 39.530181513.5201887.5غرب

محمد    8872 الدسوقى عثمان ايمن للبنين  عيسى العداديه طنطا طنطا 36.52411.57.5816.511.565غرب

حماد    8873 محمد عبدالفتاح اشرف للبنين  فارس العداديه طنطا طنطا 38.52917.51514.75201666غرب

عبدالله    8874 شبل محمد للبنين  فارسعصام العداديه طنطا طنطا 28.521.5109.56.519.51346غرب

مصطفى    8875 محمد نبيل محمد للبنين  فارس العداديه طنطا طنطا 28.517.510105181145.5غرب

السعودى    8876 مرسى عبدالفتاح احمد للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 20.515.52.55.51.5139.545.5غرب

مدكور    8877 السيد محمد حمدى للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 11.51347صفر23.515.52.54غرب

الخولى    8878 السيد عبدالحميد عصام للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 3928.51311.59.519.51268غرب

البشبيشى    8879 العابدين زين على للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 39301813.51019.51459.5غرب

المزين    8880 محمد ابراهيم محمد للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 36231413.57.5201148.5غرب

البلط    8881 على حافظ محمد للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 34261013.59.518.51676غرب

رشدان    8882 محمـــد على محمد للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 25.5153.54.51.5171446غرب

مهران    8883 طايع محمود محمد للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 3828.51714.511.5201159.5غرب

الضاحى    8884 حسن مسعد محمد للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 3930181513.5201459.5غرب
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على    8885 عبدالعاطى جهاد هشام للبنين  كريم العداديه طنطا طنطا 39.5301814.514201869.5غرب

خفاجه     8886 محمد العليمى كمال اشرف للبنين  كمال العداديه طنطا طنطا 25.525.57.511.57.5191058غرب

ميخائيل   8887 كمال عماد للبنين  كمال العداديه طنطا طنطا 39.5302014.514.75202079.5غرب

هدهود    8888 مصطفى كمال مصطفى للبنين  كمال العداديه طنطا طنطا 30.5155.5111.5181146غرب

عزيز   8889 فايز امير للبنين  كيرلس العداديه طنطا طنطا 3528.510156201968غرب

جرجس   8890 مجدى ايمن للبنين  كيرلس العداديه طنطا طنطا 363013.5157.519.51869غرب

جرجس    8891 شفيق عاطف تامر للبنين  كيرلس العداديه طنطا طنطا 39.53018.514.512.5202069.5غرب

رزق   8892 فايز للبنين  كيرلسجمال العداديه طنطا طنطا 39.53018.51514.5202079.5غرب

اسعد   8893 جورج للبنين  كيرلسسمير العداديه طنطا طنطا 3828.519.5127.519.52069.5غرب

فؤاد   8894 فتحى عماد للبنين  كيرلس العداديه طنطا طنطا 35.52919.7514.59.5202059غرب

رياض   8895 فام مينا للبنين  كيرلس العداديه طنطا طنطا 39.530191514.75202059.5غرب

محمد   8896 سالم صلح للبنين  لؤى العداديه طنطا طنطا 38.528131510.519.51875.5غرب

عطا    8897 سعد ابراهيم سمير للبنين  مارك العداديه طنطا طنطا 39.53019.51514.75202063غرب

قلينى   8898 اديب صبحى للبنين  مارك العداديه طنطا طنطا 36.52817.51213201962.5غرب

عبدالملك   8899 وهبه ماجد للبنين  مارك العداديه طنطا طنطا 3827.51581119.52072.5غرب

خليل    8900 مسعود عدلى منير للبنين  ماريو العداديه طنطا طنطا 37.527.513.511919.52072.5غرب

عبدالسيد   8901 ناجى هانى للبنين  ماريو العداديه طنطا طنطا 31.5251038181882غرب

القباني     8902 امين الدين جمال ايهاب للبنين  مازن العداديه طنطا طنطا 37.529.5191514201382.5غرب

العصر    8903 محمد السيد محمد للبنين  مازن العداديه طنطا طنطا 36.527.5148.510.517.51454غرب

جبريل    8904 محمد حسن محمد للبنين  مازن العداديه طنطا طنطا 3627.515.51214.75191673.5غرب

حبيش     8905 كامل مصطفى مجدى محمد للبنين  مازن العداديه طنطا طنطا 3125177.512.51715.564غرب

نصير    8906 الدمرداش عبدالهادى المرسى للبنين  ماهر العداديه طنطا طنطا 37.5302012.51319.51774.5غرب

حلمى    8907 عزيز فؤاد ماهر للبنين  مايكل العداديه طنطا طنطا 36281410.5916.52063.5غرب
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الشيخ   8908 محمد ابراهيم للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3828.51213.515191564.5غرب

الجمل     8909 محمد محمد السيد احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38.52819.51514.5201867.5غرب

موسى    8910 عبدالحميد عبدالعليم احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 36.5291591319.51886غرب

عبدالجواد   8911 على احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 37.522.515.59.5101617.565غرب

مصطفى   8912 على احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 37.526.51589.5171685غرب

محمد    8913 على فاروق احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3119.5107.551714.574غرب

عطيه    8914 احمد محمد احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3829171513.5201678غرب

جنيدى   8915 محمد احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 36.52710981615.565.5غرب

الجزار    8916 حسن محمد احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 383016.51515201788غرب

الجنش   8917 مصطفى احمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3728157918.515.556غرب

بدر    8918 فوزى عبدالحميد اسامه للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 37.52816131019.516.576.5غرب

مصطفى    8919 محمد عبدالعزيز اسامه للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3218159.57.5151756غرب

الميهى    8920 حجازى محمد اسامه للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 33.520.510.5107.515.517.576غرب

الجبالى    8921 عبدالقوى محمد اسامه للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 343018.51313.5201876غرب

الشرقاوي    8922 وهبه عبدالمولى اشرف للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3424.57.57.52.514.511.565.5غرب

الشويمى    8923 محمد قطب اشرف للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 711.585واحد2015104.25غرب

ابوعلفه    8924 سالم رجب السيد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 30.516.5107.531114.556غرب

القرشى    8925 عبدالوهاب عبدالفتاح السيد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3829.5101114201467غرب

خليل    8926 محمد محمد السيد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 33.527.511109.5181775.5غرب

مسعود     8927 السيد محمد بالله العارف للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 372817141118.517.555.5غرب

سالم    8928 مصطفى ابراهيم ايمن للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 362512.510.51018.51875غرب

محمد    8929 سعد عبدالنبى ايمن للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 392616.513.513.5202059غرب

الفار      8930 احمد سيد طه محمد ايمن للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 36.52314.5137.5161466.5غرب
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ابوالمجد   8931 عبدالفتاح ايهاب للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 35.52816910.52016.567غرب

عبدالفتاح   8932 محمد ايهاب للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 33.517.56.5121216.516.574غرب

حسن    8933 السيد رشاد جمال للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 383015.513.514.7518.51879غرب

كامل    8934 فؤاد محمد حسام للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3324.5107.55191475غرب

طه    8935 حسبو محمد حسبو للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 372619.51314202078.5غرب

المصرى   8936 احمد خالد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 352715.5117.5201675.5غرب

على    8937 ابراهيم محمد خالد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38.53013.512.514.519.51879.5غرب

العربى    8938 المحبوب محمد خالد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 29.517107.54.51915.586غرب

عرايس    8939 ابراهيم حماد رشدى للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 37.5281813.514.7519.51789غرب

ميدان   8940 حامد زكى للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 31.518109.57.5191172غرب

الشهالى     8941 عبدالحميد على العابدين زين للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 31.516.557.54.516.511.572غرب

الصعيدى    8942 السيد محمد سامح للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 35.527.5161310.519.51562غرب

داود     8943 عبدالقادر ابراهيم محمد سامى للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 37271512.51419.51582غرب

السيد    8944 عبدالوارث فتحى سعيد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 36221711.510.518.514.584.5غرب

عبدالحميد   8945 محمد صبحى للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 342416.513.51319.51673.5غرب

ابراهيم   8946 ربيع طارق للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 31277.5101119.51472غرب

شمه    8947 طه ابراهيم عادل للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3622.513.511.514.51913.575غرب

عينر    8948 ابراهيم الدسوقى عاصم للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 37.52917.512.511.519.51384.5غرب

غازي   8949 عبدالمجيد عاصم للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38.53017.51514.752014.584.5غرب

دوابة   8950 محمد عاصم للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 392818.513.51319.513.584غرب

عامر    8951 محمد احمد عبدالعزيز للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 392513.514.7510.5201071.5غرب

كليب    8952 محمود محمد عبدالمنعم للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38261614.751419.516.553غرب

يسمحمود   8953 عثمان للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38.53018.514.515201764غرب
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ابراهيم    8954 عبدالرازق عبدالموجود عمرو للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38.52917.512.5122014.574.5غرب

ابوميره    8955 على محمد عمرو للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 30.521.574.53.515.5955.5غرب

على    8956 حسين عبدالعال مجاهد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 353012.513.57.518854غرب

حسن    8957 مصطفى عبدالفتاح محمد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38301914.51519.51873.5غرب

الشناوى    8958 حامد عبدالعظيم مختار للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 2823107.58.516.51571.5غرب

خطاب    8959 محمد عبدالحميد مدحت للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 2821.51088.517.5964.5غرب

السيد   8960 محمد مدحت للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38271913.510.52015.574.5غرب

البنبي    8961 ابراهيم محمد مراد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 39.528201515201869.5غرب

عبدالحليم    8962 مصطفى احمد مصطفى للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 194.5622.551364غرب

ابوزهو    8963 محمد خميس مصطفى للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3324.51110.5915.512.556غرب

محمد    8964 السيد عبدالدايم هانى للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 26.519.510.5891312.567.5غرب

خميس   8965 الحسينى وائل للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 27.511.57.57.511121653.5غرب

محمد    8966 عبدالقادر توفيق وائل للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 307104.511111258.5غرب

القطب    8967 محمود لطفى وليد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 33.52818.513.514.7519.51457.5غرب

وهدان    8968 متولى احمد وهدان للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 3728.519.51514.52016.558غرب

بدر    8969 اسماعيل محمد ياسر للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 30.517.512131317.51678غرب

عبداللة   8970 محمد ياسر للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 38.530201515201863غرب

عزب   8971 محمد ياسر للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 26.525.51013.5101810.563.5غرب

سلم    8972 محمد احمد ايمن للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 30.5201011515.512.552غرب

شحاتة    8973 ابراهيم حامد ايمن للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 246.51022.578.563.5غرب

حافظ     8974 عبدالحميد حافظ محمود ايمن للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 32.521147.57.51416.552.5غرب

حامد   8975 محمود حامد للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 28.513.514.58.53.51215.552.5غرب

عبدالحليم   8976 عبدالرازق سعيد للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 35.52614.51311.51718.562.5غرب
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الشوربجى    8977 ابراهيم محمود عادل للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 39302015152018.588غرب

النويهى    8978 حامد احمد عاطف للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 352816.5131218.51775.5غرب

غنيم   8979 محمود عصام للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 34.520141010191655غرب

والى   8980 عبدالسلم مصطفى للبنين  محمود العداديه طنطا طنطا 2916.510.57.55.511.51453.5غرب

ذكى    8981 احمد فاروق احمد للبنين  مروان العداديه طنطا طنطا 3529161211.51914.574.5غرب

ابوالخير    8982 حسين عبداللطيف جمال للبنين  مروان العداديه طنطا طنطا 30.5151311.59.517.517.574.5غرب

يوسف    8983 حسن محمد حسنى للبنين  مروان العداديه طنطا طنطا 33221411.511161766.5غرب

حجازى    8984 مصطفى عبدالفتاح مصطفى للبنين  مروان العداديه طنطا طنطا 36.52419.57.57.5161774.5غرب

الزغبى    8985 عبدالرازق بلتاجى ابراهيم للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 3727.519.514.513.5191766غرب

عبدالعال    8986 مصطفى فاروق ابراهيم للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 37.527.519.511.58.51918.556غرب

ذكى    8987 احمد فاروق احمد للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 352818.57.511.516.51755.5غرب

عبدالغفار   8988 فاروق احمد للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 392719.512.515201666غرب

الجندى   8989 محمد حسن للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 35.52218.57.58181655.5غرب

القزاز   8990 عبدالقادر ربيع للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 39.528.519.51214.5191753غرب

مطر    8991 راغب محمد عونى للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 38.52619.514122017.555غرب

محمود   8992 عبدالعزيز محمد للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 3622181211.512.51566غرب

نعمه    8993 احمد فريد محمد للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 37.528.519.514.514.7519.751557غرب

النوسانى   8994 كمال محمد للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 38.529191412.5201667.5غرب

العجيزى   8995 محمد محمد للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 16.52152.52.54944غرب

الخرسيتي   8996 مصطفى محمد للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 382919.514.514.519.519.576غرب

ابودنيا   8997 محمد محمود للبنين  مصطفى العداديه طنطا طنطا 35.52818.5141519.51689.5غرب

عوده   8998 صفوت محمد للبنين  معاذ العداديه طنطا طنطا 39301814.5152017.576.5غرب

الدماس   8999 المحمدى محمد للبنين  معتز العداديه طنطا طنطا 373019.51513.5201676غرب
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ابوشهبه    9000 طه السيد تامر للبنين  مهند العداديه طنطا طنطا 38292014.51519.516.557غرب

سالم   9001 محمود عبدالمنعم للبنين  مهند العداديه طنطا طنطا 393018.5141419.51578غرب

خضر    9002 سعد محمد ابراهيم للبنين  مؤمن العداديه طنطا طنطا 392919.510111813.566.5غرب

غياث   9003 السيد خالد للبنين  مؤمن العداديه طنطا طنطا 2715.51483.51111.543.5غرب

عوض    9004 محمد عاطف طارق للبنين  مؤمن العداديه طنطا طنطا 27.518.514.59510.51153.5غرب

جبريل    9005 حسين مصطفى محمد للبنين  مؤمن العداديه طنطا طنطا 382819.513.514.75201355.5غرب

عيد   9006 مرسى مصطفى للبنين  مؤمن العداديه طنطا طنطا 3826.516.513.581717.597.5غرب

عبدالمنعم   9007 محمد ياسر للبنين  مؤمن العداديه طنطا طنطا 22.513.511.58513.51473غرب

جودة     9008 الله عطا عدلى ايمن للبنين  ميلر العداديه طنطا طنطا 35302010.51219.52075.5غرب

ايوب   9009 شفيق رجائى للبنين  مينا العداديه طنطا طنطا 3930201313202076.5غرب

ميخائيل    9010 عطا عياد سمير للبنين  مينا العداديه طنطا طنطا 37291810.510.519.52086غرب

ميخائيل    9011 فهمى وجيه غالى للبنين  مينا العداديه طنطا طنطا 38.529.519.51215202098غرب

يونان    9012 غبريال عاطف غبريال للبنين  مينا العداديه طنطا طنطا 3829.517.51412.5192086غرب

عطيه    9013 يوسف نصيف وليم للبنين  مينا العداديه طنطا طنطا 3829191412192095غرب

اسكندر    9014 صبحى فوزى يوسف للبنين  مينا العداديه طنطا طنطا 39302014.514.75202086.5غرب

سليمان   9015 عبدالمعطى اسامه للبنين  ناصر العداديه طنطا طنطا 24.5211010.57.514.51174.5غرب

خلف    9016 على ابراهيم نبيل للبنين  هارون العداديه طنطا طنطا 37.524187.512201484غرب

حسن     9017 محمود فتحى احمد للبنين  وليد العداديه طنطا طنطا 36.519.51913.511.51811.596غرب

الزعويلى   9018 عبدالغنى عبدالناصر للبنين  وليد العداديه طنطا طنطا 393019.51314.519.51296.5غرب

القويسني    9019 ابراهيم محمد ابراهيم للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 38.52417.513121816.585.5غرب

فودة    9020 موسى محى احمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 3728.515.5138.51913.585غرب

السيارى    9021 على نبيل احمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 35.527.516.51012.52013.565.5غرب

الخضراوى   9022 عبدالعزيز اسلم للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 3713123.54.5131052.5غرب
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ابراهيم    9023 اسماعيل محمد اسماعيل للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 35.5281514.5142015.585.5غرب

الطايفه    9024 عبدالحميد السيد حسن للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 3016.513.55.55161374غرب

الخليفه   9025 ناصف حسين للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 27.59.510107.514653.5غرب

عبيد    9026 احمد فتحى خالد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 3520.516.57.5816.514.563غرب

ناجى    9027 رمضان فوقى ربيع للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 34.52116.547.513.516.572.5غرب

اسماعيل   9028 محمد رضا للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 39302014.5121915.585.5غرب

محمود   9029 السيد سامح للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 38.529.52015142017.587.5غرب

شاهين   9030 محمد شريف للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 302911.547.51815.594غرب

عمر   9031 سيد عزت للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 37.5291914.513201585غرب

الوكيل    9032 محمد ابراهيم علء للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 3627.52014.513.5201585غرب

كيلنى    9033 كيلنى محمد علء للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 39.53019.514.5152017.598.5غرب

شلبى    9034 محمد احمد محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 24.516.510.57.541710.584غرب

مصطفى   9035 رمضان محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 373019.514.51519.516.599.5غرب

شكر   9036 طلعت محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 341915.510.59.519.51484.5غرب

احمد    9037 عباس عاطف محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 3527.518.54.53141276.5غرب

المنياوى    9038 محمود على محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 251211.57.5319.5985غرب

قنديل     9039 محمد خلف محمد محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 38.53019.51515201788.5غرب

الخولى    9040 شرف محمد محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 39.529.5201514.52016.598.5غرب

الجمل   9041 مصطفى محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 38.53019.514.58.518.515.597.5غرب

عامر    9042 محمد نجدى محمد للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 3929.519.51410201688.5غرب

بخيت    9043 متياس فؤاد مدحت للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 31.525.51712121818.575.5غرب

عبدالعزيز   9044 يوسف ناصر للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 37.526.51411816.51786.5غرب

البيارى   9045 حسين وائل للبنين  يوسف العداديه طنطا طنطا 38.527148.57.513.51487غرب
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الدعباس   9046 السيد وليد للبنات   ابتهال العداديه الحديثة طنطا طنطا 3724151512.517.51686غرب

عبدالحليم    9047 محمد جابر مصطفى للبنات   احسان العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.526.51515151712.585.5غرب

السيد    9048 احمد عبدالفتاح احمد للبنات   اروى العداديه الحديثة طنطا طنطا 353015.515152014.595.5غرب

عوض    9049 عبدالله ابراهيم عبدالله للبنات   اروى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.52717.51514201574غرب

الكيلنى   9050 عبدالله ياسر للبنات   اروى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5301915152018.598غرب

شليق   9051 عبدالقادر محفوظ للبنات   اريج العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.529.519.75131319.516.595غرب

على    9052 عبدالفتاح محمد وائل للبنات   اريج العداديه الحديثة طنطا طنطا 3626.517111418.51482.5غرب

احمد    9053 السطوحى عبدالحميد ابراهيم للبنات   اسراء العداديه الحديثة طنطا طنطا 34181397.51713.584.5غرب

النعناعى   9054 عبدالمعبود رضا للبنات   اسراء العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.527.51513.5152010.575غرب

السواق    9055 طه احمد طه للبنات   اسراء العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.524.5108.57.51716.585.5غرب

محمود    9056 محمد امين محمد للبنات   اسراء العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5221110.510.51614.585غرب

عثمان     9057 محمد الدين صلح محمد للبنات   اسراء العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.527.51411.5916.51385.5غرب

الخرادلى    9058 مصطفى محمد نبيل للبنات   اسراء العداديه الحديثة طنطا طنطا 3626.516129.51817.584غرب

ابوسليم   9059 فرج هانى للبنات   اسراء العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.529179.756.751513.577غرب

مطاوع    9060 ملكى شكرى ايمن للبنات   اسماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.52213107.5161484غرب

اباصيرى   9061 محمد رضا للبنات   اسماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 3729.518.51411.519.514.585غرب

عبدالفتاح   9062 عبدالعزيز محمد للبنات   اسماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.517.513.5910.51712.584.5غرب

الحفناوى     9063 محمد محمود مصطفى محمد للبنات   اسماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 3829171212.52018.587.5غرب

عثمان   9064 محمد محمود للبنات   اسماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 3829111014181585.5غرب

محمد   9065 الصادق المين للبنات   اشواق العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5297.51313191875.5غرب

الحمزاوى    9066 الحمزاوى محمد حلمى للبنات   الء العداديه الحديثة طنطا طنطا 3628.517.514152017.598غرب

اغا    9067 محمد ابراهيم شريف للبنات   الء العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.527.519.751312.5201788.5غرب

عبدالله   9068 احمد عيد للبنات   الء العداديه الحديثة طنطا طنطا 28.517.5101112.52013.588غرب
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عبدالله   9069 امان محمد للبنات   الء العداديه الحديثة طنطا طنطا 351815.51312.5181588غرب

على    9070 الله جاب محمد للبنات   الء العداديه الحديثة طنطا طنطا 321815811.514.515.597غرب

الزينى    9071 محمد عبدالعزيز محمد للبنات   الء العداديه الحديثة طنطا طنطا 31.527.5179.5918.51888غرب

عبدربه    9072 خالد محمد خالد للبنات   امال العداديه الحديثة طنطا طنطا 352617.5151517.515.566.5غرب

الششتاوى   9073 ابراهيم احمد للبنات   امنيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3726.5181514.519.517.578.5غرب

راضى     9074 الصاوى محمد حجازى احمد للبنات   امنيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.51515201899.5غرب

سرحان    9075 ابراهيم عبدالحافظ ايهاب للبنات   امنيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53017151519.51378.5غرب

محمد    9076 حسن سعد حسن للبنات   امنيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 30.58124.59.5141463.5غرب

سليمان    9077 على محمد حسن للبنات   امنيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 29101045151476.5غرب

خليف    9078 يسن انور يسن للبنات   امنيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.52719.511.59.519.51287.5غرب

سلمه    9079 اسماعيل عبدالقادر عادل للبنات   اميره العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.51515201999غرب

خليفة    9080 عبدالنبى متولى جمال للبنات   انجى العداديه الحديثة طنطا طنطا 383015.51411.519.511.588غرب

سعيد    9081 فهمى سعيد عادل للبنات   انجى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.528181114.518.518.579.5غرب

عوض    9082 محمد يحيى يحيى للبنات   انجى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.51414.5201788غرب

داود   9083 عيسى بحبح للبنات   انجيل العداديه الحديثة طنطا طنطا 30.5915.57.59.512.518.579غرب

سمك   9084 شاكر رفعت للبنات   ايثار العداديه الحديثة طنطا طنطا 3727.519.5131319.515.584.5غرب

المعوض    9085 حنا فخرى جورج للبنات   ايرينى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.7514.514.5202098غرب

الصايغ     9086 محمد مجدى محمد احمد للبنات   ايمان العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5302014152018.599غرب

لشين    9087 عبدالحميد السيد اشرف للبنات   ايمان العداديه الحديثة طنطا طنطا 3627.516107.516.513.583.5غرب

البشيهى   9088 نسيم السيد للبنات   ايمان العداديه الحديثة طنطا طنطا 30.511.5101.53101384غرب

البدوى    9089 سعيد عبدالعزيز طلعت للبنات   ايمان العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5302014.514.752018.598.5غرب

القاضى    9090 شلبى عزت على للبنات   ايمان العداديه الحديثة طنطا طنطا 3728.51914919.515.578.5غرب

حليم   9091 سمير فادى للبنات   ايمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52911.511.513.51916.595.5غرب
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سرحان    9092 محمد الجوهرى ابراهيم للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 383017.51514.5201897غرب

البحيرى   9093 على احمد للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.529.519.514.514.751916.585غرب

سلمه   9094 محمد امجد للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37231612.5111915.586.5غرب

عبدالمنعم   9095 السيد جمال للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3930191514.5201795.5غرب

زكى   9096 سعد خيرى للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5281914.514.751814.583غرب

مرجان   9097 فرج سعيد للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39302014.5152019.599.5غرب

المطاهر     9098 عبدالعليم كمال الدين نشوت للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.5211110.581716.593.5غرب

العدل    9099 محمد رضوان هانى للبنات   ايه العداديه الحديثة طنطا طنطا 28.514.51011.57.518.512.582.5غرب

مصرى   9100 سالم عمر للبنات   بتول العداديه الحديثة طنطا طنطا 23.58.57228.511.582غرب

الدعباس   9101 السيد وليد للبنات   بتول العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.52013.5108.5161682.5غرب

حسن    9102 محمد ابراهيم ياسر للبنات   بثينه العداديه الحديثة طنطا طنطا 24.5864.7511.751115.583غرب

الشرقاوى    9103 السيد عطيه اسر للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.528.519.51414.519.751884غرب

البحراوى   9104 محمد ايهاب للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا نصف29.52077.51.59.512.59غرب

عبدالفتاح   9105 رزق سامى للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 393018.51513.519.751485غرب

البكر   9106 محمود عبدالحميد للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 38292014.513.52019.5810غرب

رميح    9107 عبدالكريم عبدالنبى عصام للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52919.512.514.751913.5810غرب

ابراهيم    9108 منصور فوزى علء للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.51414.7519.520810غرب

عبدالحافظ   9109 عبدالجواد عمروحلمى للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 362810.51513.5181567غرب

الششتاوى    9110 احمد سعد محمد للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5301915152020810غرب

حسن   9111 عبدالعظيم محمد للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.530191515202099.5غرب

الفقى   9112 مصطفى محمد للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 3830181514.52018.589غرب

خليفه    9113 السيد احمد مصطفى للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 38291714.59.5201998.5غرب

الشيتي     9114 احمد طه فتحى وائل للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 342315.514.591913.587.5غرب
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بركات    9115 عبدالقادر مصطفى وليد للبنات   بسمله العداديه الحديثة طنطا طنطا 31.51915.514.510141297غرب

عامر   9116 رشاد احمد للبنات   بسمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.7515132019810غرب

السيد    9117 عبدالشافى محمد اسامه للبنات   بسنت العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5281014.5111912.5810غرب

جمعه    9118 ابراهيم احمد ايمن للبنات   بسنت العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.52919.514.5152017810غرب

بسيونى    9119 محمد محمد احمد للبنات   بيرى العداديه الحديثة طنطا طنطا 30271210.55.513.515.599.5غرب

جبرائيل   9120 ظريف وليد للبنات   بيلجيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.52917.514.513.518.52089غرب

السعدنى   9121 ابراهيم اشرف للبنات   تسنيم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38281914152018.5910غرب

دياب   9122 جمال حسن للبنات   تسنيم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52917.515152018.5810غرب

محرم    9123 الصاوى عبدالله عبدالعظيم للبنات   تسنيم العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.528.5109.549.516.588.5غرب

كشك    9124 محمود السيد محمد للبنات   تسنيم العداديه الحديثة طنطا طنطا 12.51377.5صفر296.575.5غرب

الوكيل    9125 على على احمد للبنات   تقى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38291814.7592016.588.5غرب

بسيونى   9126 صالح محمد للبنات   تقى العداديه الحديثة طنطا طنطا 373017.51415191983.5غرب

كشكول   9127 ماهر محمد للبنات   تقى العداديه الحديثة طنطا طنطا واحد342612.510.581916.57غرب

العفيفى    9128 احمد شاكر هانى للبنات   تقى العداديه الحديثة طنطا طنطا 362917.5131419.518.587.5غرب

عوض    9129 ابراهيم جرجس باسم للبنات   جانا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5301913.515202097غرب

رزق    9130 فتحى الدين حسام للبنات   جنا العداديه الحديثة طنطا طنطا نصف342811113.51812.57غرب

الشريف   9131 السيد تامر للبنات   جنه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52914.51515202085غرب

يوسف   9132 لطفى باسم للبنات   جنى العداديه الحديثة طنطا طنطا 383017.512142019.564.5غرب

سلمه    9133 الله فتح جورج للبنات   جوسيان العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.514152020810غرب

راغب   9134 مرجان رفيق للبنات   جولى العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.515152020910غرب

حنا   9135 جوليو البير للبنات   جوى العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.521.510138.5191985.5غرب

راره    9136 محمد شعبان ابراهيم للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52918.51313.52014.583.5غرب

غباره   9137 عادل احمد للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 36291813.511.5201883.5غرب
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فتحى    9138 ابراهيم محمد احمد للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 382919.514.513.52014.573غرب

ابوالعباس    9139 على محمد اشرف للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52918.514.514.5201585.5غرب

عرفه    9140 حسن فاروق ايهاب للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 382818.514.514.519.517.596غرب

اسماعيل   9141 حامد حسن للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.52312.5212.51717.574.5غرب

عبدالقادر   9142 عبدالوهاب حماده للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 352911.59.59171773غرب

البر     9143 عبد حسانين محمد سراج للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 30291097.51715.583غرب

حسين    9144 محمد المرسى شريف للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5301814.512.51912.583.5غرب

السقعان    9145 محمد رمضان صابر للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 372918.514.515202099.5غرب

هاشم    9146 اسماعيل محمد عبدالله للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.521117.510191278غرب

احمد     9147 توفيق خيرى محمد عمر للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 29.518791217.51777غرب

منيسى    9148 محمد فريد فايز للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.5281313.51518.515.567غرب

العقباوى    9149 حسنين محمد مجدى للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 382919.515151919710غرب

قنديل    9150 احمد سيد محمد للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 34.518161411181355.5غرب

خليل    9151 محمد صديق محمد للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5251814.514201789.5غرب

شرشير   9152 عبدالمجيد محمد للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 382916.514.5122019.589غرب

الفقى   9153 مصطفى محمد للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5302014.75152018.599غرب

التراس    9154 محمد احمد هانى للبنات   حبيبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39302015152017.5910غرب

الجبالى    9155 احمد عبدالله حسن للبنات   حنين العداديه الحديثة طنطا طنطا 383019.5141419.51788.5غرب

السقعان    9156 محمد رمضان صابر للبنات   حنين العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5261915152019910غرب

عبدالمنعم    9157 حسن عبدالمنعم طارق للبنات   حنين العداديه الحديثة طنطا طنطا 29777.54.511.515.577غرب

مسعود    9158 عبدالله كامل محمد للبنات   حنين العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.521131011.517.51794غرب

فواز    9159 عبدالرحمن محمود نادر للبنات   حنين العداديه الحديثة طنطا طنطا 383016.511.5122016.598غرب

الفقي    9160 يوسف محمد يسرى للبنات   حنين العداديه الحديثة طنطا طنطا 372919.514.59.5171688.5غرب
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الخياط    9161 محمود احمد محمد للبنات   خلود العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.51515202098.5غرب

محمد     9162 على عبدالفتاح محمد وليد للبنات   دارين العداديه الحديثة طنطا طنطا 35271614.512.51917810غرب

السمنى   9163 السيد احمد للبنات   داليا العداديه الحديثة طنطا طنطا 373019.751515202099.5غرب

جاد   9164 محمد احمد للبنات   دانه العداديه الحديثة طنطا طنطا 271812.510.59.512.512.588غرب

عوض    9165 يوسف حمايه اسعد للبنات   دميانه العداديه الحديثة طنطا طنطا 2715127.54.512.51876.5غرب

نجيب   9166 لبيب ميشيل للبنات   دميانه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5301814.515202099.5غرب

الخليفه    9167 ابراهيم فوزى احمد للبنات   دنيا العداديه الحديثة طنطا طنطا 393018.515152016.589.5غرب

بدوى    9168 حسن صبحى نبيل للبنات   دنيا العداديه الحديثة طنطا طنطا 20.5267.5127.5131269غرب

احمد    9169 سيد امين محمد للبنات   دينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 362915.514.511201389.5غرب

موسى    9170 محمود محمد ولء للبنات   دينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.5251614.512.5191987.5غرب

عبدالنبى    9171 احمد سامى احمد للبنات   رانيا العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.59678.25181385غرب

العقدة    9172 سليمان فتحى عطيه للبنات   رانيا العداديه الحديثة طنطا طنطا 352316.51311.5181678.5غرب

رضوان   9173 عبدالرءوف محمد للبنات   ربا العداديه الحديثة طنطا طنطا 372912.513.592015610غرب

الشرقاوى    9174 عبدالسلم احمد ايمن للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 383018.514.5152019910غرب

عبده    9175 صالح جابر رضا للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 372771413.51617.588.5غرب

البطريق    9176 على محمد رضا للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 383019.514.5152018810غرب

حسن    9177 عبدالتواب فؤاد سعيد للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5281314.759.519.513710غرب

محمد   9178 السيد كرم للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 29.5233.5108.5151479غرب

على   9179 عبدالحميد محروس للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا واحد349105.757.513117غرب

احمد   9180 احمد محمد للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38301614.514.5202089.5غرب

الصباغ    9181 عبدالحميد اسماعيل محمد للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37301414.513.52018910غرب

معارك    9182 قمر رجب محمد للبنات   رحمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5302015152020810غرب

عابدين   9183 الصاوى ابراهيم للبنات   رشا العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.52815.51314.52020510غرب
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ملك   9184 احمد محمد للبنات   رغد العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.529.5181413.52018.5810غرب

حسن    9185 احمد السيد وليد للبنات   رغد العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5301914.515201989.5غرب

نصير   9186 عبدالحميد احمد للبنات   رنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.514.513.5202099غرب

عبدالكريم   9187 عبدالحافظ ايمن للبنات   رنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5302014.514.52019810غرب

ابراهيم    9188 اسماعيل غاندى عمرو للبنات   رنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 392919.7513.513.5201979.5غرب

عياد   9189 عبدالقادر هشام للبنات   رنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 39276.57.57.52020710غرب

المليجى   9190 محمد كامل للبنات   رنيم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39301912.513.52020810غرب

خليفه    9191 محمد عبدالرؤف ياسر للبنات   رنيم العداديه الحديثة طنطا طنطا 373019.513.5152016.5810غرب

سليمان     9192 السيد حسن رزق حسن للبنات   رهف العداديه الحديثة طنطا طنطا 3427199.510.519.518.579.5غرب

احمد    9193 رياضسيد احمد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 39302014152018510غرب

القيمه   9194 سند احمد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.513.5122019410غرب

شعيب   9195 عثمان احمد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 39301914141918810غرب

مرسى    9196 عبدالغفار محمود احمد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.5291713.51519.520710غرب

بسيونى    9197 محمد محمد اشرف للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 35251338.51918.5710غرب

احمد    9198 مجاهد محمد ايمن للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53016.51292019710غرب

معجوز    9199 السيد ابراهيم على للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 38301810.592020910غرب

سليمان   9200 ابراهيم عماد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.529137.51219.517.558.5غرب

السباعى    9201 ابراهيم عبدالرحيم مجدى للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 3528.51514.5151919.5710غرب

سعد   9202 السيد محمد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 3227.513.53.5518.519510غرب

شاهين   9203 السيد محمد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 24271337.518.517610غرب

العرباوى   9204 عبدالحليم محمد للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 352915.51214.519.519.569.5غرب

الجمل    9205 عبدالواحد حسين هانى للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.53018137.52018.5810غرب

عبده    9206 عبدالجواد انور ياسر للبنات   روان العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5301713.514.52014.568.5غرب
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المليجى    9207 مصيلحى جمال عماد للبنات   رودينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 373016.51514.52018.556غرب

الله     9208 فضل محمد السيد محمد للبنات   رودينه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3222.51011.58.51611.551.5غرب

البشلوى   9209 عبدالسلم محمد للبنات   روضه العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.52111.5148.519.51553غرب

ميز    9210 احمد محمد اشرف للبنات   روناء العداديه الحديثة طنطا طنطا 3526.51213.51419.51854.5غرب

السيداحمد    9211 عادل محمد احمد للبنات   رويدا العداديه الحديثة طنطا طنطا 352615.513131716.566غرب

الدين      9212 فخر احمد سيد عبدالفتاح اشرف للبنات   رؤى العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.53017.514.514.5201984غرب

سالم     9213 محمد محمد عبده اشرف للبنات   رؤى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3726.512.51413.5201959غرب

منصور    9214 السيد محمد السيد للبنات   رؤى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53016.514.514.752017.574غرب

سليمان    9215 السيد عبدالمنعم عادل للبنات   رؤى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52815.511.59.519.51684.5غرب

مبروك     9216 احمد سيد عبدالستار محمود للبنات   رؤى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3628131412181958غرب

الشوربجى    9217 احمد احمد ابراهيم للبنات   ريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3729181512.5201687غرب
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الحداد    9218 محمد فرحات السيد للبنات   ريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 29.515147.55.516.515.561.5غرب

الشاذلى    9219 مصطفى اسماعيل بسيونى للبنات   ريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.529.5191414.5201973.5غرب

عبدالفتاح   9220 محمد شريف للبنات   ريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 30.528121311.519.513.562.5غرب

غازى    9221 حمدى احمد عمرو للبنات   ريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 34.5221410816.517.562غرب

الخضري    9222 فؤاد السيد مهاب للبنات   ريهام العداديه الحديثة طنطا طنطا 3729.51614152017.558غرب

العزب    9223 يوسف السيد حسن للبنات   زهوه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3730161414.752014.567غرب

جزر     9224 عبدالحليم فؤاد محمد احمد للبنات   زينب العداديه الحديثة طنطا طنطا 31.52917141519.51753.5غرب

عماره    9225 سليمان عبدالحميد اسامه للبنات   زينب العداديه الحديثة طنطا طنطا 34.528.516.51414.752015.554غرب

السباعى    9226 مسعود محمد صبحى للبنات   زينب العداديه الحديثة طنطا طنطا 31196.5113.5151066.5غرب

سعادة    9227 محمد ابراهيم السيد للبنات   ساجده العداديه الحديثة طنطا طنطا غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

عامر    9228 محمود السيد احمد للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52917.514.513.52013.598غرب

ابوالعز    9229 محمد حسين احمد للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.522.515.514.59.519.51375.5غرب

البحيرى    9230 عبدالسلم السيد ايهاب للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 39301814152016.588.5غرب

ابراهيم    9231 على عبدالستار خالد للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.529.51814152016.578غرب

السطيحه    9232 على عبدالهادى رضا للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 3528.51813.510.519.514.584.5غرب

زهره    9233 وهبه محمد صبحى للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.528.51094.515.512.584غرب

موسى   9234 عبدالحميد عبدالمنعم للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.528.515.51512.519.511.585.5غرب

تادرس   9235 موسى ماجد للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 302617141019.518.576.5غرب

دياب    9236 نصر فهمى محمد للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.530191414201688غرب

عبدالله   9237 ميخائيل ناجى للبنات   ساره العداديه الحديثة طنطا طنطا 362613.511.511.519.51976غرب

لوندي   9238 فهيم ريمون للبنات   ساندرا العداديه الحديثة طنطا طنطا 343014.5149.5191886.5غرب

الكومى   9239 فؤاد ابراهيم للبنات   سعاد العداديه الحديثة طنطا طنطا 3330157.57.5181585غرب

حبيب    9240 محمد احمد رضوان للبنات   سعاد العداديه الحديثة طنطا طنطا 171567.5214.51173.5غرب
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يونس   9241 محمد توفيق للبنات   سلسبيل العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.5281313.58.519.51575غرب

جورجى   9242 بدير رامز للبنات   سلفانا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3525.51514142017.565.5غرب

احمد    9243 جمعه فؤاد احمد للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52715.51311201495.5غرب

زايد   9244 محمد احمد للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.751515201998.5غرب

فودة   9245 مختار اشرف للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38302014.515201873غرب

النحراوى    9246 عبدالعليم سالم السيد للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3225101512.516.51799غرب

العجان    9247 يس عبدالمنعم ايهاب للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.7515152018910غرب

احمد    9248 سعيد السيد حسن للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 352917.51411.519.517810غرب

محمد    9249 نعيم محمد عادل للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3930191414.52017910غرب

عبدالله     9250 محمد الدين جمال عمرو للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.529.515.511.510181367.5غرب

مرسي     9251 فرج الدين صلح عمرو للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39301714.51219.51489.5غرب

حسنين     9252 النبى حسب فتحى محمد للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5301813.51219.51688غرب

البقرى    9253 مصطفى ابراهيم وائل للبنات   سلمى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38301613918.517.577غرب

عفيفى    9254 محمد شبل احمد للبنات   سما العداديه الحديثة طنطا طنطا 393013.510.5917.516.5710غرب

مرجان    9255 اسماعيل محمود حسين للبنات   سما العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5301414.512.517.516.5810غرب

الجزار   9256 السيد على للبنات   سما العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53018.515122017910غرب

شلبى    9257 محمد يحيى محمد للبنات   سما العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.513.5152019.5710غرب

شلبي    9258 احمد كامل ناصر للبنات   سما العداديه الحديثة طنطا طنطا 373018151519.516810غرب

عبدالرحمن    9259 احمد محمد احمد للبنات   سماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 363014.513.512.51914.589غرب

العفيفى    9260 احمد زكريا محمد للبنات   سندس العداديه الحديثة طنطا طنطا 383017131119.513.599.5غرب

عبدالله    9261 حامد سليمان ابراهيم للبنات   سهيله العداديه الحديثة طنطا طنطا 3329101391915.589.5غرب

بركات   9262 فاورق وائل للبنات   سهيله العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.751312.52018910غرب

الصباغ    9263 فتوح محمد ابراهيم للبنات   شاهيناذ العداديه الحديثة طنطا طنطا 38281314.513.5201876.5غرب
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محمد    9264 السيد ابراهيم السيد للبنات   شدوى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5301914.514.52016.5710غرب

خاطر   9265 عبدالفتاح اشرف للبنات   شروق العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.53015.514.51319.513.579.5غرب

ابوزينه     9266 موسى السباعى فتحى محمد للبنات   شروق العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.527.51111.5818.516.578غرب

سعد    9267 منصور عبدالجيد منصور للبنات   شمس العداديه الحديثة طنطا طنطا 38271613.55.517.51778غرب

كيلنى   9268 فاروق احمد للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 382919151419.7519.578.5غرب

مصطفى    9269 على مصطفى احمد للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 382918.51511.518.51477.5غرب

محمد    9270 محمد على خالد للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 3927201514.519.51377.5غرب

صقر    9271 ابراهيم ابراهيم سامى للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 6.51051.5واحد234.54.51.5غرب

برعى   9272 محمد سمير للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 3927.51710.55.516.51454.5غرب

اوش    9273 محمد فتحى شريف للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 37281913.513.518.51775غرب

النجار    9274 محمود محمد ضياء للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا نصف17.511.57نصفواحد27236.5غرب

الساعى    9275 عبدالحميد عبدالمنعم عبدالحميد للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 39291815152019.5710غرب

ابراهيم    9276 عبدالسميع عيد عماد للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 29.5261112.5818.516.567غرب

عبدالله    9277 حسن عبدالظاهر ماهر للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 3928.5191514.5201987غرب

عبدالرازق    9278 على شكرى محمد للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.5151219.51979.5غرب

البتانونى   9279 يحيى محمد للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.515152017.579.5غرب

رزق   9280 محمود مصطفى للبنات   شهد العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.514.5142019.579غرب

سمعان   9281 حنا جورج للبنات   شيرى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.515152019.589غرب

الماحى    9282 احمد سعيد شريف للبنات   شيماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 34291211218.51666.5غرب

رضوان   9283 محمود عبدالصمد للبنات   شيماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.529181512201997.5غرب

ابراهيم    9284 حسن سمير عبدالناصر للبنات   شيماء العداديه الحديثة طنطا طنطا 39301715142019.578غرب

الحوتى    9285 سعيد عبدالمنعم سعيد للبنات   صفيه العداديه الحديثة طنطا طنطا 393018.5151519.518.579.5غرب

سعد    9286 حسن سعيد ابراهيم للبنات   ضحى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3729.5161412.516.516.596.5غرب
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محمد    9287 محمد صلح علء للبنات   ضحى العداديه الحديثة طنطا طنطا 291910119141073.5غرب

سلمه    9288 ابراهيم محمود ماجد للبنات   ضى العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.5281715111914.594.5غرب

محمد    9289 محمد عبدالفتاح فرغلى للبنات   عاليه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39302015152016.599غرب

درويشحموده   9290 احمد للبنات   عل العداديه الحديثة طنطا طنطا 39301914.5152018.5108.5غرب

هاشم   9291 حسن ايهاب للبنات   عل العداديه الحديثة طنطا طنطا 392818.51415201788غرب

عبدالحليم     9292 على احمد السيد عبدالمنعم للبنات   علياء العداديه الحديثة طنطا طنطا 372818.513.51419.51897.5غرب

كليب    9293 محمود محمد عبدالمنعم للبنات   غاده العداديه الحديثة طنطا طنطا 3421121291816.586غرب

احمد    9294 السيد عادل اسامه للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 24.58.557.51.55.510.561.5غرب

الشاعر    9295 على احمد الزهراء للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.527201515201899غرب

زغلول     9296 زكى عباس رأفت الزهراء للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 372511151115.51686.5غرب

سليمان     9297 محمد محمد سمير الزهراء للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.530201515201898.5غرب

عبدالهادى    9298 على محمد صبرى للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3921.5151514.5161886غرب

عبدالمقصود   9299 رجب على للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 393013.51012171885.5غرب

يوسف   9300 محمد فارس للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3424.516.513.58.51615.585غرب

محمد     9301 على فتحى محمد فتحى للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 2715.51010.51112.514.574غرب

محمود   9302 دسوقى محمد للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3215.510891116.564غرب

ابراهيم    9303 محمد عادل محمد للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 16.53.51039101673غرب

شعبان    9304 حموده فتوح محمد للبنات   فاطمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.526.519.514152018.589.5غرب

التطاوى    9305 خيرى محمد عمرو للبنات   فاطيما العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.528.512.5131319.251972غرب

السبطاسى   9306 مصطفى احمد للبنات   فايزه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3929.51815132015.588.5غرب

عفيفى    9307 على على اسامه للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.53014.51513.5201779.5غرب

الزنكلونى   9308 صالح اشرف للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.515152017.579.5غرب

عبدالمعطى   9309 عبدالفتاح عبدالمعطى للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 3929.51815152018.579.5غرب
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ابراهيم    9310 عبدالسميع عيد عماد للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 3320.512131417.516.568.5غرب

مراد   9311 ابراهيم محمد للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.528.51114.514.5201777.5غرب

رضوان    9312 عبدالمنعم توفيق محمد للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.525.517.51515201685غرب

جاد    9313 عبدالفتاح صلح محمد للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 3523.510105.517.516.578.5غرب

الشبكشى    9314 ابراهيم محمود محمد للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 3115.55.57.53.514.51775.5غرب

العبد    9315 صبحى عبدالحميد مصطفى للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 3828.518.51515201878.5غرب

الشعشاعى   9316 على مصطفى للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 3928.519.5151519.519.588.5غرب

اسماعيل    9317 مطاوع محمد مطاوع للبنات   فرح العداديه الحديثة طنطا طنطا 3622181412.519.51669غرب

كساب    9318 احمد احمد محمد للبنات   فرحه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.528.517.514102017.579.5غرب

مشرقى   9319 عزيز عاطف للبنات   فيرونيكا العداديه الحديثة طنطا طنطا 30.521.512.5127.5201968.5غرب

ابوشهبه    9320 عبدالمجيد احمد ياسر للبنات   فيفيان العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.528.519.514.51519.51879غرب

غبريال   9321 مجدى رضا للبنات   كارمن العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.522.512.514.582018.578.5غرب

ابراهيم    9322 عوض عوضمحب للبنات   كارمينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53017.51514201989غرب

اسكندر   9323 ميشيل جورج للبنات   كرستين العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.5151320197.59غرب

ميخائيل   9324 كمال عماد للبنات   كرستين العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.524147.5519.51979.5غرب

حنا    9325 جرجس فخرى جون للبنات   كلرا العداديه الحديثة طنطا طنطا 362215.514.514.52018.579غرب

عبدالوهاب    9326 محمد محمد خالد للبنات   كنزى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5271814.514.7519.516.565.5غرب

المهدى    9327 محمود عبدالعزيز وليد للبنات   كنزى العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.515152017.589.5غرب

طلبه    9328 السيد محمد وليد للبنات   كنزى العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.5151210.51216.516.551.5غرب

ابراهيم    9329 جرجس عزيز ادوارد للبنات   كيرمينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.51515202099.5غرب

جبران    9330 وهبه محفوظ سامح للبنات   لوجى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39301615152020810غرب

شعبان   9331 على ابوالعنبن للبنات   لوجين العداديه الحديثة طنطا طنطا 3321.56.57.5517.51667غرب

جبرائيل   9332 انور جرجس للبنات   لوجين العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.527.512.511.51018.51965غرب
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سالم    9333 على عبدالفتاح محمد للبنات   ليلى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3626.517.513.514.52017.574.5غرب

سويلم    9334 حامد محمد احمد للبنات   ليليان العداديه الحديثة طنطا طنطا 383012.514.514191774غرب

الله    9335 فتح ناجى تامر للبنات   ليونيدا العداديه الحديثة طنطا طنطا 383016.51515202098غرب

هيكل   9336 عدلى محمود للبنات   ماجده العداديه الحديثة طنطا طنطا 3625.513.51512.517.517.575.5غرب

جرجسعوض   9337 امير للبنات   مارتينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.529.519.51515202089.5غرب

ميخائيل    9338 راغب ميشيل رفيق للبنات   مارتينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 382819.51515202079غرب

سليمان    9339 جورجى سليمان سامح للبنات   مارتينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3929191515202078.5غرب

فهمى    9340 لويسعوض ايهاب للبنات   مارجو العداديه الحديثة طنطا طنطا 372714.514.515202068.5غرب

بطرس    9341 يسى فوزى ماجد للبنات   مارفى العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.51515202089.5غرب

بربري    9342 رزق زكى عادل للبنات   مارلين العداديه الحديثة طنطا طنطا 3315159.57.5161968.5غرب

اسكندر   9343 رزق شنوده للبنات   مارى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3319.5118.511171965.5غرب

حليم   9344 حنا لطيف للبنات   ماريا العداديه الحديثة طنطا طنطا 37281815152019.575غرب

داود    9345 صليب عطيه اشرف للبنات   ماريان العداديه الحديثة طنطا طنطا 3727.513.514.513.518.51856.5غرب

سليمان   9346 كرم ايهاب للبنات   مارينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 382916.51211201685غرب

دميان    9347 ابراهيم يوسف جورج للبنات   مارينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 392819.51514.5202098غرب

مسيحه    9348 سليمان برسوم وجيه للبنات   مارينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3420.5161412201778.5غرب

السيسى    9349 عبدالنبى فاروق هانى للبنات   مايا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3727.5189.59.519.2517.575.5غرب

بهنان   9350 فتحى مجدى للبنات   مرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3326.51611.55.5201986.5غرب

خضر   9351 السيد محمد للبنات   مروه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.51515201879.5غرب

ماضي   9352 محمد مدحت للبنات   مروه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.515152018.51010غرب

مصطفى   9353 احمد ابراهيم للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 26.511522.5815.572غرب

الفخرانى    9354 محمد السيد ابراهيم للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3422.51451.513.515.573.5غرب

غطاس    9355 ابراهيم فرج ابراهيم للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5241410.510202087.5غرب
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ابراهيم   9356 محمد ابراهيم للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37261510.57.518.51885.5غرب

قاسم    9357 محمد ابراهيم احمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.51415201887غرب

ابوغطفه   9358 السيد احمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 342614.513.514.751916.587غرب

السيد     9359 الله فتح سعد احمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.521.516.5138201776غرب

العشرى    9360 حسن على احمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.52914.513.51419.51677.5غرب

ابوطبل    9361 محمد محمد احمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 383018.51413.52016.588.5غرب

شحاته   9362 فؤاد ادوار للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5251810.51119.52057.5غرب

الزنارى    9363 حسن اسماعيل اسماعيل للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3929.51912.5142018.568.5غرب

شاهين    9364 السيد عبدالغنى اشرف للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3826.520151318.518.577غرب

طه    9365 جمال يحى ايهاب للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39292015152018.597.5غرب

نصيف   9366 عريان باسم للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3426.516.5151016.51779.5غرب

خليفة   9367 السيد بدوى للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.527.5201512.52018.569.5غرب

حبيب   9368 فؤاد بطرس للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52818.514.511.519.519.578.5غرب

محمد    9369 عبدالمنعم شوقى تامر للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.751512.5191889غرب

المنوفى    9370 بكرى عبدالمجيد حاتم للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 373019.513.59.52018109غرب

سلوم   9371 الجوهرى خالد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3921.519.51410.5201789غرب

الله    9372 عطا ميشيل رامى للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3826.518.51513.518.519.578.5غرب

يوسف    9373 جرجسحبشى سامح للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.529.5201515202089.5غرب

محمد   9374 عيسوى سامح للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3722.515.5157.518.514.569.5غرب

الله     9375 عوض عزيز وديع سامح للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.526.519151218.51969غرب

بدر    9376 عبدالله السيد شعبان للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 382719.515112018.579غرب

البنهاوى    9377 حلمى احمد طارق للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.527191514.518.517.579غرب

غرابه    9378 عبدالمجيد احمد طارق للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3219137.57.51418.566غرب
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الحيله    9379 اسماعيل السيد طارق للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.52919.514.515201879.5غرب

عبدالمسيح   9380 سمير عبدالمسيح للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.527.5201515202079.5غرب

الغرباوى     9381 ابراهيم محمد الدين علء للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 392619.515152018.559.5غرب

جرجس    9382 نجيب نبيل عماد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3415151.5510.51877.5غرب

عبدالمقصود   9383 محجوب عمرو للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3119105.57.51115.554.5غرب

عبدالملك    9384 كامل لبيب كامل للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.527.512.58.55.5142074.5غرب

السيسى    9385 ابراهيم احمد محمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3927.514.5137.519.7518.575غرب

شرشير   9386 عبدالمجيد محمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.523.516.512.51219.517.597غرب

غنيم    9387 ابراهيم عبدالمنعم محمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.51414.52018.577.5غرب

موسى    9388 عبدالفتاح فؤاد محمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52314911.515.518.566.5غرب

الفقى    9389 كمال محمد محمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.511.57.59914.518.574.5غرب

مصطفى    9390 ابراهيم منصور محمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.525151313.51917.587.5غرب

السنوسى    9391 محمود نبيه محمد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5271412.514.7519.51687.5غرب

كوته    9392 يونس احمد محمود للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38291713.5152018.588.5غرب

عبدالخالق    9393 عبدالفتاح السيد محمود للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 39291914.5152018.578غرب

محمود   9394 على محمود للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5301313.512.5201778.5غرب

صالح    9395 زكى فؤاد ملك للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3929131314.5202089غرب

جرجس   9396 فهمى ناجى للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 3828.515.59.51218.52087.5غرب

جرجس   9397 ابراهيم هانى للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.529.517.510.51118.52077.5غرب

الضاحى    9398 عباسصالح احمد للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.525.514.512141718.568غرب

الخولى    9399 شوقى محمد احمد للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52814.57.59201566.5غرب

عبدالصالحين   9400 محمد احمد للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.5151519.518.588.5غرب

سالم    9401 زيدان انور ايمن للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.526.51411.51418.514.576غرب
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غنيم   9402 محمد ايهاب للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.52819.514.514201876.5غرب

عبدالله   9403 عبدالمنعم رضا للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 33251511.5102019.567.5غرب

عوضحسن    9404 حسن محمد للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 3524.5161514.519.51968غرب

ابوعيدة   9405 مصطفى ياسر للبنات   ملك العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5291713.514.519.51877غرب

عطية   9406 شوقى ياسر للبنات   منار العداديه الحديثة طنطا طنطا 3929191513.5201783.5غرب

عواد   9407 على ابراهيم للبنات   منال العداديه الحديثة طنطا طنطا 3526.517151017.51773.5غرب

سليمان     9408 محمد سعيد احمد الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3928.51813.514.519.51976.5غرب

العقاد    9409 محمد احمد الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 372617.51312.519.51777.5غرب

الشناوى    9410 ابراهيم اشرف الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 382619.5131419.51878غرب

خضير    9411 رجب السيد الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 278.51013919.515.557غرب

محمد     9412 عبدالمعز عبدالمحى ايمن الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.514.75152019.589غرب

الزيات     9413 محمود الدين جمال الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38281914112019.587.5غرب

جعفر    9414 محمد حسام الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 362616.5141119.518.576.5غرب

الجوهرى     9415 محمد انور خالد الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3829181514.52019.577.5غرب

ابويوسف     9416 السيد مصطفى خالد الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.530171513.52018.587غرب

الزهيري     9417 احمد جابر رأفت الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.513.51014914.518.576غرب

عبدالغنى     9418 السيد محمد شعبان الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39302015152020910غرب

على     9419 ابراهيم خليفه عادل الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.526.51914.510.519.52056.5غرب

على     9420 محمد فكرى عبدالفتاح الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.514.515201975.5غرب

سعد     9421 عبدالقوى سعد عسران الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 28.530105.57.5161582.5غرب

البدري     9422 على محمد على الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.522.515.514.511.517.51956غرب

ابراهيم     9423 احمد حسين عمرو الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.524.516.512.510.5201968.5غرب

انيسمحمود     9424 محمد مدحت الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53019.7514.7513.52019.587غرب
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جبر     9425 مرسى جمال مسعد الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 35261414.51118.51976.5غرب

باشا    9426 السعيد مصطفى الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3527.518.514317.51877.5غرب

حجاب     9427 احمد فوزى ياسر الله للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 2921117.5412.5977.5غرب

الكومي    9428 على محمود ايمن للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 28.511.513141112.51267.5غرب

الرجداوى    9429 سالم محمد عادل للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 372818.513121915.567.5غرب

الديب   9430 ابوالغيط عبدالمغنى للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53018.512.51019.751568غرب

بدوى    9431 محمد حسن عبدالناصر للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 34261812.55.517.516610غرب

احمد   9432 على عيد للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3613.518.57.5517.516.568.5غرب

عبدالعال    9433 امين محمد مجدى للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.526.516.5104.518.518.576غرب

الحداد    9434 احمد سمير وائل للبنات   منه العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.528.52013.510.5201888.5غرب

طه   9435 على حسين للبنات   منى العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.530191412.518.516.579غرب

محمود   9436 حنفى حسام للبنات   مها العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.53019.511918.51768.5غرب

يوحنا   9437 مفيد مينا للبنات   مورين العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.751414.52020710غرب

عبدالغنى    9438 الدين صلح ايمن للبنات   موضى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5281915142017.579غرب

بشاى    9439 دميان جرجس مراد للبنات   مونيكا العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.751515202089غرب

الله    9440 جاب عبدالفتاح الجوهرى للبنات   مى العداديه الحديثة طنطا طنطا 4030201414.252016.599غرب

الزيات    9441 محمد حمزه عبدالحميد للبنات   مى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52919.7514152016.579.5غرب

محمد   9442 عبدالسلم السيد للبنات   ميار العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52919.514.5152012.578.5غرب

سلوم   9443 الجوهرى خالد للبنات   ميار العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.51519.5841816.578.5غرب

جاد    9444 عبدالفتاح صلح هانى للبنات   ميار العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.530201414.52016.589.5غرب

الرفاعي     9445 الدين صلح محمد احمد للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.530201414.52013.578.5غرب

زيدان   9446 محمد اشرف للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3326.511.5101319.51683.5غرب

غبريال    9447 حبيب يونان حبيب للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 40301914.5152020810غرب
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ميخائيل    9448 عطيه لمعى شوقى للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 36291414.510.51820710غرب

جبران   9449 نبيل عماد للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3530141513192088.5غرب

نصر    9450 الحق جاد عمر للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.5302015152018.5810غرب

شنوده    9451 فتحى ابراهيم ماجد للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 393019.7515152020910غرب

عصفور   9452 محمد مؤيد للبنات   ميرنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.530201515201898.5غرب

العميه    9453 شحاته مسعد وائل للبنات   ميرهان العداديه الحديثة طنطا طنطا 37291611.510.518.517.552.5غرب

ماضى    9454 بيومى عبدالعزيز السيد للبنات   ميسره العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.530191415201976غرب

عوض    9455 السيد محمد احمد للبنات   نادين العداديه الحديثة طنطا طنطا 39302014.75152018.579غرب

ميخائيل    9456 فرج جرجس عادل للبنات   ناردين العداديه الحديثة طنطا طنطا 392819.512.512.5202079غرب

موسى    9457 السيد عبدالحميد خالد للبنات   نانسى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.528.515.51515201478.5غرب

دسوقى   9458 طه محمود للبنات   نانسى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5301914.7514.752015.585غرب

الشربيني   9459 محمد السيد للبنات   نجلء العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.52917.51514.5201786.5غرب

حسين    9460 خليل احمد محمد للبنات   ندا العداديه الحديثة طنطا طنطا 34.5291014.513.51917.566.5غرب

عبدالحليم    9461 محمد جابر مصطفى للبنات   ندا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.529131515191876.5غرب

حسين   9462 السيد ابراهيم للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52915.514.7514.7519.518.554.5غرب

موسى    9463 على الشربينى ابراهيم للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.52916.51413.51917.574غرب

صدومه    9464 رمضان سعيد احمد للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.5241113.513191574غرب

سلم   9465 محمد احمد للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3928191213.52017.576غرب

على    9466 حامد محمد حامد للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 382919.513.51319.518.565غرب

ابواليزيد   9467 رياض حماده للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.5261098.5181875.5غرب

ابراهيم    9468 السيد فتحى رضا للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.530191414.5202088غرب

ناصر    9469 كامل محمد سعيد للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 23235551816.573.5غرب

كليب    9470 محمود محمد عبدالمنعم للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 392918.514.514.52019.567غرب
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الشرقاوى     9471 محمد هارون الدين علء للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 34.525.51512.51119.517.554غرب

راشد    9472 مصطفى عبدالجليل محمد للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.528161414.5202087غرب

علم    9473 محمد عبدالنبى محمد للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3925.51810112019.589غرب

عمروسمحسن   9474 محمود للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 392919141419.519.588غرب

مزروع    9475 محمود ابراهيم نادر للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 393012.512.51219.517.578غرب

البري   9476 عبدالغفار هانى للبنات   ندى العداديه الحديثة طنطا طنطا 3930117.5518.517.568.5غرب

فرهود     9477 سلمه صادق ممتاز محمد للبنات   نسمه العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.521.518.57.55.51918.596.5غرب

القصاص    9478 احمد حافظ اكرم للبنات   نغم العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.528.513.514142019.5810غرب

الغمرى    9479 عبدالمعطى توفيق ابراهيم للبنات   نهى العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.53014151519.516.577غرب

رفاعى     9480 الدين شهاب حسن مجدى للبنات   نهى العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.53016.514.5152018.574.5غرب

الحداد    9481 احمد سمير زكريا للبنات   نوال العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.528.51612.513202076غرب

طاحون    9482 متولى ابوالمعاطى احمد للبنات   نور العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.523.51513.514181482غرب

خضير   9483 عبدالعزيز خضير للبنات   نور العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.529.519.513.513.52019.559.5غرب

صابر   9484 بيومى شريف للبنات   نور العداديه الحديثة طنطا طنطا 24.515.543.55.517.51755.5غرب

عبدالعزيز    9485 محمد ناصر محمد للبنات   نور العداديه الحديثة طنطا طنطا 393018.515152015.578.5غرب

الفرماوي   9486 عبدالرحيم هانى للبنات   نور العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53017.512.510.52015.589غرب

ابراهيم   9487 شعبان احمد للبنات   نوران العداديه الحديثة طنطا طنطا 3926.515.512.5142018.569.5غرب

حافظ   9488 رفعت سامى للبنات   نوران العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.528.514.51211.5191789غرب

عبدالغفار   9489 عبدالله صباح للبنات   نوران العداديه الحديثة طنطا طنطا 3724.513.59.57.51717.579غرب

شديد     9490 السيد انور الدين محيى للبنات   نوران العداديه الحديثة طنطا طنطا 382615.5108.519.518.579.5غرب

عبدالعزيز    9491 حنفى فتحى حاتم للبنات   نورهان العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.515152018.5810غرب

عبوده    9492 عبدالمنعم ابراهيم هشام للبنات   نورهان العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.5201512.57.51915.578.5غرب

باشا   9493 عبدالواحد هانئ للبنات   نيره العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.529151414.519.517.574غرب
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فؤاد   9494 مصطفى رضا للبنات   هاجر العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.525.516.59101914.554.5غرب

قطب    9495 عطيه على محمود للبنات   هاجر العداديه الحديثة طنطا طنطا 3625.518.514.51419.51754.5غرب

ابوالعز    9496 حامد عبدالجواد محمد للبنات   هاله العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.525167.52181767غرب

عبدالمجيد    9497 مصطفى عبدالمجيد هانى للبنات   هايدى العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.5301915152019.5710غرب

العجمى     9498 حسن احمد ايمن الله للبنات   هبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 3923.516.5137.51919.589.5غرب

محمد    9499 عبدالرحمن رمضان الله للبنات   هبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 18.51557.53141555.5غرب

المكاوى   9500 زكى رمضان للبنات   هبه العداديه الحديثة طنطا طنطا 362915.59.57.51817.577.5غرب

السيد   9501 عبدالمنعم طارق للبنات   هدى العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.52614.510.59.516.513.577غرب

الشيخ   9502 محمد هانى للبنات   هدى العداديه الحديثة طنطا طنطا 353014.597.51814.577غرب

احمد    9503 زكى احمد محمد للبنات   هنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3526.51411516.518.577غرب

الجمال   9504 جلل محمد للبنات   هنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 33.5161410.5416.51567غرب

على    9505 عبدالمولى سعد هانى للبنات   هنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3727.51410.53.5161287.5غرب

خليفة   9506 محمد وائل للبنات   هنا العداديه الحديثة طنطا طنطا 392918.510.512.52017.589.5غرب

ضبش    9507 احمد احمد رضا للبنات   هند العداديه الحديثة طنطا طنطا 3830201314201899.5غرب

ايوب    9508 بلتاجى صبحى احمد للبنات   وعد العداديه الحديثة طنطا طنطا 3830201414.5201899.5غرب

شعيب    9509 احمد عثمان مجدى للبنات   وفاء العداديه الحديثة طنطا طنطا 312516.5131017.516.575.5غرب

مصطفى   9510 السيد محمد للبنات   وفاء العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.520.514.5127.5161866غرب

عبدالفضيل   9511 السيد محمود للبنات   وفاء العداديه الحديثة طنطا طنطا 3627.5168.55171866غرب

ابوهيكل   9512 ابواليزيد عادل للبنات   وئام العداديه الحديثة طنطا طنطا 38.523157.55.51717.567.5غرب

عبدالعال   9513 محمد احمد للبنات   يارا العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.515152018910غرب

السباعى    9514 محمد ابراهيم عمرو للبنات   يارا العداديه الحديثة طنطا طنطا 3324107.53.5151764غرب

زيدان    9515 محمد احمد السيد للبنات   ياسمين العداديه الحديثة طنطا طنطا 3728.514.513111817.585.5غرب

السيد   9516 سلمه صابر للبنات   ياسمين العداديه الحديثة طنطا طنطا 382816141518.517.575.5غرب
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عبدالفتاح   9517 صلح محمد للبنات   ياسمين العداديه الحديثة طنطا طنطا 35.52818.5119201877غرب

صقر    9518 احمد محمد احمد للبنات   يسرا العداديه الحديثة طنطا طنطا 39.53019.51515201789.5غرب

ابراهيم   9519 محمد ابراهيم للبنات   يمنى العداديه الحديثة طنطا طنطا 36.528.51910.58201677غرب

السيد    9520 محمد فضل احمد للبنات   يمنى العداديه الحديثة طنطا طنطا 37.5301814.75152019.589غرب

حنا    9521 داود فهيم تونى للبنات   يوستينا العداديه الحديثة طنطا طنطا 38261711.57.518.52075غرب

الباجوري    9522 احمد محمد شريف الخاصة   احمد العداديه بيبى طنطا هـابى 332612910171444.5غرب

برغوت   9523 احمد محمد الخاصة   احمد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف30.576.510.5516.510.54غرب

ابوالنور   9524 السيد يسرى الخاصة   احمد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف2712.5610.510.518.512.56غرب

السباعي    9525 على رجب طلعت الخاصة   اسلم العداديه بيبى طنطا هـابى واحد29.52011.59.512198.55غرب

منصورعلى   9526 محمد مجاهد الخاصة   اسماعيل العداديه بيبى طنطا هـابى نصف33.5221611.512.519.5135غرب

تعلب     9527 احمد سيد السيد احمد الخاصة   السيد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف13.512.55نصف2985.55.5غرب

مصطفى    9528 عبدالفتاح محمد هانئ الخاصة   ايمن العداديه بيبى طنطا هـابى واحد38.5301814.514.7519156غرب

فواد    9529 عبدالمقصود نبيل محمد الخاصة   سارى العداديه بيبى طنطا هـابى نصف2.56.54واحد23.59.541.5غرب

محمد    9530 عبدالموجود امين احمد الخاصة   عبدالرحمن العداديه بيبى طنطا هـابى نصف38.529.51313.51320176غرب

جاد    9531 محمد فتحى محمد الخاصة   عبدالرحمن العداديه بيبى طنطا هـابى صفر31.511104514157غرب

الزواوى   9532 محمود طارق الخاصة   عبدالله العداديه بيبى طنطا هـابى غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

جاد    9533 محمد فتحى محمد الخاصة   عبدالله العداديه بيبى طنطا هـابى صفر23.513104.51212158غرب

الجزار    9534 عبدالخالق ياسين خالد الخاصة   لؤى العداديه بيبى طنطا هـابى واحد28.522787.51513.55غرب

محمد    9535 سيد ربيع احمد الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 311875414.5941.5غرب

رمضان    9536 ابواليزيد محمد احمد الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف3110.5108.53.512194غرب

عبدالغفار    9537 احمد محمد احمد الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف37.521.512.5121217.515.56غرب

ربيع   9538 ابراهيم السيد الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف35.523.512118.517.514.55غرب

شعبان    9539 متولى محمد ايمن الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى واحد3730171413.517.5205غرب
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حسن   9540 محمد ايهاب الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف1815107.57.51694غرب

الويشى     9541 محمود على مصطفى ايهاب الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى نصف26.515107.57.514125غرب

خليفه   9542 احمد حامد الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى واحد28.518195.5101414.57غرب

بدوى   9543 احمد خالد الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى واحد29.59.51137.513.511.56غرب

القليني   9544 عبدالقادر عاطف الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 372817131219.51672.5غرب

عامر    9545 احمد مجاهد عامر الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 24.516.516.58.531314.544.5غرب

عدلي    9546 على محمد على الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 3321.51813.510.5191776غرب

عبدالرازق     9547 عوضحسن عوضحسن الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 3829191414.519.51786.5غرب

عطيه   9548 فايز فكرى الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 4029191014.51519105غرب

ابوحشيش   9549 مصطفى محمود الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 20.51816.512.5981456.5غرب

يونس    9550 شحاته محمد ناصر الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 3828.519149171777غرب

عباس   9551 عادل شريف الخاصة   محمود العداديه بيبى طنطا هـابى 252010.59.57.513.51755.5غرب

براغيت    9552 عبدالسلم محمود طارق الخاصة   محمود العداديه بيبى طنطا هـابى 362915.514.514191757غرب

الطايفة    9553 محمد محمود محمد الخاصة   محمود العداديه بيبى طنطا هـابى 2942نصف82.532غرب

رسلن    9554 مرسى محمود محمد الخاصة   محمود العداديه بيبى طنطا هـابى 35.528.515121118.511.543.5غرب

السيد    9555 حماده عزيز حمدى الخاصة   مصطفى العداديه بيبى طنطا هـابى 35.52713.5117.51718.577.5غرب

خليل   9556 مصطفى طارق الخاصة   مصطفى العداديه بيبى طنطا هـابى 1820102.54.59.5755غرب

الجندي    9557 عبدالسلم محمود مجدى الخاصة   مصطفى العداديه بيبى طنطا هـابى 30.52511.5127.515.513.577.5غرب

السيد    9558 محمد شكرى عفت الخاصة   مهند العداديه بيبى طنطا هـابى 38301914.751019.51568غرب

البنهاوى    9559 حسن السيد محمد الخاصة   مهند العداديه بيبى طنطا هـابى 322715.510.57.5179.576.5غرب

غريب     9560 على عبدالمنعم ابراهيم محمد الخاصة   مؤمن العداديه بيبى طنطا هـابى 81043نصف17125.57.5غرب

ساويرس   9561 نصيف ساويرس الخاصة   يوسف العداديه بيبى طنطا هـابى 33.528171211.5182088غرب

مرعي    9562 السيد عبدالمنعم صلح الخاصة   يوسف العداديه بيبى طنطا هـابى 29271686.51612.585.5غرب
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بسيوني    9563 على بسيونى على الخاصة   ايام العداديه بيبى طنطا هـابى 3117.51010.57.510.51564.5غرب

سلم    9564 احمد عبدالعاطى عبدالمرضى الخاصة   بسمله العداديه بيبى طنطا هـابى 30187.51110.5141274غرب

العجوزه   9565 محمود وائل الخاصة   بسمله العداديه بيبى طنطا هـابى 4.51784واحد23.51367.5غرب

ابويوسف    9566 السيد ابراهيم مصطفى الخاصة   بسنت العداديه بيبى طنطا هـابى 21162نصف20.53.53.52.5غرب

ميخائيل    9567 معوض خليل رومانى الخاصة   جيسيكا العداديه بيبى طنطا هـابى 33.51510.511.57.51210.587غرب

سعد    9568 مبروك عبدالفتاح هانى الخاصة   ريم العداديه بيبى طنطا هـابى 362410.57.5514.517.566.5غرب

رزق    9569 عبدالجواد ابراهيم انيس الخاصة   زينب العداديه بيبى طنطا هـابى 33221210.561316.586.5غرب

الغمرينى    9570 احمد عبدالمعطى نبيل الخاصة   زينب العداديه بيبى طنطا هـابى 6.51252واحد156.53.51.5غرب

الحبال     9571 احمد سيد محمد عمرو الخاصة   ساره العداديه بيبى طنطا هـابى نصف25.513.56واحد25.533.5غرب

عبدالمطلب   9572 عبدالقادر وليد الخاصة   ساره العداديه بيبى طنطا هـابى 182.53.51.51.5111354.5غرب

البربرى    9573 حسن ابراهيم احمد الخاصة   سلمى العداديه بيبى طنطا هـابى 28.5121063.75512.574غرب

سالم   9574 السيد سمير الخاصة   صفوه العداديه بيبى طنطا هـابى 291753.54.51414.565.5غرب

بسيوني    9575 على بسيونى على الخاصة   عنان العداديه بيبى طنطا هـابى 311511.511312.517.565.5غرب

نصار     9576 احمد فتحى محمد نبيل الخاصة   فرح العداديه بيبى طنطا هـابى 34231713.510.519.515.585غرب

درويش   9577 وجدى خالد الخاصة   كنزى العداديه بيبى طنطا هـابى 2316.547.52.51314.568غرب

سنجر   9578 السيد عمرو الخاصة   لبنى العداديه بيبى طنطا هـابى 36301811.514.251818.5105غرب

يونسدهشان     9579 محمد الدين ضياء الخاصة   مريم العداديه بيبى طنطا هـابى 34.518159.5414.512.565غرب

جبر   9580 السيد طارق الخاصة   مريم العداديه بيبى طنطا هـابى صفر227103.53.25314.58غرب

عبدالعزيز    9581 محمد السيد محمد الخاصة   مريم العداديه بيبى طنطا هـابى 2612109314.517.595غرب

الحو   9582 السعيد ياسر الخاصة   ملك العداديه بيبى طنطا هـابى 331510.510.5513.513.566.5غرب

جاد    9583 احمد السيد احمد الخاصة   منال العداديه بيبى طنطا هـابى نصف2413113.54.2512177غرب

الشيخ    9584 سليمان محمد ماجد الخاصة   منه العداديه بيبى طنطا هـابى 23.55451.57.51065غرب

خليل   9585 احمد مجدى الخاصة   نور العداديه بيبى طنطا هـابى 382919.514.7510.519.52098غرب
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عبدربه   9586 محمد اشرف الخاصة   همس العداديه بيبى طنطا هـابى 332010.58.5414.51454.5غرب

ابوحطب   9587 عبدالرافع محمد الخاصة   هنا العداديه بيبى طنطا هـابى 2822.5108.5513.514.545غرب

عطية   9588 سامى شريف بنات  انجولينا ديزابوترع طنطا نوتردام 35.530191511.5202096.5غرب

فؤاد   9589 فوزى رضا بنات  ايرينى ديزابوترع طنطا نوتردام 3626.514.514.7514.5192094.5غرب

تركى    9590 عبدالسلم عبدالحفيظ السيد بنات  بسمله ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.51513.52018.598.5غرب

الغمرى    9591 عبدالجليل السيد باسم بنات  بسمله ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.51515201989.5غرب

جعيصة   9592 محمد صفوت بنات  بسمله ديزابوترع طنطا نوتردام 393019.51515201989.5غرب

شاهين    9593 مصطفى عزت محمد بنات  بسمله ديزابوترع طنطا نوتردام 3826191515201999.5غرب

ابراهيم   9594 وهبه رضا بنات  جاسى ديزابوترع طنطا نوتردام 382919.514.7515202089.5غرب

عبدالمؤمن    9595 محمد خيرى احمد بنات  جنا ديزابوترع طنطا نوتردام 38.52919.51515202089.5غرب

هدهود    9596 مصطفى عاطف محمد بنات  جنا ديزابوترع طنطا نوتردام 393019.514.5152020109غرب

السيد     9597 يزيد عصام محمد خالد بنات  جنه ديزابوترع طنطا نوتردام 3828191512.519.51897.5غرب

غنيم     9598 حسن كمال محمد نبيل بنات  جنه ديزابوترع طنطا نوتردام 37.52818159.518.515.587غرب

يوسف   9599 ميلد شريف بنات  جوسيان ديزابوترع طنطا نوتردام 382919.514.7515202089غرب

لبيب   9600 فوزى عماد بنات  جيسكا ديزابوترع طنطا نوتردام 392919.51515202099.5غرب

راضى    9601 ابراهيم محمود باسم بنات  حبيبه ديزابوترع طنطا نوتردام 37.529.5181513201879غرب

شرف    9602 عنتر عزب محمد بنات  حنين ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.515152020810غرب

الحمزاوى    9603 طه حموده وليد بنات  حنين ديزابوترع طنطا نوتردام 37.526.519.5147.5192098غرب

الذهبى    9604 محمد يوسف عمرو بنات  دارين ديزابوترع طنطا نوتردام 3628.519.51410.519.515.588.5غرب

تركى    9605 مختار احمد طارق بنات  داليا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.530201515202099غرب

مهران    9606 محمد عبدالحميد عماد بنات  دنيا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.5302015142019.51010غرب

الله    9607 عوض انور ايهاب بنات  ديانا ديزابوترع طنطا نوتردام 37.528191314.5201999غرب

حنا    9608 رياض رجائى ريمون بنات  رانا ديزابوترع طنطا نوتردام 38.53018.51515202089غرب
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شحاته    9609 عبدالمنصف السعيد محمد بنات  رنا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.5292014.5152020910غرب

العرينى    9610 عمر عبدالحميد طه بنات  رنيم ديزابوترع طنطا نوتردام 382920151219.51998غرب

وافى    9611 عطيه زكريا تامر بنات  رهف ديزابوترع طنطا نوتردام 38302015142017.587.5غرب

النجار   9612 حسن محمد بنات  رهف ديزابوترع طنطا نوتردام 39.530181515191599غرب

حسنى    9613 صادق احمد هانى بنات  رودينا ديزابوترع طنطا نوتردام 38271511.58.5191589غرب

الحيطى    9614 محمد عبدالواحد ممدوح بنات  ريهام ديزابوترع طنطا نوتردام 39.5302015152016.589غرب

جاد    9615 حسن ابراهيم عادل بنات  ساره ديزابوترع طنطا نوتردام 3927.519.51214202088.5غرب

صليب    9616 سعد فهيم كمال بنات  ساره ديزابوترع طنطا نوتردام 3930201512202089غرب

صبرى   9617 محمد معتز بنات  سدره ديزابوترع طنطا نوتردام 39.530201514.5201999.5غرب

عرفه    9618 عبدالفتاح مختار سعيد بنات  سلمى ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.513.514.52015.599غرب

دراز    9619 حسن حسن سمير بنات  سلمى ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.75151419.51599غرب

الكردى    9620 عبدالفتاح محمد وائل بنات  سلوى ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.51514.52019.589.5غرب

الشرملسى   9621 مصطفى شريف بنات  سما ديزابوترع طنطا نوتردام 39301915152012.599.5غرب

السيد    9622 السعيدمحمداسماعيل محمد هانى بنات  سماء ديزابوترع طنطا نوتردام 39.527.5121512.5171477.5غرب

الفقى    9623 محمد حسن احمد بنات  شهد ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53013.514.5122012.5910غرب

الشاذلى   9624 البيومى محمد بنات  شهد ديزابوترع طنطا نوتردام 39.529.519.515142016810غرب

غبريال   9625 سليمان منير بنات  فيرنيا ديزابوترع طنطا نوتردام 3930201514.52020910غرب

توفيق   9626 نصر جورج بنات  كارن ديزابوترع طنطا نوتردام 393015.51511.52019.5610غرب

عبدالباقى   9627 محمود احمد بنات  كنزى ديزابوترع طنطا نوتردام 39.52719.515132019.588غرب

بربر     9628 عبدالله على رضا محمد بنات  لما ديزابوترع طنطا نوتردام 38.528.516.51515201687غرب

اسكندر   9629 ابوجبل فيكتور بنات  مادونا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.5291914.5152019.599غرب

السبكى   9630 مجدى مارك بنات  ماريا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.52919.514.515202099غرب

عبدالسيد    9631 ميخائيل شفيق مجدى بنات  ماريان ديزابوترع طنطا نوتردام 39.528171312.5202094.5غرب
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عبدالملك   9632 توما امير بنات  مارينا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.5302015152020910غرب

الحارونى   9633 عبدالمنعم مصطفى بنات  مايا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.51515201997.5غرب

رسلن   9634 فكرى اسلم بنات  مرام ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.515152019.599غرب

عبه    9635 محمد امام محمد بنات  مرام ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53016.513.5152015.587.5غرب

شفيق   9636 وديع ريمون بنات  مريم ديزابوترع طنطا نوتردام 39.528.5201515202099.5غرب

الشرقاوى    9637 محمد عبدالعزيز محمد بنات  مريم ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.514.5152014.594غرب

المنهراوى    9638 فؤاد احمد محمد بنات  مزيانه ديزابوترع طنطا نوتردام 39.5301714.51519.517.582غرب

حسين    9639 على عادل احمد بنات  ملك ديزابوترع طنطا نوتردام 38.52919.51515202095غرب

على    9640 الغريب الشحات اسامه بنات  ملك ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53016.514.5919.51985.5غرب

حسن    9641 السيد صالح حسن بنات  ملك ديزابوترع طنطا نوتردام 3930161414.519.51967غرب

مرزوق    9642 فؤاد احمد محمد بنات  ملك ديزابوترع طنطا نوتردام 39.5301711.5122017.564غرب

عفيفى   9643 مرزوق مدحت بنات  منايه ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53017.51514.519.519.584غرب

الكومى     9644 خليفى محمد مختار الله بنات  منه ديزابوترع طنطا نوتردام 39.530201515202089.5غرب

جرجسعطاالله    9645 مشيل ماهر بنات  مورين ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53019.51515202098.5غرب

نجيب   9646 ميشيل مرقس بنات  ميرا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.530201515202099غرب

سيدهم   9647 مجدى هانى بنات  ميرول ديزابوترع طنطا نوتردام 39.525.518147.5202065غرب

حنين   9648 مكاريوس بولس بنات  ناردين ديزابوترع طنطا نوتردام 39.52919.514.515202087.5غرب

شعبان   9649 سامى محمد بنات  ناريمان ديزابوترع طنطا نوتردام 38.52819.51414.5201383.5غرب

الشرقاوى   9650 عبدالعزيز محمود بنات  نسرين ديزابوترع طنطا نوتردام 39.530191313.5201585.5غرب

الهرميل    9651 فخرى محمود هشام بنات  نهى ديزابوترع طنطا نوتردام 3828.519.514.512.52016.578.5غرب

حسن    9652 عبدالحميد صبحى احمد بنات  نور ديزابوترع طنطا نوتردام 39.53017.51411191984غرب

عبيد   9653 على احمد بنات  نور ديزابوترع طنطا نوتردام 39.530201515202097غرب

الله     9654 حسب زكى محمد احمد بنات  نور ديزابوترع طنطا نوتردام 39.528.52014111817.584غرب
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المليجى   9655 سالم محمد بنات  نور ديزابوترع طنطا نوتردام 39301915142019.586غرب

العزب   9656 عبدالرحيم محمد بنات  نور ديزابوترع طنطا نوتردام 36.52918.514.510.5202088غرب

عبدالنبى   9657 عبدالرحمن احمد بنات  نوران ديزابوترع طنطا نوتردام 38.52819145202088غرب

عمر    9658 ابراهيم حليم محمد بنات  نوران ديزابوترع طنطا نوتردام 3928.518.5137.5202086غرب

دميان   9659 جابر ناير بنات  نورهان ديزابوترع طنطا نوتردام 3924.5121211.518.52072.5غرب

السعدنى   9660 محمد نبيل بنات  نيسام ديزابوترع طنطا نوتردام 3929191514.519.751795غرب

عبدالسلم    9661 احمد سيد مختار بنات  هايدى ديزابوترع طنطا نوتردام 3927.516.513.511.519.7518.573غرب

حسن    9662 زكى عبدالمنعم انور بنات  هنا ديزابوترع طنطا نوتردام 3830181313.519.519.586غرب

الشاعر   9663 احمد خالد بنات  هيا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.52919.513.515201978.5غرب

الديب     9664 محمود كمال محمد حسام بنات  ياسمين ديزابوترع طنطا نوتردام 392913.512.5819.51877.5غرب

تادرس   9665 ميخائيل سامح بنات  يوانا ديزابوترع طنطا نوتردام 39.529191414202098غرب

غانم    9666 محمد احمد احمد بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 39.52317.513.513201477.5غرب

الديبة    9667 محمد ابراهيم محمد بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 39.5262013.513201287.5غرب

عمر   9668 احمد محمد بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 38.52119.5148201686.5غرب

الشناوي    9669 محمد لطفى مصطفى بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 3515714817.51278.5غرب

حسن   9670 عطيه نصر بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 3618.515131419.514.588.5غرب

عطيه    9671 محمد ابوبكر محمد بنين  ابوبكر العداديه طنطا الحمدية 3415.512.5149.518.511.576.5غرب

يوسف     9672 عليمى محمد اشرف بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 36171010.257.75181968غرب

المولد   9673 كمال السيد بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 63.52.512.51165واحد24غرب

الشيخ    9674 ابراهيم احمد ايهاب بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 382419.512.51319.513.565.5غرب

شومان    9675 ابراهيم على خالد بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 35151011.51018866.5غرب

حمادة   9676 عبدالغفار طلعت بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 39292014152019.579.5غرب

مشعل    9677 محمد اسامه محمد بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 34.51810.5137.52016.558غرب
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جمعه    9678 توفيق محمد محمد بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 39.52819.7513.5152017.579.5غرب

رجب   9679 محمد محمد بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 393019.514152019.5710غرب

حسن     9680 التهامى احمد البدوى السيد بنين  ادم العداديه طنطا الحمدية 33.51515.51212.519.513.5710غرب

نوار   9681 على ابراهيم بنين  ادهم العداديه طنطا الحمدية 37.51516.512121912.577غرب

عبدالحفيظ   9682 ابوزيد احمد بنين  اسامه العداديه طنطا الحمدية 38.517.5181410191377غرب

غانم   9683 احمد رجب بنين  اسامه العداديه طنطا الحمدية 38.528.51913.51118.513.587غرب

احمد    9684 اسماعيل احمد عمرو بنين  اسلم العداديه طنطا الحمدية 3817171412.518.51566غرب

خالد   9685 محمد اشرف بنين  اشرف العداديه طنطا الحمدية 27.5151014.57.518663.5غرب

العلبى     9686 ابواليزيد محمد سعيد محمد بنين  الحسن العداديه طنطا الحمدية 36151410.258.5181074غرب

صالح    9687 عبدالواحد احمد ياسر بنين  اياد العداديه طنطا الحمدية 30.520.514.513.51216.516.585.5غرب

بولس   9688 فرج لبان بنين  ايمن العداديه طنطا الحمدية 11.55109.55152083غرب

ابواليزيد    9689 فتحى محمد احمد بنين  بلل العداديه طنطا الحمدية 241511117.517.51687غرب

ابوزيد   9690 دياب شحته بنين  بلل العداديه طنطا الحمدية 32.523.51311.51119.518.574غرب

كعيب    9691 عبدالمجيد فاروق عبدالمجيد بنين  بلل العداديه طنطا الحمدية 3620.5121413.51915.577.5غرب

جرجس   9692 لقمان اديب بنين  بيتر العداديه طنطا الحمدية 362615.5137.5201987غرب

يس    9693 محمد مصطفى ابراهيم بنين  حاتم العداديه طنطا الحمدية 35.5261812122017.577غرب

النادي   9694 محمود ياسر بنين  حازم العداديه طنطا الحمدية 24.51816.5981512.554.5غرب

ابوسعده   9695 حامدعثمان محمد بنين  حامد العداديه طنطا الحمدية 26.55.56.52.551410.576غرب
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الديب     9696 ذكى محمد مصطفى الدين بنين  حسام العداديه طنطا الحمدية 382515.513.57.51918.576غرب

ابوزيد   9697 دياب شحته بنين  حسام العداديه طنطا الحمدية 131665واحد2595.54غرب

يونس    9698 احمد حسن احمد بنين  حسن العداديه طنطا الحمدية 372212141219.51757غرب

الصاوى   9699 احمد شريف بنين  خالد العداديه طنطا الحمدية 3724.51313.512.519.514.576.5غرب

عبدالرحمن    9700 علي عبدالفتاح محسن بنين  خالد العداديه طنطا الحمدية 35.527.515.513.51419.751487.5غرب

قنديل    9701 الحسينى توفيق نبيل بنين  خالد العداديه طنطا الحمدية 34261714.51517.51564.5غرب

محمد     9702 مصطفى احمد السيد بنين  زياد العداديه طنطا الحمدية 16.56109.55.5121053غرب

عطيه    9703 احمد ابراهيم خالد بنين  زياد العداديه طنطا الحمدية 22151092.513.51663غرب

حرب    9704 محمد ابراهيم محمد بنين  زياد العداديه طنطا الحمدية 35.518171513.52013.596غرب

زيدان    9705 محمود على محمد بنين  زياد العداديه طنطا الحمدية 2817119109.51265.5غرب

الشيخ    9706 ابراهيم احمد وائل بنين  زياد العداديه طنطا الحمدية 36.523.515.512.510.51716.576.5غرب

عثمان    9707 حسين سامى محمد بنين  سامى العداديه طنطا الحمدية 281510.510.57.511.51362.5غرب

على   9708 مسعد على بنين  شهاب العداديه طنطا الحمدية 36.529.51714.514.52018.597غرب

العجيزى    9709 على صالح على بنين  صالح العداديه طنطا الحمدية 31.521.5111491917.597غرب

عوف    9710 محمد عبدالفتاح محمد بنين  صالح العداديه طنطا الحمدية 35.53019.514.51319.51786غرب

حجاج     9711 محمد ابراهيم محمد الرحمن بنين  صفى العداديه طنطا الحمدية 393018.514.514.5201698.5غرب

محروسمحمد      9712 صلح محمد احمد بنين  صلح العداديه طنطا الحمدية 38.5301914.513.52017.577.5غرب

عنبر    9713 محمد توفيق السيد بنين  طارق العداديه طنطا الحمدية 383015.514.515201587غرب

بدوى    9714 على طه محمد بنين  طه العداديه طنطا الحمدية 382817.51410.52017.596.5غرب

شحاته    9715 حجازى بكر وليد بنين  طه العداديه طنطا الحمدية 7.511.563.5واحد15.55.557.5غرب

الفخرانى   9716 عادل محمد بنين  عادل العداديه طنطا الحمدية 392918.514.513.52017.586.5غرب

النجار    9717 اسماعيل حسن احمد بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 39.5291914.514.5201797غرب

شلبى    9718 فهمى احمد اسلم بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 156.5511.51.5161086غرب
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الشافعى   9719 سعيدالسيد السيد بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 322613.51312.519.518.587غرب

رضوان    9720 امين يحيى جمال بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 31.52311.514.58.51815.596.5غرب

عبدالقادر    9721 محمد السيد عمرو بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 32.526.51014.54.518.516.596.5غرب

صبره   9722 رمضان فوزى بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 38.53020151419.51896.5غرب

عيد    9723 السيد عيد محمد بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 281110122171356غرب

عبدالعزيز    9724 طه هاشم محمد بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 1511.573.5نصف2311711.5غرب

هيكل      9725 محمود فتحى محمد خالد محمود بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 35.5281114.58.518.51795غرب

الدبور    9726 اسماعيل موسى محمود بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 3326.51914.51219.515.585غرب

محمود     9727 سيد حسين مصطفى بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 35.524.511.514.58.5201897غرب

السيسى     9728 حسين السيد عبدالرؤف محمد بنين  عبدالرؤف العداديه طنطا الحمدية 36.52914.514.515201697.5غرب

الشافعي    9729 محمد عبدالفتاح السيد بنين  عبدالفتاح العداديه طنطا الحمدية 37.526.51914.51319.514.577.5غرب

عبدالواحد    9730 ابراهيم عبدالفتاح احمد بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 36221913.512191468غرب

عطيه   9731 عبدالله احمد بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 37.52319.513.51218.516.588.5غرب

نجيب    9732 احمد محمد اسر بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 36.526.51712.581717.588.5غرب

محمد    9733 صادق عبدالله السيد بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 36.52619118.5191569غرب

عبدالغفار   9734 محمد خالد بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 40302014.5152015.587غرب

عماره   9735 احمد عصام بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 372019.514.512.52015.597.5غرب

ابوالنجا   9736 السيد محمد بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 34.52819118.51916910غرب

عطية    9737 مليجى عبدالله محمد بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 30.5181713.510.51811.586غرب

شتا     9738 احمد سيد عبدالجليل محمد بنين  عبوده العداديه طنطا الحمدية 34221914.511191389غرب

الوزيرى    9739 عبده سعيد احمد بنين  على العداديه طنطا الحمدية 37281910.58.5191669غرب

عسكريه     9740 احمد على كمال الدين بنين  على العداديه طنطا الحمدية 34.52017.511.57.515.512.576غرب

صقر    9741 حسنين على عبدالحميد بنين  على العداديه طنطا الحمدية 352618.5148.5191577.5غرب
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ابراهيم    9742 سالم السيد محمد بنين  على العداديه طنطا الحمدية 35.527.51914.58.519.51658.5غرب

صالح    9743 عبدالواحد احمد ياسر بنين  عمار العداديه طنطا الحمدية 36.526.519.512.511191679غرب

خليل     9744 احمد عطيه احمد ايمن بنين  عمر العداديه طنطا الحمدية 3626.519.512.514.52015.588.5غرب

النشار   9745 فوزى حسن بنين  عمر العداديه طنطا الحمدية 35.523.518141119.515.578.5غرب

الكومى    9746 رشاد محمد رجب بنين  عمر العداديه طنطا الحمدية 3625.518.51310.519.513.566.5غرب

محمد    9747 حامد مصطفى محمد بنين  عمر العداديه طنطا الحمدية 37282014.513.5191688غرب

مصطفى    9748 محمد ابراهيم نشأت بنين  عمر العداديه طنطا الحمدية 29.520.5161411.5181367.5غرب

عجاج   9749 عبدالحكيم خالد بنين  عمرو العداديه طنطا الحمدية 34241613.5918.51486غرب

الجمل    9750 محمد حسين محمد بنين  عمرو العداديه طنطا الحمدية 3620.514.57.54.512.51445غرب

ابراهيم    9751 احمد نبيل محمد بنين  عمرو العداديه طنطا الحمدية 27.530178.7581616810غرب

سليم   9752 فاروق جابر بنين  فاروق العداديه طنطا الحمدية 12.5877.547.54.564غرب

حماد   9753 ابوالمجد حسن بنين  كريم العداديه طنطا الحمدية 22.55.55.595.5121055غرب

حسين    9754 محمد محمد مجدى بنين  كريم العداديه طنطا الحمدية 8.510.558.54.5106.562.5غرب

الدين     9755 نور عبدالفتاح نور هنداوى بنين  كريم العداديه طنطا الحمدية 2615128.57.513.51387غرب

جرجس    9756 عبده نجيب حنا بنين  كيرلس العداديه طنطا الحمدية 3215118.541516.566.5غرب

الحداد    9757 مصطفي سعيد عبدالوهاب بنين  لؤى العداديه طنطا الحمدية 32.52515.59.591515.566.5غرب

درويش    9758 مرسى زكريا احمد بنين  مازن العداديه طنطا الحمدية 33.519127.55151466.5غرب

المنشاوى     9759 رفعت محمد رضا حسام بنين  مازن العداديه طنطا الحمدية 30221410.54.516.51057غرب

ابوعجيزه   9760 عبدالقادر حمزه بنين  مازن العداديه طنطا الحمدية 29.517.5187.55.515.51354غرب

حجازي    9761 احمد نجيب علء بنين  مازن العداديه طنطا الحمدية 36.5241712.59191267.5غرب

نصر    9762 عباس ابراهيم محمد بنين  مازن العداديه طنطا الحمدية 392718149.519.511.567.5غرب
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سمعان   9763 شحات يوسف بنين  مجدى العداديه طنطا الحمدية 3024.510.595.5122066غرب

اسماعيل    9764 مصطفى مصطفى ابراهيم بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 26.5181011511.512.577.5غرب

المهدي    9765 محمد جوده ابواليزيد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 289107.53.51313.575غرب

الملح    9766 ايوب شحات احمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 2211.5107.551010.566غرب

الشول    9767 محمود عبدالحفيظ احمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 392918.51311.52014.578غرب

الشاعر    9768 احمد محمد احمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 373019.51413.52015.578.5غرب

سعد    9769 السعيد محمد احمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 35.5281811917.516.578.5غرب

زيدان     9770 احمد سيد محمد احمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 3721.51410.59.51913.586.5غرب

متولى     9771 الدين سيف محمد احمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 352215.511.5111316.575غرب

سليمان    9772 ابراهيم فتحى اسامه بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 30.518189.257.251415.599غرب

عبدالسلم    9773 شوقى محمد اشرف بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 37.527.518.514141817.585غرب

المشد    9774 مصطفى رمضان السيد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 372717.513.5141818.585غرب

المنصورى    9775 محمد عبدالعزيز السيد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 3615131211.5151785.5غرب

النجار     9776 احمد سيد مصطفى انور بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 3929201513201765.5غرب

الديب   9777 محمد ايهاب بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 3626.516.51311.516.512.585غرب

الجندي     9778 عبدالرؤف الدين صلح جمال بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 392819.51313181985.5غرب

المصرى    9779 السيد محمد جمال بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 25.516103.25661599غرب

حسن    9780 سعد حسن سعد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 2823171211141575غرب

مرعى    9781 السيد ابواليزيد صلح بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 9.51510583.51076غرب

حسين    9782 محمود محمد عادل بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 34.5211612111517.574غرب

الشريف    9783 ابراهيم ابراهيم عاطف بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 32.5221912.513.51617.563.5غرب

ابومشرف    9784 عبدالله حسن على بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 282416.51212.511.514.574غرب

الدلتوني    9785 على محمد على بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 34.52413.5121116.511.564غرب
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سالم   9786 محمد فاروق بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 33.523.517.510.511.51815.566غرب

يونس    9787 طه محمود فتحى بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 37.526.518.512.513.51916.575.5غرب

عبيد    9788 محمود ابراهيم ماجد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 3121.516.512.513.5151555غرب

صابر    9789 مصطفى احمد مصطفى بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 3416.515.513131514.555غرب

على    9790 عابد شحاته مصطفى بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية واحد2815.512.511.511.513.5147غرب

الموزى    9791 احمد محمد نبيل بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 36.518.511.510.59.514.513.552.5غرب

دياب    9792 ابواليزيد صلح وليد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 371819.51213.518.512.574غرب

داود    9793 محمد البدرى احمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 33.527.5159.58161073غرب

عبدالعاطى   9794 فوزى احمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 35.52919.512.51119.51654.5غرب

سالم     9795 ابراهيم محمد محمد احمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 24.58.513.538.517.51061.5غرب

الدش   9796 رمضان خميس بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 32.511.514.57.57.5161052غرب

البيومي    9797 محمد عبدالدايم سامى بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 3420.515.5911151562غرب

ابراهيم    9798 امام السيد سعد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 27.518.515.510.59.5151163.5غرب

الشول   9799 الرفاعى محمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 39.530191313.519.515.564غرب

احمد   9800 سيد محمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية واحد3221.514.57.59.51713.56غرب

دياب    9801 ابواليزيد صلح وليد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 3797.57.57.512.513.563.5غرب

الغزالي    9802 ذكى عبدالحميد يسرى بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 2415157.257.5131575.5غرب

شلبى     9803 عبدالمطلب عبدالمنصف الدين علء بنين  مروان العداديه طنطا الحمدية 1111.57.547.56.57.552غرب

متولى   9804 سعيد محمد بنين  مروان العداديه طنطا الحمدية 322315.513.511.5161662.5غرب

ابوالعنين    9805 احمد صدقى محمد بنين  مروان العداديه طنطا الحمدية 27.5241911.510.519.7514.561.5غرب

الله     9806 خير منصور حسين منصور بنين  مروان العداديه طنطا الحمدية 61.5واحد2.577.53.55.58.5غرب

احمد    9807 ابراهيم فتحى هشام بنين  مروان العداديه طنطا الحمدية 4.5267.556443غرب

الشافعى    9808 عبدالقادر محمد رمضان بنين  مصطفى العداديه طنطا الحمدية 3526.512.51211.515.513.575.5غرب
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الطويل    9809 محمد اسماعيل نبيل بنين  مصطفى العداديه طنطا الحمدية 2625177.257.5131465غرب

الحليسى    9810 عبدالقادر احمد الحسينى بنين  معاذ العداديه طنطا الحمدية 36.5201411.511171977.5غرب

مرسى     9811 السيد عزت على محمود بنين  معاذ العداديه طنطا الحمدية 34.51511.58.57.516.510.554غرب

على     9812 عزوز الدين سعد عزوز بنين  معتز العداديه طنطا الحمدية 36.528.518.510.59181572.5غرب

درويش     9813 احمد عبدالفتاح جابر بنين  مهاب العداديه طنطا الحمدية 321075.51.5121266غرب

امين   9814 صالح تامر بنين  مينا العداديه طنطا الحمدية 352712105.514.519.566غرب

جبران   9815 احمد محمد بنين  يحيى العداديه طنطا الحمدية 3419.5144.59141975.5غرب

عبدالنبى     9816 اسماعيل عبدالجواد نبيه محمد بنين  يحيى العداديه طنطا الحمدية 39.530201415202079.5غرب

نجم    9817 محمد شعبان ابراهيم بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 382418.51413.519.51877غرب

عثمان   9818 عبدالعال ابراهيم بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 37221598151767غرب

حافظ   9819 محمد احمد بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 39.53019.514.51519.7520710غرب

محسن   9820 مصطفى احمد بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 362616138.514.516.565غرب

محمد    9821 عمار يحيى تامر بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 3727131411.516.51877.5غرب

قطيط    9822 احمد حمدى رضا بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 3524.512.55.58.512.51266غرب

همام    9823 موسي مصطفى شريف بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 31.520.512.541211.51355غرب

ابراهيم    9824 عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 37.52518141516.516.567غرب

الرفاعى    9825 السيد عبدالله عبدالله بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 2325105.25951878غرب

امين    9826 عبدالمنعم محمد عمرو بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 25.515105381946غرب

الزنكلوني    9827 السيد عبدالمنعم كريم بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 32.528.519.7512.51219.52067غرب

محمد   9828 حسنين محمد بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 3928191211181577غرب

الدين    9829 على حمدى محمد بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 35.52718.51091715.566غرب

ابوخليفه    9830 احمد عبدالمنعم محمد بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 38291812.514.519.518.565.5غرب

حسن    9831 سعد حسن ياسر بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 241010.53.57.511.51273.5غرب
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يوسف    9832 مكارى رمزى فريد للبنين    ابانوب العداديه الوليد بن طنطا خالد 20867.53716.574غرب

عزيزابراهيم   9833 الفونس ماجد للبنين    ابانوب العداديه الوليد بن طنطا خالد 393019.515152020610غرب

عبدالله   9834 على السيد للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 3224.5171012171779غرب

الشيخ    9835 محمود محمد رمضان للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.5301812.513.518.518.578.5غرب

عبدالوهاب    9836 محمد جمعه سامح للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 311616812181568غرب

الشريف   9837 عبدالعزيز سعيد للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 22.510.5123.59.513.51055غرب

على    9838 عمر هلل عبدالله للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.519.518.589171465.5غرب

الدرعه    9839 طه ابراهيم محمد للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 25161347.5151064.5غرب

عبدالنبى    9840 محمد ابراهيم مدحت للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 18.515117.5915.510.567.5غرب
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النجار    9841 مصطفى ابراهيم مصطفى للبنين    ابراهيم العداديه الوليد بن طنطا خالد 3826.51912.514.519.51979غرب

عطيه    9842 الشحات رمضان ابراهيم للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2427159.51417.51376.5غرب

ابراهيم   9843 محمد ابراهيم للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 332313.514.515181568.5غرب

قحيف   9844 كمال اسامه للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 382318.513.5132019.567غرب

خطاب    9845 عبدالرحيم السيد السعيد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 352618.5131319.51858.5غرب

صالح    9846 السيد سمير السيد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 26.512107.57.57.51755.5غرب

شويته    9847 السيد عرفه السيد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3727.513.597.51418.544غرب

عمار    9848 السيد كامل السيد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2318.510105.5141644غرب

سعد    9849 مرسى كمال السيد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.5221312112015.585.5غرب

درويش    9850 محمد السيد ايمن للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3324.51311.511.519.513.5610غرب

مصطفى    9851 عبدالغنى حماده ايهاب للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3624.51110.51218.51569غرب

الجمل    9852 يونس حسن بشير للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3628.5171414.5181679غرب

معيلى    9853 عبدالعزيز احمد جمال للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.51916.5101218.518.578غرب

رمضان   9854 شعبان حسن للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 22.511.565.57.5101676.5غرب

محمود   9855 عبدالرحمن حسن للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 11.563.51.55.52.512.555.5غرب

رسلن    9856 عمر امين رضا للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 30.515.577.5912.518.566غرب

الشرقاوى    9857 الدسوقى ابراهيم رمضان للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 22.51558.59101857.5غرب

محمدحسن    9858 محمود سعيد سامح للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.518.5107.59121858غرب

الطويل    9859 محمد محمد سعيد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 7.51016.577واحد24.52110غرب

الحويحى   9860 منير طارق للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3120.51057.5101577غرب

عبدالمنعم   9861 محمد عبدالله للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.512.510.59.581513.567غرب

عويسرجب    9862 سيد عرفه للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.527.51513.514.51617.579غرب

بدر     9863 السيد عبدالسميع الدين عصام للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3527.515.51412.5181998.5غرب
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صبيحه    9864 عبدالواحد ابراهيم عمرو للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.52716.5151417.51579.5غرب

العويضى    9865 على محمد عمرو للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.526.515111216.516.579غرب

حسيبه   9866 موسى ماجد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 25237.59.59.51216.569غرب

توفيق   9867 رمزى ماهر للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 30.524.51013915.516.578غرب

حامد    9868 توفيق احمد مجدى للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2212.54.55.58.581566.5غرب

المليجى   9869 جابر محروس للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 24.524109.57.511.51777.5غرب

محمدسالم    9870 نبيه احمد محمد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 362411157.591457.5غرب

عاشور   9871 السيد محمد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2810.5107.54813.557غرب

محمد    9872 احمد عبدالسميع محمد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.519.512118.516.513.585غرب

حسن    9873 عبدالمنعم فاروق محمد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 34231513.59.517.51585.5غرب

سلم    9874 سالم فتوح محمد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37241513.512.51916.578.5غرب

السديمى    9875 حسن محمد محمد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.52915.514.5151915.569غرب

جاويش    9876 ابراهيم سعدالدين مغورى للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 24.51577.51014.51152.5غرب

حسن    9877 عبده حسن ممدوح للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2715107.510.515.511.564.5غرب

ابوزيد    9878 عبدالصمد صبحى نادر للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3420.511.510.511.517.51465غرب

فتحي   9879 حمدى هشام للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3724161110161663.5غرب

محمد   9880 صبحى هشام للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 26.518.57.57.541613.556.5غرب

يونس   9881 عبداللطيف وجيه للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.520.51084.51713.556غرب

يونس    9882 مندوه محمد وليد للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 161565.5نصف2022.5107.5غرب

البابلى    9883 احمد السعيد ياسر للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3427101210.517.514.587غرب

الحداد    9884 عبدالجواد السيد ياسر للبنين    احمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3616.511135.518.51454.5غرب

عبدالعال    9885 قاسم خالد ابراهيم للبنين    ادهم العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.52515.510.57.51813.564غرب

سيد    9886 بدر خميسضاحى للبنين    ادهم العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.5291713.510.519.51857غرب
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امام    9887 محمد مجدى ربيع للبنين    ادهم العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.52510.510.5915.51666.5غرب

حسانين    9888 محمد رسمى سمير للبنين    ادهم العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.52312.5121117.51874غرب

بدوى    9889 محمود محمد عصام للبنين    ادهم العداديه الوليد بن طنطا خالد 20161087.51713.544.5غرب

عبدالرحيم    9890 احمد احمد محمد للبنين    ادهم العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.52517.51211.518.51476غرب

محمد   9891 عبدالله وليد للبنين    ادهم العداديه الوليد بن طنطا خالد 302514118181556غرب

سليمان    9892 احمد محمد احمد للبنين    اسامه العداديه الوليد بن طنطا خالد 3722.51599.5161686غرب

على   9893 ابوالفتح محمد للبنين    اسامه العداديه الوليد بن طنطا خالد 362314.57.57.516.513.587غرب

رضوان    9894 محمود عبدالعزيز محمد للبنين    اسامه العداديه الوليد بن طنطا خالد 3220.511.58.57.5161898.5غرب

غرام    9895 عبدالغفار عبدالغفار محمد للبنين    اسامه العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.522.510.597.5161688غرب

الكلومى    9896 محمد مصطفى محمد للبنين    اسامه العداديه الوليد بن طنطا خالد 16.515.55.582.511.51067.5غرب

احمد   9897 محمد احمد للبنين    اسلم العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.525.51511.51017.517.566غرب

سعده   9898 صالح اسعد للبنين    اسلم العداديه الوليد بن طنطا خالد 3828.513.51011.5191765غرب

جبر   9899 احمد جمال للبنين    اسلم العداديه الوليد بن طنطا خالد 2723.51097.516.512.587غرب

عبدالهادى    9900 عاشور السيد عبدالهادى للبنين    اسلم العداديه الوليد بن طنطا خالد 2315.57958.51454غرب

محمدعامر   9901 فؤاد مدحت للبنين    اسلم العداديه الوليد بن طنطا خالد 25.510.5107.53.512.59.587غرب

شاهين    9902 عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح للبنين    اسماعيل العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.516.513.587.519.51675غرب

عماره    9903 محمد السيد ابراهيم للبنين    السيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.515.5101181413.598غرب

يونس     9904 احمد عبدالرحيم السيد احمد للبنين    السيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2515.5102.531014.563.5غرب

زغلول    9905 محمد السيد احمد للبنين    السيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3015138.581614.576.5غرب

ابراهيم    9906 محمد السيد جمال للبنين    السيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3418.514.57.581714.585.5غرب

شبل     9907 عبدالحق العربى السيد زكى للبنين    السيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 39282014.5142018.598.5غرب

مراد   9908 زغلول سامى للبنين    السيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.519.57.55.591712.597غرب

عبده    9909 احمد امين حسن للبنين    امين العداديه الوليد بن طنطا خالد 291575.55.5141074غرب
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ميخائيل    9910 ابراهيم عاطف ابراهيم للبنين    اندرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 30.522.5108.55.51017.565.5غرب

غبريال    9911 سعد غبريال نسيم للبنين    اندرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 23.5177.57.5510665غرب

محمود    9912 محمود حسنى احمد للبنين    انس العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.526.516101119.7513.588.5غرب

عبدالسيد    9913 عبدالسيد لطفى وائل للبنين    انطوان العداديه الوليد بن طنطا خالد 3017107.57.517.519.576.5غرب

عزيز   9914 سعد فوزى للبنين    انطون العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.519610.57.517.51766غرب

الشعل    9915 على انور محمد للبنين    انور العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.522135.57.518.51644.5غرب

سعيد   9916 حسنين توفيق للبنين    ايهاب العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.523.513.57.57.518.517.586غرب

رزق    9917 غبريال كمال تامر للبنين    بافلى العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.52716.51414202088غرب

بدوى    9918 ابراهيم بدوى ابراهيم للبنين    بدوى العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.5181510.5121613.577غرب

صبره    9919 احمد محمود شريف للبنين    بشار العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.5211311.510.5182088غرب

بهنسى    9920 احمد بهنسى احمد للبنين    بهنسى العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.518.511.54.57.5171875غرب

فرج    9921 عوض عادل رامو للبنين    بول العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.524.51310.5918.517.577غرب

ابراهيم    9922 معوض عبدالمسيح سامح للبنين    بول العداديه الوليد بن طنطا خالد 2426.51058.518.51365غرب

صليب    9923 ابراهيم كامل اشرف للبنين    بيتر العداديه الوليد بن طنطا خالد 3121.515.51311.519.7517.579.5غرب

فيلبس    9924 جرجس حليم صبحى للبنين    بيتر العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.527.518.514152019610غرب

امين   9925 نبيل هانى للبنين    بيتر العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.5292015152020710غرب

ابوالمعاطي   9926 جمال احمد للبنين    جمال العداديه الوليد بن طنطا خالد 26.518108111613.589غرب

غبريال    9927 سعد جورج سعد للبنين    جورج العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.52918.514152018.5810غرب

امين   9928 نبيل هانى للبنين    جون العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.529.519.515152018.5810غرب

الجروانى    9929 السيد السيد حسن للبنين    حازم العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.52719.581218.51978غرب

ابوسالم   9930 محمد رمضان للبنين    حازم العداديه الوليد بن طنطا خالد 18.518.5177.591818.588غرب

النكلوى     9931 حسن سعد انور ابراهيم للبنين    حسام العداديه الوليد بن طنطا خالد 3828.51915152020109.5غرب

القصبى     9932 حسين سعد حسنى الدين للبنين    حسام العداديه الوليد بن طنطا خالد 3929.516.513.5152015.5810غرب
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دويدار    9933 عبدالعزيز حامد حسن للبنين    حسام العداديه الوليد بن طنطا خالد 38211614122015.589.5غرب

سعد   9934 ابراهيم محى للبنين    حسام العداديه الوليد بن طنطا خالد 38913147.519.51489.5غرب

حسن    9935 على حسن على للبنين    حسن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3524.514.510.5112015710غرب

السمان    9936 احمد يوسف السيد للبنين    حسين العداديه الوليد بن طنطا خالد 28121111.57.518.512.5710غرب

جادالله   9937 فتحى محمد للبنين    حسين العداديه الوليد بن طنطا خالد 3217.51110.58.51913.579غرب

عرابين    9938 حسن حامد حامد للبنين    خالد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.526181310.52020810غرب

ابوطبيخ     9939 احمد دسوقى احمد ياد للبنين    ذ العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.519699161577.5غرب

البدوى    9940 سلطان محمد منصور للبنين    ذياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 33.5157.57.57.516.51487غرب

حبيب   9941 فرعون ملك للبنين    رامز العداديه الوليد بن طنطا خالد 3726.5171312.518.520810غرب

عبدالمجيد    9942 على فاروق ايهاب للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.5201611.57.519.511.5810غرب

عزب   9943 على تامر للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.527.519.514.514.752018810غرب

جاد    9944 عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 33262086.51618810غرب

قاسم    9945 احمد محمد فوزى للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 30.521107.5817.514.588.5غرب

مرزوق   9946 سعيد هانى للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.519.512.55.55181786غرب

الجوهرى   9947 عبدالفتاح هانى للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 30.5281986.751718810غرب

التلوى    9948 حسن ابراهيم وليد للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 392719.51515201889غرب

احمد   9949 سعد ياسر للبنين    زياد العداديه الوليد بن طنطا خالد 392517.51514.7519.751789.5غرب

حلوز    9950 محمد ابواليزيد عصام للبنين    سعيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.525.5201514.752019810غرب

محمدابوكامل   9951 سعيد محمد للبنين    سعيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.515119.52.5171989.5غرب

الجندى    9952 جوده سعيد ناصر للبنين    سعيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3417138101813.594.5غرب

الباب     9953 فتح عبدالله على اشرف للبنين    شادى العداديه الوليد بن طنطا خالد 35201012111711.585غرب

خليفه    9954 السيد شبل سامح للبنين    شبل العداديه الوليد بن طنطا خالد 3015107.5111413.582.5غرب

عبدالحميد    9955 عبدالنبى ابراهيم اشرف للبنين    شريف العداديه الوليد بن طنطا خالد 3728.51915152016.599غرب
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فاخر     9956 احمد سيد الشربينى اسامه للبنين    صلح العداديه الوليد بن طنطا خالد 17.522.51110.51318.51286غرب

الله       9957 جاب حافظ الدين صلح جابر الدين للبنين    صلح العداديه الوليد بن طنطا خالد 3124.514.514.5132015.576غرب

شاهين     9958 ابراهيم محمد الدين علء للبنين    عادل العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.529.519.51513.5201784.5غرب

الفخرانى    9959 محمد احمد ابراهيم للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.527191214201797غرب

اللبان    9960 محمد السيد ابراهيم للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 1610101.57.51310.584.5غرب

سيداحمد   9961 حسن ابوزيد للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 17.58117.510.51511.584.5غرب

الصياد    9962 على عبدالله احمد للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 1410.57.55.57.514.57.572.5غرب

الجرشة    9963 عبدالسلم صادق اسامه للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.519149.59191374.5غرب

عبدالله    9964 ابراهيم متولى اسامه للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.521.51387.5171585.5غرب

الفقى    9965 محمد اسماعيل اشرف للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3627.5181215201697غرب

محجوب    9966 عبدالعزيزحسن حسن السيد للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 30.52010.598.518.51383.5غرب

جدالعيله    9967 محمود عيدالعزيز امير للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3118105.58.5191383غرب

الشخيبى    9968 الدين سعد ايمن للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3515127.591914.593غرب

عباس    9969 محمد شعبان رضا للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 2510.5175.5818.58.585.5غرب

محمد    9970 مصطفى عبدالفتاح سامى للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 35161810.514191476غرب

السيدعويس   9971 ابوالغيط صبرى للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3722.517.513.5142016.585غرب

محمد    9972 السيد ابواليزيد طه للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3829151414191898.5غرب

محمد    9973 المصيلحى محمد عادل للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.5251513.511.519.510.597.5غرب

شعبان    9974 على ابراهيم محمد للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 18.54.55.58.54.51314.565غرب

رخا   9975 رمضان محمد للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 2715119.541617.568.5غرب

بدوى    9976 الله فتح محمد للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 14.520.5743.510572غرب

سليمان    9977 محمد محمد مدحت للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 24.519.5108.591011.579.5غرب

نصر    9978 محمد عبدالرحمن مصطفى للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 22.51910.59.57.57.511.589.5غرب
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السيد   9979 عطيه ياسر للبنين    عبدالرحمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 312819.51310.52019810غرب

العدل    9980 عبدالمجيد عبدالسلم ايمن للبنين    عبدالسلم العداديه الوليد بن طنطا خالد 25.511535107.557غرب

عطيه    9981 احمد عبدالغنى سمير للبنين    عبدالغنى العداديه الوليد بن طنطا خالد 1110.576واحدواحد2957.5غرب

بلل    9982 عبدالخالق عبداللطيف احمد للبنين    عبداللطيف العداديه الوليد بن طنطا خالد 2916107.59.512.513.589غرب

احمد    9983 كيلنى عبدالصمد ابراهيم للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.525.517131318.5181010غرب

الجمال    9984 اسماعيل عبدالله ابراهيم للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 2919118.5111615.579.5غرب

عزب    9985 ابراهيم عبدالفتاح اشرف للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 15.597.589.511.51778غرب

الدسوقى   9986 عطيه الدسوقى للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 3624171312.5191882غرب

الحجر    9987 عبدالمجيد محمد جمال للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 14.516.511.55.57.51714.579.5غرب

قاسم    9988 يوسف عبدالله حامد للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 372319.51412.52018.5710غرب

ابوزيد   9989 عبدالله حسن للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 13.5155.57.5517.511610غرب

فرج   9990 محمد سمير للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.5221212919.516.51010غرب

احمد    9991 محمد لطفى عماد للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 352815.512122014.5109غرب

على   9992 محمود مجدى للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 31161614.514.75191759غرب

عرابى    9993 مرسى ممدوح هانى للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.529.517.513.514202078غرب

عطيه    9994 ابراهيم عطيه ابراهيم للبنين    عطيه العداديه الوليد بن طنطا خالد 2519.5131214.51813.578.5غرب

على    9995 محمود على السيد للبنين    على العداديه الوليد بن طنطا خالد 322011.513.51014.51487غرب

بكر    9996 السيد محمود سمير للبنين    على العداديه الوليد بن طنطا خالد 208.56.57.57.5189.565.5غرب

على    9997 عبدالله السيد محمد للبنين    على العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.524.51413.51419.751887.5غرب

ثابت     9998 حسين البرنسمصطفى محمد للبنين    عماد العداديه الوليد بن طنطا خالد 26196.5129181677غرب

ابوخالد    9999 طلبه كمال ياسر للبنين    عمار العداديه الوليد بن طنطا خالد 22.56.51010.53.51414.556.5غرب

الدالى   10000 على ابراهيم للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.58108.57.51715.577غرب

احمدالعراقى   10001 ابراهيم احمد للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.51913.51291816.575.5غرب
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يونس    10002 محمد عبدالستار احمد للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 362010.51415191367.5غرب

بيومى   10003 شحات اسامه للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 3821191415191767.5غرب

سعيد    10004 عبدالمطلب فهمى جلل للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 33271615151719.579غرب

احمد    10005 محمد عبدالعظيم عمرو للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 3420161514.517.519.579غرب

على   10006 عبدالغنى فتحى للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 33.51314129.514.51467.5غرب

احمد    10007 عبدالغنى رشدى محمد للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.5291713.51519.51879.5غرب

عامر    10008 محمد عبدالحكيم محمد للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.529.518.514.515201869.5غرب

بيومى    10009 عبدالمنعم عبدالعليم محمد للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 22.519.51212.59.51716.548.5غرب

مرسى    10010 توفيق الشحات مصطفى للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 28.52414.51412.518.51877غرب

رشاد     10011 محمد جمال محمد وائل للبنين    عمر العداديه الوليد بن طنطا خالد 38302014.51519.51876.5غرب

محمد    10012 سيد محمد السيد للبنين    عمرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 3829.518.51515201878.5غرب

السيد    10013 احمد محمد ايمن للبنين    عمرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.524.518.51010.5171257.5غرب

عاشور    10014 مرشدى عبدالفتاح خالد للبنين    عمرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 3624.517111518.51679غرب

الجوهرى    10015 على شعبان على للبنين    عمرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.5301715151917.579.5غرب

حبيب    10016 عبدالمجيد اسامه محمد للبنين    عمرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 3524.516.513.514.517.518.5710غرب

مجاهدالحداد    10017 على حمدى محمود للبنين    عمرو العداديه الوليد بن طنطا خالد 392818.514.51518.517.599.5غرب

عبده   10018 ابراهيم سعيد للبنين    فادى العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.5281914152019.579غرب

عبدالسيد    10019 ملك داود عماد للبنين    فادى العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.519.5118.512.516.51866غرب

دميان    10020 يوسف عزيز عهدى للبنين    فادى العداديه الوليد بن طنطا خالد 3826.519.511.51516.52079.5غرب

عطيه    10021 خلف فيليب وائل للبنين    فادى العداديه الوليد بن طنطا خالد 3419.514111313.519.566.5غرب

السيد    10022 فتوح احمد فؤاد للبنين    فارس العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.522.51813.513.51517.579.5غرب

جمعه    10023 على سامى للبنين    فارسمحمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.524161214.5181969.5غرب

العبد   10024 فتحى وليد للبنين    فارس العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.51713.5111410.51149غرب
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عازرميخائيل   10025 فتحى سامح للبنين    فتحى العداديه الوليد بن طنطا خالد 32292012.758.251120810غرب

سليم    10026 عبدالباقى فتحى صابر للبنين    فتحى العداديه الوليد بن طنطا خالد 36271812.511.25121389غرب

على    10027 محمد فتحى محمد للبنين    فتحى العداديه الوليد بن طنطا خالد 373019.514.51519.518810غرب

البهجى    10028 محمود امام محمود للبنين    فتحى العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.52017413.5121977.5غرب

حسن    10029 السيد رشاد احمد للبنين    كريم العداديه الوليد بن طنطا خالد 392919.514.5152020710غرب

الخطيب   10030 ابراهيم تامر للبنين    كريم العداديه الوليد بن طنطا خالد 3929.519.51514.519.519.5810غرب

حموده    10031 السيد فاروق شريف للبنين    كريم العداديه الوليد بن طنطا خالد 3021.514.55.5119.51466.5غرب

شبوب    10032 عبدالخالق كريم عمرو للبنين    كريم العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.521.516.51111.514.517.562غرب

على    10033 السيد عبدالغفار ياسر للبنين    كريم العداديه الوليد بن طنطا خالد نصف33.5201712914.516.56غرب

سنتاؤس    10034 حنا اسعد اسامه للبنين    كيرلس العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.5301914.51419.52066غرب

صليب   10035 فخرى عماد للبنين    كيرلس العداديه الوليد بن طنطا خالد 24.519.512.511.512.514.51861.5غرب

يوسف    10036 بولس فتحى هانى للبنين    كيرلس العداديه الوليد بن طنطا خالد واحد332215.510.51016206غرب

ابواليزيد    10037 الطنطاوى محمد امير للبنين    لؤى العداديه الوليد بن طنطا خالد واحد24.515.513.5118.51312.55غرب

محمدالزغبى   10038 الششتاوى وائل للبنين    لؤى العداديه الوليد بن طنطا خالد واحد37.520.5135.5818165غرب

حنين   10039 كامل صبحى للبنين    مارك العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.5281811.513.5182052.5غرب

سلمه    10040 ابراهيم ميشيل ماجد للبنين    مارك العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.53019.51513.5202067غرب

جرجس    10041 اسحق صبحى اشرف للبنين    ماريو العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.522.518.51011.5162065غرب

زكى    10042 سعيد شاكر هانى للبنين    ماريو العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.51817.5121015.52053.5غرب

عباد    10043 عبدالحميد السيد عبدالحميد للبنين    مازن العداديه الوليد بن طنطا خالد 382718.51512.5191878.5غرب

عبدالسلم   10044 امين ابراهيم للبنين    مالك العداديه الوليد بن طنطا خالد 3621.515.512.5111817.554.5غرب

احمد    10045 البدرى محمد خليل للبنين    مجدى العداديه الوليد بن طنطا خالد 25156.587.5111062.5غرب

محمدالمغربى   10046 عبدالجيد عوض للبنين    مجدى العداديه الوليد بن طنطا خالد 35211597.514.514.553غرب

محمد    10047 عبدالحميد انور ابراهيم للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3525.516137.514.51574.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

463

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

على   10048 حسن ابراهيم للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 33.52212147.51716.566غرب

السمان    10049 احمد عبدالحميد ابراهيم للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.5231514.510171765.5غرب

عبود    10050 محمد عبدالعزيز ابراهيم للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.52816.51413.518.519.567.5غرب

الجمل    10051 محمد محمود ابراهيم للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.525.519.513.513.5191878غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

464

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

احمد    10052 ابواليزيد محمد ابواليزيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3625.519.514.515191878غرب

الفضالى    10053 على احمد احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.522.51814.5101918.557.5غرب

الطوخى      10054 احمد محمد العابدين زبن احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3828.5191514.75201878.5غرب

السنهورى    10055 عبدالجواد سمير احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 25.521.512.51514.519.513.585غرب

بدوى    10056 عبدالواحد شفيق احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2817.51212.51215.51874.5غرب

زوينه    10057 حسن عبدالسلم احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.527.518.51413.5191874.5غرب

الديب     10058 الدسوقى ابوحواس محمد احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3929.51815142018.587.5غرب

سليمان    10059 محمد محمد احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3418.516109.517.51886غرب

الجمال     10060 عبدالنبى الدين نور احمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 26.58.51198121863غرب

البيارى   10061 زكريا اسامه للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 352216.5107.5191887غرب

شلبى    10062 السيد فهمى اسامه للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 362016.559151787غرب

السطوحى    10063 الغريب فؤاد اسامه للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3325127.510151575.5غرب

شعبان   10064 ابراهيم اشرف للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 39281712.512.5201795.5غرب

السيد    10065 احمد محمد اشرف للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.52717111219.51996.5غرب

شتات   10066 محمد اشرف للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 26.522.513.510111915.575.5غرب

بليله    10067 على محمد اشرف للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3825.515.51110.518.518.585غرب

القزاز    10068 محمد السنوسى السيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.52614.599.518.51785.5غرب

عساف    10069 عبدالرحيم السيد السيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 382819.511.51319.518.577غرب

طعيمه    10070 مصطفى شبل السيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.522.515.5104.51716.566غرب

الزناتى    10071 محمد عبدالعاطى السيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3015.5124471673غرب

السيد    10072 عبدالعزيز محمد السيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 34241594.51717.566غرب

امين    10073 عبدالفتاح سالم ايهاب للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.518.51697.514.517.555غرب

البقلى   10074 محمد ايهاب للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.52918.5151419.517.556غرب
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عامر    10075 محمد محمد ايهاب للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.5291814.512.519.51956غرب

فايد    10076 المتولى محمد تامر للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 372918.5128.519.517.555.5غرب

عياد   10077 عبدالعظيم جمال للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3628171310.518.51266غرب

السقا    10078 محمد ابراهيم خالد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.5211210.541215.556.5غرب

رزق    10079 عطيه حامد خالد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 33.522.514.59.54181857غرب

الطبلوى    10080 عيد حسن خالد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.527.5159.51017.519.587.5غرب

ادريس    10081 السيد محمد خالد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3827.515.511.511.5181885.5غرب

السيد    10082 شبل محمد خالد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3927.517.51514.7517.51977.5غرب

احمد    10083 سيد البندارى ربيع للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.526161311.519.519.578غرب

الجمل    10084 عبده زكريا رضا للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3622.513.510.53.516.517.577غرب

عباسمرسى    10085 لبيب رضا للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.525.515117.51917.568غرب

غنيم    10086 ابراهيم محمد سامح للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 362116.51410.51813.566غرب

الكيال    10087 محمد على سامى للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.52414.5108.51718.577.5غرب

منسى    10088 عبدالله محمد سامى للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.52612.5124.514.51258غرب

سلم    10089 احمد سلم سعيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 33.5271314.5121718.587.5غرب

عرابى   10090 حسن سمير للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.5181012.57.5161855.5غرب

محمد    10091 مرسى محمد سمير للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.518.51012814.51876غرب

السنباطى    10092 محمود السعيد شريف للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3625.51313.51518.51675غرب

احمد    10093 عامر شوقى شريف للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 10.518611.58.514.517.565غرب

الدغيدى   10094 موسى صبحى للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.52016.51112.5171174.5غرب

ابراهيم   10095 محمد صلح للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3319161110.5161654.5غرب

حسن    10096 ابراهيم ابواليزيد طارق للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3717.519.511.511.5191675.5غرب

شتا     10097 احمد سيد السيد طارق للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2615117.57.51115.563غرب
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محمد    10098 عطيه عيد طارق للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3218.510.591013.51664غرب

علوان   10099 محمد طارق للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3421141310.514.518.576.5غرب

الشرابى    10100 السيد ابراهيم عاطف للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 30.519.51310816.516.575.5غرب

سلم    10101 احمد عبدالحميد عبدالحكيم للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 382010.514111718.577.5غرب

عاصى   10102 هلل عبدالحميد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.51310128161875غرب

عبدالكريم    10103 محمد كمال عصام للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3517.510.511.57.517.51955.5غرب

فرج     10104 على سعيد على للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 322113147.518.51866.5غرب

حسن    10105 على عبدالعزيز على للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.528.517.513.51119.52076غرب

ابوحجر    10106 على منصور على للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.52115.513.57.51919.555.5غرب

منصور    10107 عبدالحميد السيد محمد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.528147.59.251515.584غرب

منصور    10108 محمد احمد محمود للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.5301914.514.7519.751766.5غرب

حمام    10109 محمد محمد محمود للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.51116.5125.517.515.545.5غرب

حموده    10110 احمد مرسى محمود للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.517.51912.54182057غرب

شحاته    10111 مصطفى السيد مصطفى للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 2115.513.510.52.516.51667غرب

صادق   10112 محبوب مصطفى للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.518.51911.57.5192057غرب

منصور    10113 على محمد مصطفى للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 33.522.518.5138.5181978غرب

الخولى    10114 البهى محمد منيع للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 35181812.52.517.518.567.5غرب

الحداد    10115 شبل عبدالعال ناصر للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.524178.53.5181867.5غرب

مسعود    10116 احمد محمد ناصر للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3221.5179.57.518.51858غرب

السرج    10117 على احمد هشام للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.52919.514131917.557.5غرب

طه    10118 محمد المحمدى هشام للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 362519.512.57.518.51867.5غرب

مرسى    10119 عبدالدايم محمد هشام للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 311817121217.515.556غرب

عبدالرازق    10120 السيد محمود هشام للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3017.518149.51817.568.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

467

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

احمد     10121 حسن الدين عز وائل للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3111.51032152056غرب

حنجر    10122 السيد احمد وحيد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.52819.751510202078.5غرب

احمد    10123 مرسى ممدوح وسام للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.527.519.5151319.519.568.5غرب

زيدان     10124 السيد قطب فوزى وليد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3425.5191510.51919.557.5غرب

عمار    10125 شبل محمد وليد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 35242015121819.567.5غرب

رسلن    10126 عزيز محمد وليد للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3524.518.513.5517.51776.5غرب

شرشر    10127 صبرى سالم ياسر للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.53019.5141519.52088غرب

عبدالرحمن   10128 طنطاوى ياسر للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 373017.51313.5172077غرب

محمدعلى   10129 فريد ياسر للبنين    محمد العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.53014.513.51519.7519.588.5غرب

على   10130 مصطفى ابوبكر للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.529.5131391819.558غرب

محروس    10131 عثمان محمود احمد للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.53016.513.59.518.519.597.5غرب

غانم    10132 حامد محمود حسام للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.526.519.7514151916.568.5غرب

المهين    10133 حسين محمود حسين للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 3526.512.515151919.569غرب

حسن    10134 فرغلى سيد خالد للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.526.513.5151519.752099غرب

شرف    10135 مرسى حسن سعيد للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 3522.51314142013.589غرب

عبدالله   10136 محمود طلعت للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 3013163.255.5181488غرب

عبدالبر    10137 احمد دسوقى عبدالمنعم للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 3430131313.519.51878.5غرب

اليمانى    10138 على حسين محمد للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 383017.513.515201989غرب

عبدالعزيز   10139 مصطفى محمد للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.53017.5141519.517.579غرب

الخلوانى   10140 عبده نسيم للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.527109.511.517.51685غرب

فضل    10141 محمد محمود وائل للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 33281410.513.518.519.575.5غرب

الشكرونى    10142 ابراهيم حسن وحيد للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 383019.51314.519.7519.5810غرب

مرسي    10143 محمد محمود ياسر للبنين    محمود العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.529191313.51919710غرب
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البصاره     10144 محمد احمد طارق الدين للبنين    محى العداديه الوليد بن طنطا خالد 3124710.58.517.51989.5غرب

محمد    10145 بيومى رمضان احمد للبنين    مروان العداديه الوليد بن طنطا خالد 33237.58.510171989غرب

طبالة    10146 عبدالحميد حلمى اسامه للبنين    مروان العداديه الوليد بن طنطا خالد 34271812.514.518.51698غرب

محمد    10147 صادق محمدى اسلم للبنين    مروان العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.520107.5511.51689غرب

القاضى   10148 فتحى ياسر للبنين    مروان العداديه الوليد بن طنطا خالد 3626.51611.511161686.5غرب

هيكل    10149 محمود السيد احمد للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 3829.517.514.513.518.51797غرب

بدوى    10150 عبده عبدالحليم احمد للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 23.5217.597.57.51587غرب

اللبان    10151 رشاد عيد احمد للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.5291713101816.598غرب

الفضالى    10152 محمد مصطفى اشرف للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.53018.514.51519.516.5910غرب

السقا   10153 مصطفى بسيونى للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 3428198.513.51715.585.5غرب

درويشمصطفى    10154 مصطفى رضا للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 341913.51413141678.5غرب

الميهى    10155 عباس على سمير للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 3429207.7514.251815.5810غرب

عفيفى    10156 جميل محمد صلح للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.512.512.587.514.51277غرب

الطويل    10157 احمد محمود عادل للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.520.515.513.510.517.516.588غرب

جميل   10158 محمد عبدالحافظ للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 38.530161514.51817.589غرب

حبيب   10159 بندلى علء للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.512.57.57.591611.554غرب

الحداد   10160 شعبان على للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 209.5107.57.5713.564غرب

شبوب    10161 عبدالخالق كريم عمرو للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 33.520.513.510.57.513.51298.5غرب

ابراهيم    10162 محمد السعيد محمد للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.524.515.514.59161498.5غرب

يسن   10163 سعيد محمد للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 382919.5151519.7516.599.5غرب

البابلى   10164 السعيد يسرى للبنين    مصطفى العداديه الوليد بن طنطا خالد 37261914.51518.51799.5غرب

الفقى    10165 سالم عبدالخالق حمدى للبنين    معاذ العداديه الوليد بن طنطا خالد 27.520.5102.5315.51487غرب

ابراهيم   10166 عبدالحميد سعيد للبنين    معاذ العداديه الوليد بن طنطا خالد 15.51177نصف34.510.5103غرب
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سالم    10167 محمد سعيد طارق للبنين    معاذ العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.515.5124.53181396.5غرب

جمعه     10168 احمد سيد جمعه كفايه للبنين    معاذ العداديه الوليد بن طنطا خالد 29241042.517.513.599.5غرب

حسنين   10169 صابر جمال للبنين    مهاب العداديه الوليد بن طنطا خالد 22205.55.5217.514.569غرب

صبيحه    10170 عبدالواحد ابراهيم خالد للبنين    مهند العداديه الوليد بن طنطا خالد 3729201414201798.5غرب

عباس    10171 عبده نبيل سامح للبنين    مهند العداديه الوليد بن طنطا خالد 3825.516.514.51219.7519.598.5غرب

شلبي      10172 حسان محمد محمد حسان محمد للبنين    مهند العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.527181414191998.5غرب

بركات    10173 اسماعيل حسين ابراهيم للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.5301613.512.25191889غرب

عاصى    10174 نوار نبيل ابراهيم للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.522.510.53216.515.557غرب

عبدالسلم    10175 عبدالسلم احمد احمد للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3628.5107.55.51918.598غرب

عشماوى    10176 محمد امين اكرامى للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3929.517141519.518.599غرب

ابوسعده    10177 زكى محمد السيد للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3826.517107.51717.579.5غرب

عمران    10178 عبداللطيف السيد حمدى للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.529.517.51413.519.51589غرب

فره    10179 محمد فؤاد محمد للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 2919145316.51687.5غرب

على   10180 السيد ياسر للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 3825.517.512.57.51919.577.5غرب

عبدالرحيم    10181 يونس يونسسالم للبنين    مؤمن العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.529.518.514.512.5202078غرب

تادرسسعد    10182 ميخائيل سمير للبنين    مينا العداديه الوليد بن طنطا خالد 39.5302014.512.519.752099.5غرب

اندراوس    10183 منير ميشيل عادل للبنين    مينا العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.526.514.58318.516.599.5غرب

بساده    10184 ينى نبيل ملك للبنين    مينا العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.520159.59191987غرب

عبدالمنعم    10185 احمد نبيل احمد للبنين    نبيل العداديه الوليد بن طنطا خالد 3114.514.53.5417.514.575غرب

واصف   10186 سرور نادر للبنين    نبيل العداديه الوليد بن طنطا خالد 3216143.55.517.51786غرب

شحاته    10187 عبدالمقصود صبحى اكرامى للبنين    نور العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.525.518.514.51318.518.597غرب

حموده    10188 مرسى مرسى الباصيرى للبنين    نور العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.5211511.591617.586غرب

على    10189 يوسف ابراهيم يوسف للبنين    نورالدين العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.52218151117.51575.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

470

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

محمود   10190 سعد مصطفى للبنين    هانى العداديه الوليد بن طنطا خالد 32.52014910.5181384.5غرب

حسن   10191 على تياسير للبنين    هشام العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.5261412917.51886غرب

شريف   10192 حسن حامد للبنين    وحيد العداديه الوليد بن طنطا خالد 29.512127.55.515.51886.5غرب

زكى   10193 عبده فؤاد للبنين    وسام العداديه الوليد بن طنطا خالد 22.513.51289.513.517.586غرب

زيدان    10194 قطب فوزى محمد للبنين    وليد العداديه الوليد بن طنطا خالد 3220.51691218.516.568غرب

بسيونى    10195 عبدالحميد طه ابراهيم للبنين    ياسر العداديه الوليد بن طنطا خالد 26141110.512.518.517.586.5غرب

يوسف    10196 السيد جمال محمد للبنين    يحيى العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.529.51914.51519.7517.588غرب

حنا    10197 ابسخرون حلمى جمال للبنين    يوساب العداديه الوليد بن طنطا خالد 3223.514.511.59.5191977.5غرب

محمد    10198 عبدالغنى مندوه ابراهيم للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 3217.5169.58.51916.587غرب

عبيد    10199 ابوالمعاطى محمد ابوالمعاطى للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 25.5151597.516.517.586.5غرب

شرف    10200 بلتاجى عفيفى احمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 35221712.58.517.516.577.5غرب

الفقى    10201 محمد فوزى احمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.5291712.513191866.5غرب

النحته   10202 مصطفى احمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 34.52617.5131319.516.577.5غرب

مخلوف    10203 محمد محمد اسامه للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.525.511141010.51874غرب

سلم    10204 محمد محمود اسامه للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 2918.511.5128.513.51663.5غرب

السواح    10205 عطيه عبدالحميد ايهاب للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 23197891010.554غرب

شندى    10206 عبدالمجيد السيد جلل للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 26.515117.510.51413.543غرب

سالم     10207 محمد سالم عبدالناصر جمال للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 36.52718.51515192069.5غرب

غانم    10208 سلمه صبحى سعيد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 312815.511.513.516.51758غرب

البحيري    10209 عزت محمد عصام للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 31.5281010.513.517.513.547غرب

السيد    10210 مختار حمدى مجدى للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 351613.511.513171459.5غرب

شيحه    10211 عبدالعليم الصاوى محمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.52915.5131518.51649.5غرب

حسانين    10212 عبدالسلم امين محمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.528.51514.514171767.5غرب
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ابونار    10213 محمد حامد محمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 3423.514.59.5101914.554غرب

سليمان    10214 ابراهيم سليمان محمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 23.517.510.57.59.5810.563.5غرب

عبدالرازق    10215 محمود على محمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.516117.59131574غرب

النبراوي    10216 عامر محمد محمد للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 26.5115.510.5108.512.545.5غرب

مصطفى    10217 احمد ابراهيم مصطفى للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 25221097.51211.566.5غرب

خليفه    10218 حسن محمد مصطفى للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 25.519.510914.514.51446غرب

يوسف    10219 السيد جمال هانى للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 37.52715.513.51519.518.557غرب

صقر    10220 حافظ جابر هشام للبنين    يوسف العداديه الوليد بن طنطا خالد 35.5251311.514.75171456.5غرب

ينى   10221 نبيل ايمن العداديه   ابانوب العاص بن طنطا عمرو 2427127.57.54.51862.5غرب

جاد   10222 نجيب سامح العداديه   ابانوب العاص بن طنطا عمرو 3828.519.75151519.751873غرب

يوسف    10223 فرج صادق ملك العداديه   ابانوب العاص بن طنطا عمرو 281713.511.541214.562.5غرب

على    10224 عبدالحميد محمد اسامه العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 3425.51394.514.519.572غرب

موسى    10225 الدسوقى ابراهيم اكرم العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 3218.5107.53.56.51572غرب

لحق     10226 جادا السيد ابراهيم ايمن العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 29201099.517.51474غرب

الليثي    10227 محمد ابراهيم رضا العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 36.51916.511.513.51815.574غرب

مسعود    10228 وهبه ابراهيم صبحى العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 38.522.517.512.514.519.751884غرب

جابر    10229 السيد محمد عادل العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 27.523.515.57.5817.510.564.5غرب

عبدالنبي    10230 عبدالمقصود ابراهيم محمد العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 33261513101516.555.5غرب

غنيم    10231 محروس ابراهيم محمد العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 3620137.52.516.516.553غرب

السيد    10232 امام سيد محمد العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 30.5181388.591662.5غرب

مصطفى    10233 محمد ابراهيم مصطفى العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 35.52616.511.59.514.51674غرب

عماره    10234 حسن ابراهيم وليد العداديه   ابراهيم العاص بن طنطا عمرو 361812127.5161062غرب

ابراهيم   10235 احمد ابراهيم العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3517.514115.514.51263غرب
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محمد    10236 ابراهيم امين ابراهيم العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 35.524.516.514.51218.517.585غرب

ابوزيد   10237 حامد ابراهيم العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 34.52114.511.59.517.515.574.5غرب

القاضي    10238 ابراهيم عبدالفتاح اسامه العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3723141010.517.514.576.5غرب

سرور    10239 محمد ابراهيم اشرف العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 2217.51010.5991474غرب

عبدالمجيد   10240 محمد اشرف العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 37.52718.5141318.517.577غرب

شاهين    10241 ابواليزيد منصور اشرف العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 35.52410.57.5915.511.564.5غرب

موسى    10242 محمود احمد السيد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو واحد29.5207.510.57.514.512.54غرب

محمد    10243 حامد حماد السيد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 29.524.55.510.58.5171363غرب

الشافعى    10244 محمد وصال السيد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 292010129.5171653غرب

الرفاعى     10245 محمد موسى شبل ايمن العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 342817.51311.518.514.554غرب

الشيخ    10246 السيد محمد ايمن العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 31.52610.5910.51812.554غرب

محمد   10247 رمضان تامر العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 30.52113.51210161062.5غرب

المشالي    10248 محمد فوزى خالد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3118.515111016.511.564غرب

النوسانى    10249 على عبدالفتاح خميس العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 332116111217.51465غرب

ناصف    10250 عبدالغنى جمعه سامح العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3726141411.519.51454غرب

العمرى    10251 عبدالحميد مصطفى سامر العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 33.5181010.57.51510.573.5غرب

الفخراني    10252 مرزوق احمد سامى العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 311915.59.57.516.514.544.5غرب

شوشه    10253 عبدالله عبدالصمد سمير العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 12.58555.5910.542غرب

حسين    10254 عفيفى محمد سوكارنو العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3426.517.57.57.5181853غرب

ربيع    10255 عامر فوزى شحاته العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 148.563.57.51111.552غرب

محمد    10256 ابواليزيد يحيى شريف العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 26.525146.255151375.5غرب

سلطان    10257 محمد عبدالسلم صلح العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 36.526135.57.516.51854غرب

متولي    10258 السيد محمود عادل العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 25.5216.587.5141653غرب
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حنتيره     10259 عباس عبدالعزيز محمود عادل العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3020.5117.57.51512.554غرب

ابوشادى   10260 عطيه عاصم العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 38.52819.515142019.575غرب

بدوي    10261 على عبدالرؤف عبدالفتاح العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3526.513.51410.518.511.565غرب

الشاذلي    10262 اسماعيل محممد عبدالمعطى العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 352617.51414.5181375.5غرب

بدوى    10263 عبدالحميد عبدالرحيم عبدالناصر العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 25.5711.552.5101064غرب

شويل    10264 احمد احمد عزت العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 34.52419.513.51417.513.545.5غرب

دابوه    10265 عبدالخالق رجب عصام العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 393019.514152018.569غرب

خروب    10266 محمد عبدالفتاح عصام العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 382819.511.512.518.51457.5غرب

غنيم    10267 احمد محمد عماد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 32.521.513.51211.519.51553.5غرب

عبدالله    10268 عبدالوارث مصطفى ماهر العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3930201514.519.7516.557غرب

عبدالهادى    10269 محمد احمد محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 36.52118121017.511.545غرب

السيد    10270 عبدالعزيز السيد محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 38.524.518.512.59.516.51764.5غرب

محمد   10271 حمدى محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 30.52415.59.510181054.5غرب

الزاوي    10272 عبدالعزيز عزت محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 39.53019.514.514.52016.568غرب

همام    10273 ابراهيم على محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 34.515.513.57.54.512.514.565.5غرب

الجمل   10274 على محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3217.5197.57.51613.545غرب

ندا    10275 توفيق عيد محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 311714.510.59161468غرب

البخومي    10276 محمد فريد محمد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 35.52117.5118.5161658غرب

حموده    10277 حامد عبدالله محمود العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 35.520.51610.57.5151376.5غرب

بركات     10278 سعد محمد محمود العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 382618151519.51558.5غرب

عبده   10279 شعبان مشحوت العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 3830191514.7519.7515.568.5غرب

عنتر    10280 فتحى محمد نصر العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 38.526.51811.511.5181568.5غرب

الدين     10281 شرف محمد حنفى هانى العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 30.518.511.582.51515.566.5غرب
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ابراهيم    10282 السيد محمد هانى العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 29.51110.5123.514.51153غرب

ابوالعزم    10283 مصطفى نجيب هشام العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 37241714.51117.518.556غرب

احمد    10284 اسماعيل احمد وائل العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 301511.587.5161252غرب

ابراهيم    10285 جمعه سمير وائل العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 311012.57.52.511.51461.5غرب

السنوسى   10286 عثمان وائل العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 28.515.5125.57.51314.551.5غرب

الشناوى   10287 عبدالله وليد العداديه   احمد العاص بن طنطا عمرو 37.5151187.51416.541.5غرب

محمد    10288 زوزو محمد زكريا العداديه   ادم العاص بن طنطا عمرو واحد1016.55واحدنصف237.56.5غرب

منصور    10289 عبدالمعبود شاكر ابراهيم العداديه   ادهم العاص بن طنطا عمرو 28.51715.57.57.5131561.5غرب

حجازى    10290 على شوقى احمد العداديه   ادهم العاص بن طنطا عمرو 239.5117.54.51115.581.5غرب

حسين    10291 حسان رجب حمدى العداديه   ادهم العاص بن طنطا عمرو 3021.514.5810.51614.562.5غرب

الشاطر    10292 مصطفى سعد مصطفى العداديه   ادهم العاص بن طنطا عمرو واحد4.5105واحد18.57.54.51.5غرب

حنا    10293 ميخائيل فاروق اسامه العداديه   ادوارد العاص بن طنطا عمرو واحد2716.57.5341114.56غرب

سلم     10294 عطا محمد السيد عيد العداديه   اسامه العاص بن طنطا عمرو واحد32.526.513.55.51.514.5146غرب

عبدالغنى   10295 سلطان محمد العداديه   اسامه العاص بن طنطا عمرو 372516.511.5101816.575.5غرب

حسانين    10296 السيد محمد احمد العداديه   اسلم العاص بن طنطا عمرو واحد35.523.5167.59.518.5116غرب

حسانين    10297 السيد احمد السيد العداديه   اسلم العاص بن طنطا عمرو 712.561.5نصفنصف99.54غرب

حبابه    10298 احمد عبدالحميد محمود العداديه   اسلم العاص بن طنطا عمرو واحد25.516104513.5146غرب

احمد    10299 عبدالغنى عبدالغنى ياسر العداديه   اسلم العاص بن طنطا عمرو 362713.5119.518.51552غرب

احمد     10300 سيد عواد عبدالرحيم محمد العداديه   اشرف العاص بن طنطا عمرو 3321.510.5107.51617.552.5غرب

مسعود    10301 علم البدرى السيد العداديه   البدرى العاص بن طنطا عمرو 2.514.51352واحد914.54.5غرب

النجار    10302 احمد السيد احمد العداديه   السيد العاص بن طنطا عمرو واحد37251711.512.518.515.55غرب

محمد    10303 رمضان بدوى رمضان العداديه   السيد العاص بن طنطا عمرو واحد9.5165واحدنصف308.57غرب

المقلي    10304 محمد السيد سامى العداديه   السيد العاص بن طنطا عمرو 266.551.52.54.511.551.5غرب
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بدوي    10305 على السيد على العداديه   السيد العاص بن طنطا عمرو 31.512.5104.59.515.511.576غرب

الفخرانى    10306 محمد السيد على العداديه   السيد العاص بن طنطا عمرو 25.5121047.51610.576غرب

الجداوي    10307 عبدالجليل السيد لطيف العداديه   السيد العاص بن طنطا عمرو 241510.52.57.514.511.565.5غرب

الليثى     10308 محمد ابراهيم عراقى العداديه   الليثى العاص بن طنطا عمرو 36.523.510.5131216.514.575غرب

حنا    10309 ابراهيم سليم ابراهيم العداديه   امير العاص بن طنطا عمرو 34.526.510.54.57.513.518.552غرب

ندا    10310 محمد المغاورى ابراهيم العداديه   ايمن العاص بن طنطا عمرو 32225.57.57.51110.562.5غرب

بركات   10311 فاروق رأفت العداديه   باسل العاص بن طنطا عمرو 15931.57.59.55.551.5غرب

سعاده    10312 محمد عبدالعظيم محمد العداديه   باسم العاص بن طنطا عمرو 17.511.5510.510.512.51251.5غرب

يوسف    10313 عبدالمعبود معوض عصام العداديه   بدرالدين العاص بن طنطا عمرو 31141157.51714.565.5غرب

عمران    10314 عبداللطيف السيد ايمن العداديه   بلل العاص بن طنطا عمرو 26.517.57.57.510.51612.563غرب

غريب    10315 ابوعرب محمد رأفت العداديه   بلل العاص بن طنطا عمرو 7.510.51144.5صفر261310غرب

ابوسمره    10316 حامد شبل شريف العداديه   بلل العاص بن طنطا عمرو 3825.51710.510171754غرب

العليمي    10317 محمد احمد محمد العداديه   بهاء العاص بن طنطا عمرو 3828.518.512.51117.513.558غرب

دميان    10318 راغب مرجان عادل العداديه   بيشوى العاص بن طنطا عمرو 38.5301913.514.518.52059غرب

عبدالله   10319 ابراهيم ميلد العداديه   بيشوى العاص بن طنطا عمرو 3326.515.59.51317.51858.5غرب

المنتصر   10320 جلل ابراهيم العداديه   جلل العاص بن طنطا عمرو 3129.518.514.51518.514.559غرب

جرجس    10321 نسيم عبدالملك مدحت العداديه   جون العاص بن طنطا عمرو 37291814.514.5192069.5غرب

شرشر    10322 عبدالوهاب حسن ايهاب العداديه   حازم العاص بن طنطا عمرو 3828.51813.514.51914.569.5غرب

ابراهيم    10323 السيد عبدالعظيم وليد العداديه   حازم العاص بن طنطا عمرو 29.52512.54.514.518.513.555.5غرب

يونس     10324 محمد شاكر حامد محمد العداديه   حامد العاص بن طنطا عمرو 37271813.5131913.554غرب

غباشي     10325 خزعن سعيد اسامه الدين العداديه   حسام العاص بن طنطا عمرو 382615.57.510.5191364.5غرب

محمد    10326 عبدالحميد محمد خالد العداديه   حسام العاص بن طنطا عمرو 30.52614.5811191553.5غرب

عبدالعال    10327 محمد حسن احمد العداديه   حسن العاص بن طنطا عمرو 38.527.514.51313.52016.587غرب
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حسين    10328 محمد صلح ابراهيم العداديه   خالد العاص بن طنطا عمرو 3629.51012.51217.513.585غرب

محمد    10329 السيد نوار طارق العداديه   خالد العاص بن طنطا عمرو 37.53018.5131519.513.588غرب

خليل    10330 عبدالمعبود مدبولى عبدالمعبود العداديه   خالد العاص بن طنطا عمرو 2312.57.57.591211.565.5غرب

حسين    10331 ابراهيم خليل ابراهيم العداديه   خليل العاص بن طنطا عمرو 34.525117.256161491.5غرب

عريشة    10332 راغب راغب هشام العداديه   راغب العاص بن طنطا عمرو 362214.5128.51511.555.5غرب

احمد    10333 شعبان رجب شعبان العداديه   رجب العاص بن طنطا عمرو 27.517.510251313.554.5غرب

عياد    10334 ابراهيم رمضان محمد العداديه   رمضان العاص بن طنطا عمرو 2912.573310.51354.5غرب

ابوعامر   10335 عزت السيد العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 33.55.51044.514.51253.5غرب

عبدالنبي   10336 محمد ايهاب العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 1.56.510.553.5واحد27.555غرب

الملح    10337 السيد عبدالعزيز جلل العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 1.54.57.553واحد17.562غرب

اسماعيل   10338 سعيد جمال العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 26.54.54.52.534.51174غرب

سويلم    10339 حفنى عبدالنبى حفنى العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 2062.5447.56.553.5غرب

الشامى    10340 محمد المحمدى رفعت العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 38.525.518.512.51319.515.567.5غرب

احمد    10341 محمود احمد زكريا العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 38.512107.58.516.51455غرب

ناصف    10342 نجيب وفائى صالح العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 30135581110.554غرب

الدين    10343 شمس محمد طارق العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 35291613.510.519.511.547غرب

موسى   10344 حامد عدلى العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 36.528.51812.59.519.513.557غرب

منصور    10345 على حافظ محمد العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 3527.513.5121016.513.555.5غرب

محمد    10346 عبده عزت محمد العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 38.529.517.5141419.515.556.5غرب

ابوزيد    10347 حسن محمد ياسر العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 32.527.518.595.51915.562.5غرب

كشك    10348 عبدالحفيظ سامى اكرم العداديه   سامى العاص بن طنطا عمرو 3427.519.7510.57.518.51662.5غرب

يس    10349 حلمى ملك فيليب العداديه   ساويرس العاص بن طنطا عمرو 61162نصف28.51351.5غرب

ابوحلوه    10350 سعد سعيد ابراهيم العداديه   سعيد العاص بن طنطا عمرو 3928.51810.513191887غرب
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الشاطر    10351 ابوالنجا سعيد عماد العداديه   سعيد العاص بن طنطا عمرو 2816.511.5347.515.573غرب

بدوي    10352 احمد سعيد محمد العداديه   سعيد العاص بن طنطا عمرو 2819101.5391172.5غرب

حسن   10353 سمير هانى العداديه   سمير العاص بن طنطا عمرو 36.522.567.55811.552.5غرب

عبدالمجيد    10354 ابومسلم سيد ابومسلم العداديه   سيد العاص بن طنطا عمرو 2.5317.582.5واحد27.52910غرب

الجندي     10355 قطب محمد الدين صلح العداديه   سيف العاص بن طنطا عمرو 3518.5648.56.51253غرب

محمد   10356 ابراهيم محمد العداديه   سيف العاص بن طنطا عمرو 33.57107.59.5151563غرب

الشاطر    10357 بيومى عبدالسلم محمد العداديه   سيف العاص بن طنطا عمرو 392919.513.512.519.7515.593غرب

موسى   10358 شبل عمرو العداديه   شبل العاص بن طنطا عمرو 38.52915.510.512181462.5غرب

سعد   10359 فايق عماد العداديه   شنوده العاص بن طنطا عمرو واحد26.51642.528.510.55غرب

مشرف    10360 محمد سلمه محمد العداديه   شهاب العاص بن طنطا عمرو واحد2924.512.55414154غرب

الشاذلى    10361 محمد شوقى عصام العداديه   شوقى العاص بن طنطا عمرو واحد51011.56واحد341511غرب

يوسف   10362 صبحى يوسف العداديه   صبحى العاص بن طنطا عمرو 3217.5107.57.5131162غرب

شقير    10363 ابراهيم مصطفى محمود العداديه   طارق العاص بن طنطا عمرو 38.529.513.51312.518.51674غرب

حواش    10364 الشناوى حسين احمد العداديه   طه العاص بن طنطا عمرو 3929.515.511.51319.515.574.5غرب

الميهي    10365 احمد محمود على العداديه   طه العاص بن طنطا عمرو 32.524135.257.25191574.5غرب

عبدالعال    10366 عبدالكريم السيد مهدى العداديه   طه العاص بن طنطا عمرو 2918.5105.55.51313.562غرب

محمد    10367 على عاصم عماد العداديه   عاصم العاص بن طنطا عمرو 35.52515.511.57.5191563غرب

نصار   10368 عيد ابراهيم العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو صفر36301410.510.518.514.57غرب

السجيني    10369 عشماوى مصطفى ابراهيم العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 32.514.5101181416.553غرب

حجاب    10370 عبدالقادر صالح احمد العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 291311.51011.5131751.5غرب

محمد    10371 عبدالعال عبدالفتاح احمد العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو نصف2919.545.57.511.514.55غرب

جبر    10372 احمد غنيم احمد العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 34.520.5107.58.5141142غرب

قلقيله    10373 حسن احمد حسن العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 2866.510911.514.552غرب
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اسماعيل    10374 محمود احمد حماده العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 328.512891415.564.5غرب

خليفه    10375 عبدالجليل عبدالجواد رمضان العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 3827.516.513.514.519.51763.5غرب

جعفر    10376 عبدالهادى رشاد طارق العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 301175811.516.552.5غرب

زيدان    10377 احمد فرج عاطف العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 382418.5141419.518.586.5غرب

ابراهيم    10378 محمد عبدالمنعم عصام العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 179.53.57.58.55.51353غرب

علي    10379 عبدالغنى على عمرو العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 2913.51087.510.513.553غرب

هلل    10380 السيد عامر محمد العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 3718.51310.5814.516.553غرب

الشرقاوي    10381 احمد عبدالعزيز محمد العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 34271710.5517.51564غرب

المهدى    10382 محمود عنتر محمد العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 8.58.56.54510.51553.5غرب

ابوجنديه    10383 قطب محمد محمد العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو صفر26745.55.5816.55غرب

النمر   10384 احمد مصطفى العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو صفر25.519.511551315.55غرب

مكرم    10385 محمد محمد مصطفى العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 26.529147.59151553غرب

مصطفى    10386 على ابراهيم نبيل العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 20.56.55.535.57.51243غرب

هاشم    10387 عبدالمجيد السيد ياسر العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 3727.51214.511.5191656غرب

الجمال    10388 مصطفى غريب ياسر العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو 35.52713131116.51556غرب

بدوي    10389 السيد عبدالعزيز محمد العداديه   عبدالعزيز العاص بن طنطا عمرو 3927.518.513.513191766.5غرب

الشافعي    10390 عبدالستار عبدالغنى اسامه العداديه   عبدالغنى العاص بن طنطا عمرو 3818.510.58.53.511.514.567.5غرب

ابراهيم   10391 عبدالفتاح احمد العداديه   عبدالفتاح العاص بن طنطا عمرو 3.511.545.5نصف322.55.5غرب

زيدان     10392 احمد السيد عبدالفتاح عبدالعزيز العداديه   عبدالفتاح العاص بن طنطا عمرو 38.52817.514.513.519.51457.5غرب

خليل     10393 احمد احمد عبدالكريم محمد العداديه   عبدالكريم العاص بن طنطا عمرو 311912.513.5101813.567غرب

عبدالرحيم    10394 محمد سيد احمد العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 34.52517.513.510.5161464.5غرب

شعبان    10395 محمد محمد اسلم العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 21145103.511.511.563.5غرب

دراز    10396 على شبل السيد العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 35.53018.51414.51915.568غرب
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محمود    10397 فهيم احمد حسنى العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو واحد34.51110.511.510.512.513.56غرب

حسين    10398 السيد السيد حسين العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 16.59.547.57.56.51053.5غرب

ابراهيم    10399 محمد عبدالرحمن عادل العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 38.52717.514.514.51918.568.5غرب

العسولى   10400 يوسف عبدالحميد العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 33.524.51112.57.5161867غرب

ضيف    10401 على يوسف على العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 32.5155.57.53131257غرب

المنسي    10402 سعيد احمد ماهر العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 392919.51514.75201879.5غرب

حسين    10403 احمد احمد محمد العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 3012102371371.5غرب

احمد    10404 السنوسى عثمان محمد العداديه   عبدالله العاص بن طنطا عمرو 29.51710117.516.511.545غرب

القزاز    10405 محمود عبدالمنعم محمود العداديه   عبدالهادى العاص بن طنطا عمرو 331511.5117.512.51644غرب

البرعي    10406 ابراهيم عثمان ابراهيم العداديه   عثمان العاص بن طنطا عمرو 22.51565.57.5915.543غرب

عفيفى     10407 احمد محمود عز محمد العداديه   عز العاص بن طنطا عمرو 342411.57.57.5131458غرب

خطاب     10408 حسن محمد عادل الدين العداديه   علء العاص بن طنطا عمرو 16.51533.523.57.546غرب

الجندي    10409 السيد على السيد العداديه   على العاص بن طنطا عمرو 131245.51.561052.5غرب

الحلو    10410 محمد على علوى العداديه   على العاص بن طنطا عمرو 35.5241397.5141768غرب

موسى    10411 على بدوى محمد العداديه   على العاص بن طنطا عمرو 32.5241011.51215.516.576.5غرب

مرسي    10412 كمال على محمد العداديه   على العاص بن طنطا عمرو 23.571497.51514.551.5غرب

السيد     10413 محمد عبدالحميد فخرى محمد العداديه   على العاص بن طنطا عمرو 31.55.57.57.57.5158.561.5غرب

عبدالموجود    10414 هريدى فولى سعيد العداديه   عماد العاص بن طنطا عمرو نصف127.533.53.53166غرب

العزب    10415 عبدالقوى محمد عادل العداديه   عماد العاص بن طنطا عمرو 3829201414.51911.568.5غرب

عبدالعال    10416 عبدالهادى عبدالمنعم عمرو العداديه   عمار العاص بن طنطا عمرو 34191412816.517.582غرب

عفيفى    10417 حسنين حسنين ياسر العداديه   عمار العاص بن طنطا عمرو 38.52616.5910.51815.564.5غرب

الخولى    10418 محمد ابواليزيد اشرف العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 31.52010141018.517.583غرب

زيدان    10419 عبدالصمد السيد اشرف العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 29.52916.51313.518.51582غرب
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الشرقاوي    10420 محمد سعيد اشرف العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 25156.53.54913.572غرب

الشاطر    10421 محمد عبدالفتاح ايهاب العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 36.5271897.5201865غرب

البنا    10422 محمد احمد رضا العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 383017141519.51998غرب

عطية    10423 ابراهيم عطيه سمير العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 38.530191412.519.517.598.5غرب

عبدالسلم    10424 عبدالحميد راشد عبدالحميد العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 372516.512.57.514.51783.5غرب

فرج    10425 عباسحسن عطيه العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 363013.514112014.587غرب

معروف    10426 عبدالفتاح عبدالعزيز علء العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 32231114.511.5181585.5غرب

فودة    10427 عبدالمجيد السعودى محمد العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 3825.510.513.58.518.518.583.5غرب

عبدربه    10428 السيد امين محمد العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 21151010.57.513.514.564.5غرب

ابوالفتوح   10429 انور محمد العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 3021.510.59.58.515.51351.5غرب

الجنجيهي    10430 عبدالله اسماعيل محمود العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 29.524109918.514.576.5غرب

شلبى   10431 عبدالرؤف مصطفى العداديه   عمر العاص بن طنطا عمرو 352410.535.515.5863.5غرب

ابراهيم    10432 محمد فاروق ايمن العداديه   عمرو العاص بن طنطا عمرو 2423107.5891262غرب

عبدالرحيم    10433 محمد صلح طارق العداديه   عمرو العاص بن طنطا عمرو 30261511.58.512.51562.5غرب

عبدالله    10434 على محمد عبدالرحيم العداديه   عمرو العاص بن طنطا عمرو 37.5301214.511.5191473.5غرب

على    10435 شبل عبدالغنى قدرى العداديه   عمرو العاص بن طنطا عمرو 37241091014.51483.5غرب

فرج    10436 حسانين ابراهيم محمد العداديه   عمرو العاص بن طنطا عمرو 34221111.51013.514.563غرب

فرج    10437 سعد جورج سعد العداديه   فادى العاص بن طنطا عمرو 29.520.56.510.5913.51464غرب

السيد   10438 محمد امير العداديه   فارس العاص بن طنطا عمرو 3129.56.5107.513.515.576غرب

زيدان    10439 عبدالصمد جمال محمد العداديه   فارس العاص بن طنطا عمرو 272865.541513.573غرب

عثمان    10440 عبدالحميد خميس محمد العداديه   فارس العاص بن طنطا عمرو 26.5267.597.516.517.563.5غرب

عيسى    10441 محمد فريد السيد العداديه   كريم العاص بن طنطا عمرو 28236.5881515.573.5غرب
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سماحه     10442 ابراهيم جلل محمد تامر العداديه   كريم العاص بن طنطا عمرو 353018.5111016.517.572.5غرب

الجندى    10443 على السيد جمعه العداديه   كريم العاص بن طنطا عمرو 35.52411.57.57.51813.572.5غرب

عبدالمعطى   10444 يوسف حسين العداديه   كريم العاص بن طنطا عمرو 7.51572.558.51052غرب

عبدالخالق    10445 عبدالفتاح السيد محمد العداديه   كريم العاص بن طنطا عمرو 35.529168.58.52016.562.5غرب

فرغلى    10446 عبدالعال رمضان محمد العداديه   كريم العاص بن طنطا عمرو 2319103.53.5158.563غرب

ابراهيم    10447 عوض فتحى العداديه   كيرلسشريف العاص بن طنطا عمرو 38.52918.51315202076غرب

متولي    10448 محمود لطفى السيد العداديه   لطفى العاص بن طنطا عمرو 13.5127.57.5811.51074.5غرب

اسكندر    10449 انطوان مجدى ماجد العداديه   مارك العاص بن طنطا عمرو 37.529.515.51112.5201975غرب

محمد   10450 على هشام العداديه   مازن العاص بن طنطا عمرو 10.515.552.5واحد25.518.563.5غرب

محمد    10451 السيد ماهر وليد العداديه   ماهر العاص بن طنطا عمرو 22.51542.526.51762.5غرب

بدوي    10452 موسى توفيق عادل العداديه   مايكل العاص بن طنطا عمرو 35.52315.511.511.5172064.5غرب

غبريال    10453 حنين موريس عادل العداديه   مايكل العاص بن طنطا عمرو 10457.53.561254غرب

عبداللطيف    10454 محمد عبدالرازق طارق العداديه   مجدى العاص بن طنطا عمرو 17.51567.57.59.511.554غرب

الرفاعى    10455 عبدالله عبداللطيف مصطفى العداديه   محسن العاص بن طنطا عمرو 3729141310.51713.568غرب

عبدالمنعم    10456 السيد السيد ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 28151013.58.517.51357.5غرب

البربرى    10457 عباس انور ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 31.5171013.5916.514.578.5غرب

محمد    10458 حسن حسنى ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 32.52416.513.51016.51369غرب

داود   10459 عبدالحميد ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 36.5281814.514.5181578.5غرب

الويشى    10460 احمد عبدالفتاح ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 342517.51213.5181389غرب

الله     10461 جاب احمد على ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 26.518181312.517.510.597غرب

السيد    10462 جامع على ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 37.5292013.515201496.5غرب

القديم   10463 محمد ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 18.5157.51211141376.5غرب

المصرى    10464 محمد محمد ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 351917.510.513.5151464.5غرب
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عبدالرحمن    10465 محمد محمد ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 29.515107.5101312.574غرب

ابراهيم    10466 صابر مرزوق ابراهيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 30.5186.51312.5111386.5غرب

ابوجندية   10467 اسماعيل احمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 37281513.512.518.51586.5غرب

ابورياش    10468 حمدان سليمان احمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 31.59111211151286غرب

مجاهد    10469 محمد مجاهد احمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 361611.51412.5161577.5غرب

ابونوارج   10470 محمد احمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 39.529.519.513.515191999غرب

الكلومى   10471 محمد احمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 372719.51314201488.5غرب

عثمان    10472 مجاهد محمد احمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 38.52819.51515201988.5غرب

احمد    10473 همام محمد احمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 372413128.5191571.5غرب

بسيونى    10474 حسن بهيج اسامه العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 20.510.54.592.5101361.5غرب

نصار    10475 عبدالفتاح عبدالعزيز اسامه العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 32.513124.57161373غرب

شعبان   10476 صلح السعيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 36261111.5111814.562.5غرب

شعبان    10477 ابوالعل محمد السعيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 1884.57.5371362غرب

محمد   10478 رمضان السيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو واحد17.511353.5514.55غرب

دراز     10479 ابراهيم احمد سيد السيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو واحد16.51135.537.517.56غرب

زيدان   10480 على السيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 38.529.519.513.5152017.5910غرب

هلل    10481 حسن محمد السيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 101662واحد18.5635.5غرب

عيسى     10482 السيد ربيع محمد السيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو واحد382515.511.591719.57غرب

خليل    10483 مصطفى محمد السيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 23.59743.591462غرب

اباظه    10484 اسماعيل حسين امير العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 38.5302014.514.75202095.5غرب

محمد     10485 الدين شرف عبدالحميد امين العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 352915.513.59201786غرب

سالم     10486 محمد ابوالمعاطى عبدالرحيم ايمن العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 37261013.514.5201774.5غرب

الليثي    10487 احمد مصطفى ايمن العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 382810.512.59191874غرب
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السوسى    10488 على محمد ايهاب العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 36.529161312.5191462.5غرب

الدمرداشعلى    10489 محمد تامر العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 1654.510211.514.562.5غرب

ابوعوف     10490 عطا احمد السيد جمال العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 34271513.511.51917.555غرب

سليمان    10491 محمد عبدالباقى جمال العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 30151010.54151773غرب

علي    10492 عبدالخالق فهيم جمال العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 30.516109.54.516.51563.5غرب

شلبي   10493 الدسوقى حامد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 91762.5واحد24937.5غرب

حسين    10494 محمود احمد حسين العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 2011.5101231712.554غرب

عثمان    10495 عبدالول محمد خالد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 29.5251512.54.518.514.565غرب

الكيلنى    10496 عبدالفتاح محمد خالد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 31.51815.51151713.565.5غرب

شريف    10497 عبدالغنى عبدالعزيز رضا العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 36.52915.51311.517.516.567غرب

ابوحلوه    10498 طه عبدالغنى رضا العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 34.5271012.58141576غرب

الخولى    10499 رشاد محمد زكى العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 35.524161051617.566غرب

الرفاعي    10500 محمود محمد سامح العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 261667.52141473غرب

بركات    10501 عبدالحميد سعد سعيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 2510.57.52381353غرب

العربي    10502 حميده محمد سلمه العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 179.5105.51.581252غرب

البرعى    10503 محمد ابراهيم سمير العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 30161512615.51652غرب

محمد    10504 ابراهيم عيد سيد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 28.59.51412.59.514.51752غرب

السيد   10505 عبدالمنعم شريف العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 301114.5148.5141452.5غرب

القاضى    10506 السيد حلمى صابر العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 34.52213115.517.51563.5غرب

فرحات     10507 المرسى محمد الدين صلح العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 39.52819.51515201563غرب

يونس    10508 عبدالحميد حلمى صلح العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 21.58108.54.510.510.562.5غرب

الفضلى    10509 محمد ابراهيم طارق العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 2615118.5413.510.542.5غرب

طبل    10510 ابراهيم السعيد طارق العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 271012112.519953غرب
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السماليجي    10511 محمود حسن طارق العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 28.5251112.57.518.511.552.5غرب

عقاب    10512 على محمد طارق العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 38.53020151519.51667غرب

على    10513 احمد ابراهيم عادل العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 282415.512.57.5181741.5غرب

الغزالي    10514 محمد سعيد عادل العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 35161410.53.515.51555غرب

احمد    10515 عبدالوهاب حسن عاطف العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 372317.512.51419.515.541.5غرب

الجمل    10516 البيومى عبدالحكيم عامر العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو واحد12.52.510.51.521711.54غرب

سليمان    10517 عبدالعاطى عبدالفتاح عامر العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 37.52319.51212191446غرب

بكر    10518 عبداللطيف عبدالفتاح عبدالرحيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 40282014.515201676غرب

بكر    10519 ابوالعنين محمد عبدالرحيم العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 37.52519.514.514.75201566غرب

ابوزيد    10520 عبدالقادر عبدالفتاح عبدالقادر العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو واحد35.510184.25515157غرب

سلطان   10521 عبدالحميد على العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 40302015152017.5910غرب

اسماعيل   10522 محمد فاروق العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 23.56.5145.57.51412.551.5غرب

سليمان    10523 محمد عبدالباقى فتحى العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 197.57.545.5127.551.5غرب

ابوزيد   10524 نبوى فتحى العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 3921.516.511.514.5191664.5غرب

ابوالفتوح   10525 انور فتوح العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 275.517.58.57.511.51044غرب

عبدالعظيم   10526 عبدالعاطى كمال العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 23.58.517.55515.516.556غرب

امين    10527 يحى محمد مجدى العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 27.5182014111816.558غرب

محمد     10528 بيومى محمد فوزى محمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 39.5292014.51419.51858غرب

زلط    10529 عبدالمجيد حسن محمود العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 291818.589.5181646.5غرب

عبداللطيف   10530 عبدالله محمود العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 24.59.513.57.54.513.51345غرب

زايد    10531 مرسى عبدالرحمن مدحت العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 39.53019.514.5152017.546.5غرب

عبدالرازق    10532 على صلح مسعد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 38.517.5181110.519.51647غرب

ابواسماعيل    10533 محمد ابراهيم مصطفى العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 35.518188.51019.51666.5غرب
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عباديه    10534 محمد عبدالعال مصطفى العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 362217.513.511.517.517.575غرب

السيد    10535 محمد احمد نبيل العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 18.55.563.5385.544.5غرب

الدين     10536 شرف السيد عبداللطيف هشام العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 3524.519.5101319.514.565.5غرب

فؤاد   10537 محمد هشام العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 362819.57.511.5181555.5غرب

سلمه    10538 على محمد وائل العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 3319144.254.75915.589غرب

البنهاوي    10539 ابواليزيد عبدالحق وليد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 32.51811.55310.51366.5غرب

امام    10540 عبدالرحمن كمال ياسر العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 39.53019.51214.519.51485غرب

محمد    10541 مصطفى يسمحمد العداديه   محمد العاص بن طنطا عمرو 24.5151057.59.510.543.5غرب

خضر   10542 محمد ابراهيم العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 35.520.51597.59.51452غرب

احمد   10543 شعبان احمد العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 271714.59.57.511.513.552غرب

الجمل    10544 احمد محمود احمد العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 1717.5145.5581352.5غرب

القللي    10545 الدسوقى حماده الدسوقى العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 32.524.515.57.5510.51753.5غرب

ليلو    10546 على محمد حسن العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 3324.517.59915.513.554غرب

طاحون    10547 محمد عبدالستار سعيد العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 37.529.519.51314.519.51254غرب

عثمان    10548 عبدالعزيز محمد طارق العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 29.516185.5614.51154.5غرب

عبدالجواد   10549 حسين عادل العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 32.522.516.5119161455غرب

هاشم    10550 احمد سعد عاطف العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 3525.517.512.51316.515.565غرب

الويشي     10551 احمد احمد سيد عبدالسلم العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 33.522.51811.514191174غرب

العزب    10552 عبدالقوى محمد علء العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 27.51053.5واحد30.51110غرب

عباده    10553 محمد سعيد عمر العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 1310.510.5225.510.542غرب

الزهرى    10554 محمد عبدالعزيز محمد العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 20.516115.57.510.51053غرب

زلهف    10555 السيد على محمد العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 36.52919.51312201664غرب

المصري    10556 محمود كمال محمد العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 261911238.511.564غرب
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الخولى    10557 امين محمود وليد العداديه   محمود العاص بن طنطا عمرو 37.52919.514.514.52015810غرب

مرسي    10558 عبدالرحيم مرسى جمال العداديه   مرسى العاص بن طنطا عمرو 2619.5157.57.516.51678.5غرب

الحباك   10559 عبدالله رضا العداديه   مروان العاص بن طنطا عمرو 34.519.516.57.53.519.516.569غرب

عمران   10560 احمد فؤاد العداديه   مروان العاص بن طنطا عمرو 27.51513.52.541510.567.5غرب

القطب    10561 جاد السيد احمد العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 218107.55.5131267.5غرب

مصطفى    10562 امين مصطفى امين العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 4.511.546.5واحدواحد947غرب

ابراهيم    10563 حسين شوقى حسين العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 38.530201515201679.5غرب

الله     10564 جاب مصطفى عبدالرحيم محمد العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 34.524.519121018.51579غرب

الشاطر   10565 مصطفى محمد العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 352819.51111.5201679غرب

الشيخه     10566 عماره محمد مصطفى محمد العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 305.5179915.512.576.5غرب

حسين    10567 السيد مضطفى محمد العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 976.52.526.51156.5غرب

المهدي     10568 محمد الدين صلح محمود العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 11.53.513.522101266.5غرب

هاشم    10569 عبدالمجيد السيد ياسر العداديه   مصطفى العاص بن طنطا عمرو 36262013.511.519.515.5610غرب

الدين     10570 شرف عبدالشافى شفيق محمد العداديه   مصعب العاص بن طنطا عمرو 32.520207.58.519.515.5810غرب

يوسف   10571 عبدالسميع احمد العداديه   معاذ العاص بن طنطا عمرو 36.527207.57.5201759.5غرب

عبدالواحد    10572 ابراهيم محمد احمد العداديه   معاذ العاص بن طنطا عمرو 28.516.519.7543.517.51668غرب

قطايف    10573 احمد محمد اشرف العداديه   معاذ العاص بن طنطا عمرو 3627.5191311.5191777غرب

حزين    10574 محمد توفيق ايمن العداديه   معاذ العاص بن طنطا عمرو 23.5813441615.572غرب

سالم    10575 عبدالمجيد السيد محمد العداديه   معاذ العاص بن طنطا عمرو 2710.5147.53.51413.565غرب

ناصف    10576 السيد عرفان محمد العداديه   معاذ العاص بن طنطا عمرو 32.5161714101512.576.5غرب

سالم   10577 جوده صابر العداديه   معتز العاص بن طنطا عمرو 10.5746نصف15.5372.5غرب

عطية    10578 عطوه على عادل العداديه   معتز العاص بن طنطا عمرو نصف35.517.5177.57.517.512.57غرب

عبدالحليم    10579 احمد محمد احمد العداديه   مندى العاص بن طنطا عمرو 2910.510.51071014.561.5غرب
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ماضي    10580 ابراهيم محمد مجدى العداديه   مهند العاص بن طنطا عمرو 32.51511.587.512.515.573.5غرب

فاضل    10581 مرسى محمد محمد العداديه   مهند العاص بن طنطا عمرو 28.510.5127.54.516.512.593غرب

حنتيره   10582 عبدالحليم وليد العداديه   مهند العاص بن طنطا عمرو 3321.5125.57.51711.582.5غرب

سليم    10583 طلبه سعيد رمضان العداديه   مهيمن العاص بن طنطا عمرو 32.526148.54181491.5غرب

الدين    10584 شرف موسى عبدالعزيز العداديه   موسى العاص بن طنطا عمرو نصف35.520127.57.517137غرب

الويشى     10585 احمد احمد سيد سيد العداديه   مؤمن العاص بن طنطا عمرو 34.5211510.581912.582.5غرب

السيد    10586 شبل فتحى شبل العداديه   مؤمن العاص بن طنطا عمرو واحد2.5107نصف17.5232.5غرب

العجمي    10587 مرزوق جابر طارق العداديه   مؤمن العاص بن طنطا عمرو صفر248.56946.5105غرب

امام    10588 عبدالرحمن كمال عبدالرحمن العداديه   مؤمن العاص بن طنطا عمرو 3222.515.58.59.5201271.5غرب

جرجس    10589 ابراهيم عبدالملك سمير العداديه   مينا العاص بن طنطا عمرو 393019.514.51519.52099.5غرب

البوشي     10590 ميخائيل فرج شكرى عماد العداديه   مينا العاص بن طنطا عمرو 34.524.515.57.59192076غرب

حنا    10591 صبحى فوزى وجيه العداديه   مينا العاص بن طنطا عمرو 36.52918.51515202086غرب

صالح    10592 محمد ابراهيم السيد العداديه   ناصر العاص بن طنطا عمرو نصف14.57.552.51.57136غرب

الدين     10593 زين محمد ابراهيم احمد العداديه   نبيل العاص بن طنطا عمرو 3628.5191314.7519.514.586غرب

شبل    10594 حسن نبيل احمد العداديه   نبيل العاص بن طنطا عمرو 29.51611.55.53.517.51584.5غرب

نصر    10595 على نصر السيد العداديه   نصر العاص بن طنطا عمرو 33.518.511912.519.51787غرب

موسي    10596 ابراهيم احمد وليد العداديه   نصر العاص بن طنطا عمرو 33.516.5108818.51675غرب

البابلي   10597 جمعه عمر العداديه   نور العاص بن طنطا عمرو 2044.57.52.512.51261.5غرب

عبدالله    10598 السيد ابراهيم سعيد العداديه   هشام العاص بن طنطا عمرو 27.517.513.542.5121292.5غرب

المصري    10599 عباس المحمدى محمد العداديه   هشام العاص بن طنطا عمرو 27.523.5161212171262غرب

الجوهري   10600 هلل محمود العداديه   هلل العاص بن طنطا عمرو 2821.5137.51113.51291.5غرب

الزهار    10601 عبدالوهاب حسين محمد العداديه   يحى العاص بن طنطا عمرو 27.51010.52.5551061.5غرب

يسسويرس     10602 حلمى ملك حلمى العداديه   يوحنا العاص بن طنطا عمرو 30.513.51037.51116.562.5غرب
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سعد    10603 ابواليزيد السعيد ابراهيم العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 22.51675.55.513962غرب

ابراهيم   10604 حسين ابراهيم العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 33.5207115.5141562.5غرب

محمد    10605 امين عبدالوهاب ابراهيم العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 21106.527.571052غرب

عزام    10606 محمد على ابراهيم العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو واحد8.54صفر8.523.51.54غرب

رزق      10607 حسن الله فتح السيد احمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 36.529.514.514.51419.512.565غرب

ابوعامر    10608 الدين جمال احمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 302610.5581214.572.5غرب

زيدان     10609 احمد السيد ذكى احمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 28.52615.510915.518.564.5غرب

شلبى   10610 غباشى احمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 39301812.512.519.518.568.5غرب

العنوسي    10611 ابراهيم محمد احمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو واحد3022132.58.51624غرب

عبدالمعطى    10612 محمود السيد اسامه العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 33.52813111215.51762.5غرب

ندا    10613 عنتر محمد السيد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 34.5291611.511.5171582غرب

البحراوي    10614 مصطفى عبدالله الشحات العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 352910.57.55.51714.583غرب

المتولي    10615 محمود محمد تامر العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 3121149.5101210.581.5غرب

صبحي   10616 محمد حسام العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 31.52413.59.58191983غرب

ابراهيم    10617 حنفى عاطف حمدى العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 2.56.511.572واحد29.52210.5غرب

على    10618 ابراهيم بكر خالد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 3716147.58.5159.542.5غرب

العسر    10619 محمد مرسى خالد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 39.53016.513.514201773غرب

العزيزى   10620 الخطابى سعيد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 3725161413.519.513.563غرب

العليمي   10621 سعيد سعيد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 37.5201313.512.51615.573غرب

مشعل   10622 ابراهيم شريف العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 311912121016.512.563.5غرب

شعبان    10623 على عبدالعظيم صلح العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 362413.5129.516.51684.5غرب

عمارة    10624 محمد مصطفى العداديه   يوسفصلح العاص بن طنطا عمرو 3315108.57.5111374.5غرب

الشاطر    10625 عبدالعال حسن عادل العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 33.591397.515.510.564غرب
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عبدالسلم   10626 عبدالغنى عبدالسلم العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 201510544.57.563.5غرب

الدين     10627 نصر محمود عبدالوهاب عصام العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 29151313.51313.514.563غرب

ابواليزيد   10628 عبدالرحيم عيسوى العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 35.5221512.511.512.513.574غرب

غنيم    10629 محمد ابراهيم فوزى العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 342216.510.57.511.512.551.5غرب

فرحات    10630 محمد ابراهيم محمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 371515.51112.516.514.582.5غرب

محمد   10631 المغاورى محمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 39291714.51519.514.582غرب

امين    10632 امين محمد محمد العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 37.52616.5121019.514.561.5غرب

عمار    10633 احمد ابراهيم محمدى العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 351514.511.59.51512.571.5غرب

باسيلوس    10634 جاد محارب ناصر العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 28.56754.7531272غرب

سالم    10635 السيد احمد هشام العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 282310.510.581411.573غرب

معتوق    10636 محمد اسماعيل ياسر العداديه   يوسف العاص بن طنطا عمرو 352615129.51713.564غرب

محمد   10637 محمود ايهاب للبنات   اسراء العداديه عائشه طنطا السيدة 301049.57.58.51473غرب

جزاف   10638 يوسف على للبنات   اسراء العداديه عائشه طنطا السيدة 37.5291512.513.519.51674غرب

القاطونى   10639 شبل محمد للبنات   اسراء العداديه عائشه طنطا السيدة 29.5125.57.54.5111674غرب

الشموني    10640 ابوالعطا زكى احمد للبنات   اسماء العداديه عائشه طنطا السيدة 3829161313.518.519.585.5غرب

الصعيدي    10641 عبدالفتاح عبدالعليم عبدالفتاح للبنات   اسماء العداديه عائشه طنطا السيدة 27.51510437962.5غرب

ابراهيم    10642 عباس سعد جمال للبنات   اشرقت العداديه عائشه طنطا السيدة 191563.55.55.51372غرب

عبدالعال    10643 حسين العربى محمد للبنات   اصاله العداديه عائشه طنطا السيدة 2642.57.55.54.514.581.5غرب

يوسف    10644 سعد يوسف محمود للبنات   اقبال العداديه عائشه طنطا السيدة 1610644.52.51583غرب

سليمان    10645 محمود ابراهيم محمود للبنات   الء العداديه عائشه طنطا السيدة 35281013.511161397.5غرب

علوان   10646 عبدالقوى هاشم للبنات   الء العداديه عائشه طنطا السيدة 27155.5128.57.515.584.5غرب

بركات    10647 محمد السيد حسام للبنات   امنيه العداديه عائشه طنطا السيدة 1666.57.595.511.583.5غرب

خضر   10648 حسنين سعيد للبنات   اميره العداديه عائشه طنطا السيدة 33.5477.51011.515.583غرب
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حربي    10649 عبدالعليم شوقى هشام للبنات   اميره العداديه عائشه طنطا السيدة 36301012.513.518.516.585غرب

الجلد    10650 عطا محمد السيد للبنات   امينه العداديه عائشه طنطا السيدة 1943.57.58411.573.5غرب

رسله    10651 تاوضروس عدلى يوسف للبنات   ان العداديه عائشه طنطا السيدة 392917.5151419.752094غرب

جوده    10652 ابراهيم محمد محمد للبنات   اهله العداديه عائشه طنطا السيدة 30165.58.5510.51382.5غرب

الدسوقي    10653 مصطفى عبدالفتاح مصطفى للبنات   ايات العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52610.512.5151716.584.5غرب

سلطان    10654 محمد محمود السيد للبنات   ايمان العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.515152018.598غرب

احمد    10655 عبدالخالق احمد الشربينى للبنات   ايمان العداديه عائشه طنطا السيدة 39.52919.514.513.5191786.5غرب

نور    10656 حامد رشاد عبدالعزيز للبنات   ايمان العداديه عائشه طنطا السيدة 35.52716.514131816.585.5غرب

عبدالعاطي   10657 سفينه عبدالمنعم للبنات   ايمان العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.5151520201010غرب

الباجورى    10658 عبدالمقصود محجوب عفت للبنات   ايمان العداديه عائشه طنطا السيدة 36.5285.58.57.512.51886غرب

يوسف     10659 احمد الشحات عبدالله محمد للبنات   ايمان العداديه عائشه طنطا السيدة 362718.513918.517.599غرب

ابوفايد   10660 محمد محمود للبنات   ايمان العداديه عائشه طنطا السيدة 372915.512.5517.51988غرب

عامر     10661 محمد عبدالحميد عبدالعزيز حسنى للبنات   ايه العداديه عائشه طنطا السيدة 3729.5171414201997.5غرب

النحراوي   10662 محمد متولى للبنات   ايه العداديه عائشه طنطا السيدة 37301714.51419.516.575.5غرب

داود    10663 ابراهيم السيد اشرف للبنات   بدريه العداديه عائشه طنطا السيدة 33.5163.54.53.58.517.585.5غرب

حلوة   10664 توفيق ابراهيم للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 35.5261195131886.5غرب

عبدالحليم   10665 كمال ابراهيم للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 31.5151083151474.5غرب

عبدالكريم    10666 ابراهيم عبدالعزيز السيد للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 35.52011.5102.5131786.5غرب

الباجوري    10667 محمد سعيد سامح للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 372918.514.512.517.517.598.5غرب

معالي    10668 محمد ابراهيم طارق للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 383019.514.515201999.5غرب

عبدالعال    10669 مصطفى عبدالعاطى عبدالمنعم للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 2115531.578.564.5غرب

عماره    10670 ابراهيم سيد محمد للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 383018.51515202089.5غرب

عتلم    10671 عبدالعزيز فريد محمد للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 36.5291714.510.5201888.5غرب
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فريد    10672 عبدالحميد محمد ناصر للبنات   بسمله العداديه عائشه طنطا السيدة 34.52213.583.51917.599غرب

السيد   10673 توفيق جمال للبنات   بسنت العداديه عائشه طنطا السيدة 311910.583.51716.588غرب

محروسعلي   10674 حاتم للبنات   بسنت العداديه عائشه طنطا السيدة 3729.5101512181676.5غرب

علي   10675 مرسى محمد للبنات   بسنت العداديه عائشه طنطا السيدة 27.525107.52.59.513.574غرب

عبدالجواد    10676 عبدالمنعم عباس محمد للبنات   تسنيم العداديه عائشه طنطا السيدة 35.527127.56131896غرب

بريشة   10677 محمد هانى للبنات   تهانى العداديه عائشه طنطا السيدة 39.5302014152017.574غرب

عطا    10678 ابراهيم السيد ابراهيم للبنات   جليله العداديه عائشه طنطا السيدة 36.52815.512.57.519.7516.577غرب

السيد    10679 حسين محمد اشرف للبنات   جنه العداديه عائشه طنطا السيدة 392917151519.751668.5غرب

على      10680 عزوز الدين سعد احمد الله للبنات   جنه العداديه عائشه طنطا السيدة 36.5241314816.515.577.5غرب

حافظ   10681 محمد سعيد للبنات   جهاد العداديه عائشه طنطا السيدة 36.52111.514.57.515.51489غرب

يوسف    10682 موسى داود امجد للبنات   جومانه العداديه عائشه طنطا السيدة 2812.51013.54.517.51988غرب

الفخراني    10683 عبدالجواد محمود احمد للبنات   جيهان العداديه عائشه طنطا السيدة 37.5301014.51518.518.588.5غرب

حماد    10684 محمد رجب محمد للبنات   جيهان العداديه عائشه طنطا السيدة 35.5281111.59.5191979.5غرب

الخناوي     10685 ابراهيم السيد سيداحمد ابراهيم للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 372711.512.511.51916.578.5غرب

الشرقاوى     10686 على محمد على احمد للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 319107.54.511.51487غرب

الجمل    10687 عبداللطيف عبدالغنى اسر للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 393018.51515202079غرب

بيومي   10688 السيد الجرئ للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.5131119.51687.5غرب

العباسى   10689 عبدالستار جمال للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 371514.512516.519.567غرب

القاضي    10690 السيد طلعت حسن للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 29.5177.5114.511.52087غرب

كريت    10691 محمود عبدالله طلعت للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 30166.587.512.518.556.5غرب

بيومي    10692 ابواليزيد بيومى عبدالله للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 37.5291014.7514181877.5غرب

الجداوى   10693 عبدالستار على للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 30181012.54.51614.568غرب

نصار   10694 فؤاد ممدوح للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 3220131391718.568غرب
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رشاد   10695 ابراهيم وليد للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 38301714.7513202087.5غرب

عبدالرؤوف    10696 محمد محمود محمد للبنات   حنان العداديه عائشه طنطا السيدة 371811127.514.51677غرب

عمران    10697 حسين عيسوى احمد للبنات   حنين العداديه عائشه طنطا السيدة 393018141519.51962غرب

على    10698 حامد على ثروت للبنات   حنين العداديه عائشه طنطا السيدة 39301915152018.576.5غرب

عبدالسلم   10699 عبدالخالق عصام للبنات   حنين العداديه عائشه طنطا السيدة 252155.52.51414.562غرب

صبح     10700 صبح احمد سيد خالد للبنات   خلود العداديه عائشه طنطا السيدة 37.5271813.513.519.7511.582.5غرب

عبدالكريم    10701 فؤاد خالد ياسر للبنات   خلود العداديه عائشه طنطا السيدة 372720151519.752077.5غرب

محمود    10702 حمايه فهمى السيد للبنات   دنيا العداديه عائشه طنطا السيدة 3728.51814142019.598غرب

البدوى   10703 احمد محمد للبنات   دنيا العداديه عائشه طنطا السيدة واحد35.529.516.5109.519.7517.59غرب

الهلباوي    10704 محمد محمد مرزوق للبنات   دنيا العداديه عائشه طنطا السيدة 33.522.516.512.5141915.594غرب

الخطيب  10705 انيس للبنات   ربى العداديه عائشه طنطا السيدة 36.529.512.512.5111817.596غرب

حسين    10706 عيد احمد محمد للبنات   رجاء العداديه عائشه طنطا السيدة 3518.51091017.751885.5غرب

عثمان    10707 حسن حسن محمد للبنات   رجاء العداديه عائشه طنطا السيدة نصف16432.52.5895غرب

الميهي    10708 حجازى محمد عماد للبنات   رحاب العداديه عائشه طنطا السيدة 34261512.51016.517.591.5غرب

فوده   10709 محمود احمد للبنات   رحمه العداديه عائشه طنطا السيدة 382512.514.5141818.594غرب

بركات    10710 محمد القطب وليد للبنات   رحمه العداديه عائشه طنطا السيدة 2917109.57.518.51595غرب

حسن   10711 محمود خليفه للبنات   رضوى العداديه عائشه طنطا السيدة 36.523.5171312.519.7517.591.5غرب

الدبور    10712 اسماعيل موسى محمود للبنات   رضوى العداديه عائشه طنطا السيدة 3930181314.7519.51882غرب

احمد    10713 عبدالرحمن على محمد للبنات   رقيه العداديه عائشه طنطا السيدة 39.5302014.5152020910غرب

سليمان     10714 حامد الدين صلح محمد للبنات   رنا العداديه عائشه طنطا السيدة 38.522.515131219.517.581.5غرب

ابوراشد    10715 جاد ابراهيم محمد للبنات   رنيم العداديه عائشه طنطا السيدة 3928.5171514.75201784غرب

موسي    10716 محمد الصاوى السيد للبنات   روان العداديه عائشه طنطا السيدة 38.528.519.51515201988غرب

عبدالهادي   10717 عبدالعزيز جمال للبنات   روان العداديه عائشه طنطا السيدة 371910.514.51119.518.579غرب
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محمد   10718 فؤاد رضا للبنات   روان العداديه عائشه طنطا السيدة 3619.5612.57.519.2520810غرب

ثروت    10719 فهمى خليل طارق للبنات   روان العداديه عائشه طنطا السيدة 3818101410.517.751999.5غرب

خير    10720 محمد غالب عبدالصمد للبنات   روان العداديه عائشه طنطا السيدة 39.52918.51414.52020810غرب

علي    10721 محمد سمير محمد للبنات   روان العداديه عائشه طنطا السيدة 393018.513.515202079غرب

محمد     10722 رمضان الدين عز محمد للبنات   روان العداديه عائشه طنطا السيدة 3724.51691018.252078.5غرب

عبدالعزيز   10723 على السيد للبنات   رودينا العداديه عائشه طنطا السيدة 39.5301914142020810غرب

ابراهيم    10724 عبدالخالق عبدالله ياسر للبنات   رودينه العداديه عائشه طنطا السيدة 25215.511.57.513.751899غرب

داغر    10725 مصطفى محمد وليد للبنات   رول العداديه عائشه طنطا السيدة 38.528.51612.51219.751899.5غرب

صالح   10726 عبدالله عبدالفتاح للبنات   ريم العداديه عائشه طنطا السيدة 3927.5181513.519.51999.5غرب

بطرسمشيل    10727 يوسف مصباح للبنات   ريموندا العداديه عائشه طنطا السيدة 39.52918.514.51419.52079.5غرب

الغمري   10728 على ابراهيم للبنات   ريناد العداديه عائشه طنطا السيدة 3926.5151514.52016.578.5غرب

محمد    10729 عبدالفتاح محمد نادى للبنات   ريهام العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.515152020910غرب

السبطاسي    10730 عبدالفتاح السيد محمد للبنات   زينب العداديه عائشه طنطا السيدة 39.528201514.7519.7519810غرب

عبدالكريم    10731 عبدالله محمد منتصر للبنات   زينب العداديه عائشه طنطا السيدة 39.529161514.752020910غرب

عزو   10732 ابراهيم تامر للبنات   ساجده العداديه عائشه طنطا السيدة 33.518.55.5147.513.7517.589.5غرب

محمد    10733 على مصطفى صبحى للبنات   ساره العداديه عائشه طنطا السيدة 3016.5714917.517.589.5غرب

احمد    10734 سيد محمد طارق للبنات   ساره العداديه عائشه طنطا السيدة 35.52311.5131318.7519910غرب

عبدالمعطي   10735 حسين هانى للبنات   ساره العداديه عائشه طنطا السيدة 3020104.754.51318.572غرب

المليجي    10736 حسن عبدالوهاب وليد للبنات   ساره العداديه عائشه طنطا السيدة 3422.515131117.51687.5غرب

البدراوى    10737 عبدالعال عبدالفتاح كرم للبنات   ساميه العداديه عائشه طنطا السيدة 3227.518.511.58.518.751998غرب

ابوزيد    10738 محمد صالح ابراهيم للبنات   سجده العداديه عائشه طنطا السيدة 3115108.57.51816.586.5غرب

صالح   10739 عبدالعزيز احمد للبنات   سجود العداديه عائشه طنطا السيدة 26196.57.57.517.751686.5غرب

سعيد    10740 فهيم لطيف سعد للبنات   سعاد العداديه عائشه طنطا السيدة 3426.515.514.512.519.752087.5غرب
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ملك   10741 احمد غسان للبنات   سلم العداديه عائشه طنطا السيدة 35.529171315201887.5غرب

الله     10742 عطا جبران يواقيم وجدى للبنات   سلفانا العداديه عائشه طنطا السيدة 3826.518.513.51419.752095غرب

عبدالحليم    10743 ابراهيم شوقى ابراهيم للبنات   سلمى العداديه عائشه طنطا السيدة 37.530171414.52018.596غرب

الشعراوي   10744 فتحى احمد للبنات   سلمى العداديه عائشه طنطا السيدة 36271211.5919.518.575.5غرب

الصعيدى    10745 محمد سعد ماهر للبنات   سلمى العداديه عائشه طنطا السيدة 3120147.252.5191666غرب

ابوشادى   10746 ابراهيم محمد للبنات   سلمى العداديه عائشه طنطا السيدة 3530191313.5201789.5غرب

يونسحسين    10747 محمد محمد للبنات   سلمى العداديه عائشه طنطا السيدة 36.52816.51414201888.5غرب

مصطفى   10748 عبدالرحمن مراد للبنات   سلمى العداديه عائشه طنطا السيدة 372715.5131419.518910غرب

الشال    10749 السيد محمد خالد للبنات   سمر العداديه عائشه طنطا السيدة 372817.514.512.52017.599.5غرب

عزب    10750 عبدالرازق محمد عبدالرازق للبنات   سميه العداديه عائشه طنطا السيدة 38.52919.514152020910غرب

ابوعلى    10751 حسين حسن ياسر للبنات   سميه العداديه عائشه طنطا السيدة 37.53019.5151520201010غرب

خروب   10752 ابراهيم ياسر للبنات   سها العداديه عائشه طنطا السيدة 383019.5151520191010غرب

سليمان    10753 محمد على محمد للبنات   سهيله العداديه عائشه طنطا السيدة 362814.513.514.52015.599غرب

نتاغو    10754 عجايبى نظير رومانى للبنات   سيمون العداديه عائشه طنطا السيدة 2624.5147.551918.589غرب

حمودة     10755 محمد محمد الدين عماد للبنات   شاهنده العداديه عائشه طنطا السيدة 32.5221511.57.5171375.5غرب

الغرباني    10756 عبدالنبى عبدالمنعم ماجد للبنات   شدو العداديه عائشه طنطا السيدة 32231612.5101711.575.5غرب

حجازي     10757 اسماعيل عونى محمد اسماعيل للبنات   شدى العداديه عائشه طنطا السيدة 2010124.541113.571.5غرب

خليل    10758 توفيق فيصل توفيق للبنات   شروق العداديه عائشه طنطا السيدة 342415.5121216.514.576.5غرب

احمد    10759 عبدالرحمن سعيد شريف للبنات   شروق العداديه عائشه طنطا السيدة 362715.5149.519.517.577غرب

على   10760 معوض شوقى للبنات   شروق العداديه عائشه طنطا السيدة 3428141311181877غرب

سالم    10761 احمد حسنى مصطفى للبنات   شروق العداديه عائشه طنطا السيدة 383019.51515201387.5غرب

نوار   10762 على ابراهيم للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 27.520.51311.57.5151583.5غرب

ماضي    10763 على على احمد للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 3928.519.5141419.52077غرب
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مصطفي    10764 محمد فؤاد احمد للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 2312.55.57.52.571563غرب

عبدالعال    10765 رجب رشدى اشرف للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 3625.51213.511101283.5غرب

على   10766 عبدربه اشرف للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 31.5241212915.514.573.5غرب

منسي    10767 محمد سعيد ايمن للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 39.5301815152019.578غرب

عبداللطيف    10768 السيد محروس تامر للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 35.530191314.5201682.5غرب

زهو    10769 محمد زهوحسن حسن للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 15.5811855.51263غرب

عبدالوهاب   10770 على خالد للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 3827.518131519.7515.576غرب

خليل     10771 اسماعيل مندوه محمد طارق للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 38301913152018.596.5غرب

موافي    10772 فاروق احمد عاطف للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة صفر382816121018206غرب

محمود    10773 عبدالعزيز حرندس عبدالعزيز للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 24.517127.54.510.514.571.5غرب

بسيوني    10774 المغاورى الدين علء للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 39.528.519.51513.52017.584غرب

صابر    10775 مصطفى احمد على للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 31.52110.58.5815.51363.5غرب

محمد    10776 حسن اسماعيل على للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة واحد30.511.553.547.515.55غرب

عبدالرحمن    10777 محمد جمال عمرو للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 31241013.5121814.555.5غرب

الماحى    10778 ابراهيم على عمرو للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 352918141418.52088.5غرب

حرحيره   10779 محمد فتحى للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 3828.5191415201984.5غرب

محمد    10780 البيومى عبدالحكيم ماهر للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52818.5131519.516.574غرب

الصفتى   10781 مسعد محفوظ للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة صفر3726137.59.517.514.56غرب

يوسف    10782 شحاته عيد محمد للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 34.52210991814.572.5غرب

الطور    10783 عبدالسلم عيد محمد للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 35207.5121417.51373.5غرب

غريب   10784 منصور محمد للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 372817.510.51419.51774.5غرب

عبدالوهاب   10785 مصطفى محمود للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة نصف3212107.58.514167غرب

الجوهري   10786 سمير وليد للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 16.517.55.588.513.51372غرب
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حجاج    10787 محمد ابراهيم ياسر للبنات   شهد العداديه عائشه طنطا السيدة 3319.511.5118151365.5غرب

فرج    10788 محمد عبدالعزيز اسامه للبنات   شيماء العداديه عائشه طنطا السيدة 3525.51814.7514182084.5غرب

شحاته    10789 حجازى بكر عادل للبنات   صابرين العداديه عائشه طنطا السيدة 2918.56.511914.51674غرب

مقلد    10790 فتوح على اشرف للبنات   ضحى العداديه عائشه طنطا السيدة 3827.5191515202078.5غرب

الله     10791 فتح صالح رجب ناصر للبنات   عايده العداديه عائشه طنطا السيدة 20.510.55.57.57.5121673غرب

الماحي   10792 السيد ابراهيم للبنات   عل العداديه عائشه طنطا السيدة 38.527.519.51415202064غرب

متولى    10793 عيسى محمد احمد للبنات   عهد العداديه عائشه طنطا السيدة 25.511.57.57.57.5171382.5غرب

احمد   10794 بسيونى احمد للبنات   فاطمه العداديه عائشه طنطا السيدة 3522.517.513.513201874.5غرب

سلمه   10795 محمد اشرف للبنات   فاطمه العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52819.513.514.519.52089.5غرب

سلمه     10796 محمود الشحات محمد الزهراء للبنات   فاطمه العداديه عائشه طنطا السيدة واحد38301414.513.51815.59غرب

حافظ   10797 ابراهيم عمرو للبنات   فاطمه العداديه عائشه طنطا السيدة نصف133.56.537.57.596غرب

الشافعي    10798 مرسى السيد محمد للبنات   فاطمه العداديه عائشه طنطا السيدة 38.529.519.5131419.520101.5غرب

نصر   10799 السيد يحى للبنات   فاطمه العداديه عائشه طنطا السيدة 3518.511.510.51216.51791.5غرب

حنا   10800 فوزى عزيز للبنات   فبرونيا العداديه عائشه طنطا السيدة 16.53.555911.51092غرب

مرسي    10801 محمد فوزى احمد للبنات   فرح العداديه عائشه طنطا السيدة 37.529.51113.512181778غرب

عطيوى    10802 السيد على السيد للبنات   فرح العداديه عائشه طنطا السيدة 32.524.51113.5121613.586غرب

جاويش     10803 احمد السيد مصطفى محسن للبنات   فرح العداديه عائشه طنطا السيدة 362916.512.51217.515.597غرب

ابوزيد    10804 محمد المراعى محمد للبنات   فرح العداديه عائشه طنطا السيدة 39.5291814.5152016.598غرب

جمعه   10805 سعيد محمد للبنات   فرح العداديه عائشه طنطا السيدة 2716.565.541116.575.5غرب

فرج    10806 محمد على وليد للبنات   فرحه العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52573.551416.572.5غرب

عبدالكريم   10807 عبدالله محمد للبنات   كريمه العداديه عائشه طنطا السيدة واحد24.5563.5411.5147غرب

الهيتمي   10808 حسن تامر للبنات   لجين العداديه عائشه طنطا السيدة 3729.516129.519.51571.5غرب

حموده    10809 محمد السيد للبنات   لميسجمال العداديه عائشه طنطا السيدة واحد37281614.513.519.5168غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

497

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العيسوي   10810 ابراهيم عمرو للبنات   ليلى العداديه عائشه طنطا السيدة واحد37.528117.5917.516.57غرب

احمد    10811 ابراهيم احمد هشام للبنات   ليلى العداديه عائشه طنطا السيدة 23.5743.546.51571.5غرب

الجوهرى    10812 يوسف عباس صلح للبنات   لينه العداديه عائشه طنطا السيدة 38291613.512.519.51479.5غرب

لويس    10813 فرج فهمى ملك للبنات   مادونا العداديه عائشه طنطا السيدة 35.5201011.5813.51783غرب

جرجس    10814 ابراهيم فتحى باسم للبنات   مارتينا العداديه عائشه طنطا السيدة 32.517.5107.57.514.51783غرب

البغدادى    10815 زكى عادل جون للبنات   مارى العداديه عائشه طنطا السيدة 3525.510.57.58.51716.583غرب

عيسي   10816 عبدالرحيم عمرو للبنات   مرام العداديه عائشه طنطا السيدة 3515.5107.57.515.512.586.5غرب

سليمان    10817 محمد ابراهيم محمد للبنات   مرام العداديه عائشه طنطا السيدة 37.528.5161212181476.5غرب

قنديل     10818 ابراهيم سامى حسن ابراهيم للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 3829.515.5121318.514.578.5غرب

غانم    10819 محمد صبحى احمد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 382919.514.51519.51886غرب

سعد    10820 عبدالعال سعيد السيد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 37.5281914.51519.518.579غرب

ميخائيل   10821 جرجس اميل للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 39.529.518141519.520810غرب

سيداحمد    10822 على سعيد باسم للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 38291914152020810غرب

محمود     10823 احمد حسن احمد خالد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 382919.513.5152014.5810غرب

سماحة   10824 عبدالجواد رضا للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 3827.5191515201776.5غرب

يوسف    10825 نصيف يوسف سامح للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 35.520.51112.513.517.51977غرب

المندوة   10826 السيد صلح للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 37.515.56.51313.51213.566.5غرب

رياضسليمان    10827 شحاته عادل للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 371512.511.514.5132086غرب

ابوالدهب   10828 عزيز عادل للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 36.5261011.513.5192087.5غرب

حسن    10829 على زكريا عبدالقادر للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 33.5156121210.51087غرب

عبده    10830 عبدالله السيد عبدالله للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 309.51011.512.513.514.576.5غرب

حسن    10831 عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52112141318.51886.5غرب

عيسي   10832 عبدالرحيم عمرو للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 37.528.516141318.51787.5غرب
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صليب    10833 نجيب صبحى فريد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 392316.51414191987غرب

رمضان    10834 مصطفى احمد محمد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 35.5191012.51115.516.587غرب

ابراهيم    10835 السيد عدلى محمد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 32.523121413.514.516.567.5غرب

مشرقي   10836 عبدالمسيح مسعد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52514.51414.519.52087.5غرب

حنا    10837 توفيق صبحى نادر للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 35.52515141119.519.575غرب

العسوي    10838 حسن محمد نبيل للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 362818.512.51418.517.595غرب

عبدالسلم   10839 محمد هانى للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 39291914.751318.51598غرب

الله     10840 عطا جبران يواقيم وجدى للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 38.52918.51313202087.5غرب

غالي    10841 روفائيل فهيم وحيد للبنات   مريم العداديه عائشه طنطا السيدة 30.58.51087.56.515.575.5غرب

كامل   10842 محمد ابراهيم للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 392818149.5202087.5غرب

الطيبي    10843 مرسى ابراهيم احمد للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 37.527.5131412201878غرب

صليب    10844 ابراهيم حليم تامر للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52617118.5192067غرب

عمر    10845 محمد محمود حسن للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 33.528.51012.59.518.51787.5غرب

هيبة     10846 على محمد بهجت عبدالمعز للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 30.5157.587.5161466.5غرب

الجنايني     10847 حامد حماده الدين عماد للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 38.528.519.514.5112016.5710غرب

سيد    10848 ابراهيم مختار مدحت للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 37.5301814.51119.516710غرب

الميهى     10849 احمد محمد السعدنى هانى للبنات   ملك العداديه عائشه طنطا السيدة 38.52919.5151519.520910غرب

عبدالعاطى    10850 سفينه انور الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 3929.5201515202099.5غرب

عبدالحميد     10851 محمد محمد حمدى الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 31.523511.57.512.517.577غرب

متولي     10852 عبدالحليم رأفت شريف الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 38301914142017.597غرب

عبدالهادى    10853 عبدالمنعم شريف الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 3721.51013.5912.51887.5غرب

الخطيب     10854 احمد مصطفى طارق الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 37.53011.510815.516.588.5غرب

منصور     10855 عبدالعزيز فؤاد عمرو الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 38.5301915152019910غرب
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سليمان     10856 خطاب جابر محمد الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 36.5281211.5131714.597.5غرب

شبير     10857 محمد عبدالله محمد الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 3626.5151412.519.51488.5غرب

ابراهيم     10858 السيد عدلى محمد الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 36.527171514.7519.51588غرب

عواض     10859 عدلى يوسف محمد الله للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.51515201999.5غرب

عبدالغني   10860 مقبول عبدالناصر للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 32.523.57.512.591615.587غرب

العسوى    10861 ابراهيم زكى محمد للبنات   منه العداديه عائشه طنطا السيدة 362811109.51816.586غرب

دره     10862 احمد السيد السيد محمد للبنات   مهاد العداديه عائشه طنطا السيدة 372414.51110.51919.588غرب
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مبروك    10863 ابراهيم مجدى ايمن للبنات   مهرائيل العداديه عائشه طنطا السيدة 36261413.514.518.51977.5غرب

جورجى   10864 نسيم فكرى للبنات   مهرائيل العداديه عائشه طنطا السيدة 38.53019.51315202088غرب

الله     10865 عطا اسكندر فهمى رزق للبنات   مورين العداديه عائشه طنطا السيدة 3930201415202078.5غرب

محمد     10866 توفيق احمد الدين محيى للبنات   مى العداديه عائشه طنطا السيدة 35.5281013.512191877.5غرب

محمد    10867 على معوض عادل للبنات   ميار العداديه عائشه طنطا السيدة 372715.514.515191979.5غرب

التباع    10868 عبدالحميد محمد محمد للبنات   ميار العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52716.514.51518.52079غرب

جرجس    10869 ميخائيل سعيد جون للبنات   ميرنا العداديه عائشه طنطا السيدة 2412.5788.516.510.577.5غرب

خضر    10870 على عبدالجابر محمد للبنات   ميرنا العداديه عائشه طنطا السيدة 372714.5151518.51579غرب

ابراهيم    10871 احمد احمد ابراهيم للبنات   ميسون العداديه عائشه طنطا السيدة 34.527161014181577.5غرب

الزغبى    10872 خليفه صابر ابراهيم للبنات   نادين العداديه عائشه طنطا السيدة 382913.51315201578.5غرب

حواس     10873 احمد عبدالعال الدين ضياء للبنات   نادين العداديه عائشه طنطا السيدة 34.525.514.512.5131814.557.5غرب

عبدالرحمن    10874 السيد عبدالفتاح السيد للبنات   ناديه العداديه عائشه طنطا السيدة 3626.512.514.51419.518.578.5غرب

السبكي      10875 الله عطا مينا جرجس ايهاب للبنات   ناردين العداديه عائشه طنطا السيدة 37.529.51413.514192069.5غرب

السيد   10876 عبدالوهاب محمد للبنات   نجاه العداديه عائشه طنطا السيدة 36.5301513.5141915.5810غرب

الشاعر    10877 رجب لطفى رمضان للبنات   ندا العداديه عائشه طنطا السيدة 3826.51412.511.517.51867.5غرب

سليم    10878 احمد الششتاوى محمد للبنات   ندا العداديه عائشه طنطا السيدة 38.530161314.5201678.5غرب

الحبشى    10879 محمد المغاورى السيد للبنات   ندى العداديه عائشه طنطا السيدة 31236.513.51417.51366.5غرب

ابوعجيزه   10880 عبدالقادر حمزه للبنات   ندى العداديه عائشه طنطا السيدة 34.5211181216.511.564غرب

علي    10881 عبدالمقصود سعيد شريف للبنات   ندى العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52016.512.511.518.51673غرب

محمود    10882 حسين عبده طارق للبنات   ندى العداديه عائشه طنطا السيدة 3829.517.51312.52016.564.5غرب

البلتاجى   10883 مصطفى لطفى للبنات   ندى العداديه عائشه طنطا السيدة 392919.513152017.578غرب

الشرقاوى   10884 سعيد محمد للبنات   ندى العداديه عائشه طنطا السيدة 39.5292014.5152019.587غرب

تركي    10885 محمد باشا محمد للبنات   نضال العداديه عائشه طنطا السيدة 38.5301914.7514.52017.568غرب
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سالم    10886 مليجى بلل محمود للبنات   نهال العداديه عائشه طنطا السيدة 37.5291612.514201566غرب

احمد    10887 حسين شعبان ابراهيم للبنات   نوال العداديه عائشه طنطا السيدة 2922.56510111865غرب

رجب     10888 حسن الله فتح امجد للبنات   نور العداديه عائشه طنطا السيدة 37.528.512.51313.518.515.576غرب

عبدالفتاح   10889 حسن محمد للبنات   نورا العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52911.51214.519.518.567غرب

يونس    10890 عبدالحميد على عبدالحميد للبنات   نوران العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52718.513.515201465غرب

رمضان    10891 محمد امين عبدالرحمن للبنات   نوران العداديه عائشه طنطا السيدة 36.52916.512.5131915.584.5غرب

اسماعيل    10892 احمد محمد محمد للبنات   نوران العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.51515201697.5غرب

العشري    10893 صديق ابراهيم محمود للبنات   نوران العداديه عائشه طنطا السيدة 382817.5131219.51795غرب

زيد    10894 عبدالمهيمن زكريا ايهاب للبنات   نورهان العداديه عائشه طنطا السيدة 372918.51313.519.519.558غرب

النجار    10895 مرسى رمضان حسن للبنات   نورهان العداديه عائشه طنطا السيدة 2421.578.57.551285غرب

سالم    10896 عبده سالم حسن للبنات   نورهان العداديه عائشه طنطا السيدة 393019.513.5152018.599غرب

عطيه    10897 محمد على رضا للبنات   نورهان العداديه عائشه طنطا السيدة 37.528171213.518.51687.5غرب

سالم    10898 محمود عبدالحميد وائل للبنات   نيره العداديه عائشه طنطا السيدة 38251410.5111916.587.5غرب

حواس     10899 احمد عبدالعال الدين ضياء للبنات   نيرين العداديه عائشه طنطا السيدة 3728.51091119.516.587غرب

حسين    10900 السيد محمود محمد للبنات   نيسام العداديه عائشه طنطا السيدة 36225.5128.51211.578غرب

احمد    10901 تونى احمد مصطفى للبنات   نيفين العداديه عائشه طنطا السيدة 37211397.511.511.597.5غرب

ابولبن    10902 ابراهيم السيد ابراهيم للبنات   هاجر العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52414.51110.51916.585.5غرب

حامد    10903 احمد السيد جمال للبنات   هاجر العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.515152020910غرب

عبدالخالق    10904 سند ابراهيم خميس للبنات   هاجر العداديه عائشه طنطا السيدة 37.52017151219.52099غرب

قابيل     10905 زيدان فرج ابراهيم طارق للبنات   هاجر العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53019.515152019910غرب

احمد    10906 محمد يسين عباس للبنات   هاجر العداديه عائشه طنطا السيدة 3526131211.518.518.587غرب

وردانى    10907 احمد محسن فيصل للبنات   هاجر العداديه عائشه طنطا السيدة 3827.513.513.512.51918.597.5غرب

شعبان     10908 محمود صلح محمد محمود للبنات   هاجر العداديه عائشه طنطا السيدة 35.516.51010.57.5171876.5غرب
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الصباغ    10909 حسين حسين نشأت للبنات   هايدى العداديه عائشه طنطا السيدة 39.53018.514.514201599.5غرب

عبدالهادي    10910 محمد عطيه السيد للبنات   هدى العداديه عائشه طنطا السيدة 3421.513.5121018.51687غرب

قاسم    10911 قاسم محمد اكرم للبنات   هدير العداديه عائشه طنطا السيدة 38.53014131319.51887غرب

النعناعي     10912 محمود محمد الدين علء للبنات   هدير العداديه عائشه طنطا السيدة 392915.513141817.586.5غرب

الشرقاوى    10913 على محمد ياسر للبنات   همس العداديه عائشه طنطا السيدة 382713.510.53.517.513.577.5غرب

عبدالغني    10914 محمود ماهر سمير للبنات   همسه العداديه عائشه طنطا السيدة 362314.59.57.517.511.598غرب

العيسوى   10915 محمد هانى للبنات   هنا العداديه عائشه طنطا السيدة 36.529.51611.512.519.51789غرب

عبدال    10916 عبدالمغنى ابراهيم عمرو للبنات   وعد العداديه عائشه طنطا السيدة 1512631.511.51086.5غرب

الحبشى    10917 محمد المغاورى حماده للبنات   ياسمين العداديه عائشه طنطا السيدة 37.53017.51314.7519.51688غرب

العيله     10918 جد محمود عبدالعزيز محمد للبنات   ياسمين العداديه عائشه طنطا السيدة 26.520.510.54.57.5111686.5غرب

الشافعى    10919 احمد حسين اسامه للبنات   يمنى العداديه عائشه طنطا السيدة 31.515.5111089.51688.5غرب

ابوالخير   10920 عبدالمنعم ايمن للبنات   يمنى العداديه عائشه طنطا السيدة 3730191512.519.517.586غرب

حنتيره    10921 حسنين الدين بهى للبنات   يمنى العداديه عائشه طنطا السيدة 383019.51511.51917.586.5غرب

بيصار    10922 محمد عبدالفتاح على للبنات   اشرقت العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.53019.51515201886غرب

البدرى    10923 ابراهيم السيد اشرف للبنات   الء العداديه عـزت طنطا سـعـاد 36.5281611.511161767.5غرب

شكر    10924 محمد ابراهيم ايمن للبنات   الء العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.528.5161411181686غرب

هاشم    10925 عبدالمجيد السيد مصطفى للبنات   الء العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.5301914131818.587.5غرب

عباسسليم    10926 عيد على للبنات   السيده العداديه عـزت طنطا سـعـاد 2413101111.58.513.574غرب

شندوره    10927 مرزوق فخرى عزت للبنات   امل العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3829.517.514.7512191985.5غرب

عبدالسلم    10928 صبرى احمد باسم للبنات   انجى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 373017.513.51118.515.574.5غرب

السيد   10929 عبدالحميد امجد للبنات   ايه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.5301713.51319.519.587غرب

الطايفه    10930 مصطفى السعيد مصطفى للبنات   ايه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 37.527.51412.591919.589غرب

الويشى    10931 احمد سيد ابراهيم للبنات   بسمله العداديه عـزت طنطا سـعـاد 31.52011.57.57.58.516.582.5غرب
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عبدالمغنى   10932 شوقى حمدى للبنات   بسمله العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.528.516151318.515.597غرب

نور    10933 مرسى ابراهيم محمد للبنات   بسمله العداديه عـزت طنطا سـعـاد 36.529.517159.519.51978غرب

عبده    10934 محمد وجدى محمد للبنات   بسمله العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3628.5181391815.568.5غرب

رمضان    10935 حسن محمد مصطفى للبنات   بسمله العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38291912.59.519.51685.5غرب

مصطفى    10936 عبدالعزيز محروس نصر للبنات   بسمله العداديه عـزت طنطا سـعـاد 372818.51514.751817.575غرب

الزناتى    10937 محمد عبدالعاطى هانى للبنات   بسمله العداديه عـزت طنطا سـعـاد 35.52714.511.55.516.516.574غرب

عبدالعال    10938 ابراهيم رجب ايهاب للبنات   تسنيم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 36.5231914.513.5191676غرب

فرج    10939 بغدادى فرج رمزى للبنات   جميانه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 21.513.55.51411816.574.5غرب

الفقى   10940 عبدالحميد محمد للبنات   جنى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 382814109.5161664.5غرب

قسطندى    10941 سامى سلمه صبحى للبنات   جومانه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 34.5251112413.513.584غرب

الفضالى    10942 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم للبنات   حبيبه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3827.51211111517.584غرب

الخولي   10943 عبدالمنصف احمد للبنات   حنين العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3723.5127.57.5161873.5غرب

بشير    10944 محمد سليمان طارق للبنات   دنيا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 35.52310.59.57.516.517.573.5غرب

انور   10945 محمد احمد للبنات   دينا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 29.521115.57.5181473.5غرب

كركور    10946 السيد عبدالستار السيد للبنات   رنا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.524.513.58.5917.517.584.5غرب

بسطا   10947 داود محروس للبنات   رندا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 322315.557.5172042.5غرب

عفيفى    10948 محمد محمود اشرف للبنات   روان العداديه عـزت طنطا سـعـاد 31.524.5131010.515.516.574غرب

عفيفى    10949 محمد فرج حسام للبنات   روان العداديه عـزت طنطا سـعـاد 393019.515152019.584غرب

عطيه    10950 السيد مخيمر محمد للبنات   رودينه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 36.528.5189.57.519.51883.5غرب

العقاد   10951 احمد سمير للبنات   ريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.527.514.57.58.518.516.554غرب

مشرقي   10952 عطا رءوف للبنات   سعاد العداديه عـزت طنطا سـعـاد 33.522.51391015.51755غرب

محمد    10953 عطيه مصطفى ياسر للبنات   سلمى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 32.525.5147.54.5131654غرب

المى    10954 خالد صلح خالد للبنات   سما العداديه عـزت طنطا سـعـاد 30.516.515.58.55.514.51754.5غرب
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الشريف   10955 محمد هشام للبنات   سما العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3627.514.51012.5171954غرب

السعدنى    10956 جاد شاكر محمد للبنات   شذا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 382814141518.51552.5غرب

رضوان   10957 ايراهيم احمد للبنات   شروق العداديه عـزت طنطا سـعـاد 2925.513.57.510.517.515.554.5غرب

وصال    10958 ابراهيم محمد للبنات   شمسسعيد العداديه عـزت طنطا سـعـاد 37.528.5168.51118.519.554غرب

عاشور    10959 السيد احمد مرزوق للبنات   شهد العداديه عـزت طنطا سـعـاد 32201012101416.544غرب

عبداللطيف    10960 صلح محمد ياسر للبنات   شهد العداديه عـزت طنطا سـعـاد 34.525.513.57.57.5181755غرب

سليمان    10961 عبدالواحد وجدى انور للبنات   شيماء العداديه عـزت طنطا سـعـاد 36.527109.510.51715.564.5غرب

على    10962 احمد محمد طارق للبنات   شيماء العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.53019.513.5111917.561.5غرب

ابراهيم    10963 رضا محمد ابراهيم للبنات   فاطمه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 37.527.516.51414.519.51854.5غرب

المصرى    10964 عزوز مسعد اسلم للبنات   فاطمه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 34.527.5141311.51711.541.5غرب

بدوى    10965 على سلمه السيد للبنات   فاطمه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39.528171412.52017.572غرب

جبريل    10966 متولى السيد حسن للبنات   فاطمه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39.530201414.5201772غرب

محمد   10967 الوردانى محمد للبنات   فاطمه العداديه عـزت طنطا سـعـاد واحد3525.5172.57.51917.56غرب

مشرقي   10968 بخيت وليم للبنات   فرح العداديه عـزت طنطا سـعـاد واحد3420.51035.517.5205غرب

خليل    10969 داود ميلد عماد للبنات   فوزيه العداديه عـزت طنطا سـعـاد واحد28.522105.57.510.5196غرب

بقطر    10970 فهيم اسحق جورج للبنات   كريستينا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39301714.7513.5202087.5غرب

زلط   10971 السيد مصطفى للبنات   كنزى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 36271612.512.519.51456.5غرب

ميخائيل    10972 مراد محروس ميلد للبنات   مارتينا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39.53017.51211.519.519.568.5غرب

عوض    10973 فهيم ابراهيم ايمن للبنات   ماريان العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.528.516118.52019.578غرب

نخله    10974 ابراهيم محمد ابراهيم للبنات   مريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3824.51710.57.51919.583غرب

غانم      10975 احمد الدين صلح محمد احمد للبنات   مريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.529.51912.513201893غرب

على     10976 احمد سيد محمد اشرف للبنات   مريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد واحد3827148.55.51817.56غرب

الصهرجتى    10977 حسن عبدالرؤف حسن للبنات   مريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 393019.514.515201879غرب
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مليك     10978 عبده الله سعد صبحى للبنات   مريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3929.520151419.519.587غرب

كامل   10979 راغب محمد للبنات   مريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3727.51614101919.565.5غرب

فلتس    10980 كرلس فلى مرجان للبنات   مريم العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39.52919.7514.514192078غرب

صقر    10981 شاهين شوقى محمد للبنات   مى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 37.529157.57.5131874.5غرب

حنا    10982 عطية سليم نشأت للبنات   ميرا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.530181314.7519.52085غرب

الخولي   10983 عبدالمنصف اسامه للبنات   ناديه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 37.52817.513121919.576غرب

عبدالرحمن   10984 احمد نصر للبنات   ناديه العداديه عـزت طنطا سـعـاد 37.523.514.512.51319.517.567غرب

جبريل    10985 متولى السيد السيد للبنات   ناهد العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.529.517.513132017.578غرب

القديم   10986 محمد ابوزيد للبنات   ندى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 382717.512.513.5181883غرب

الصفتى    10987 عبدالعظيم سامى حسين للبنات   ندى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.5301915152018.599غرب

مصلحى    10988 السيد عبدالعزيز خالد للبنات   ندى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 36.527.5127.51015.515.581.5غرب

احمد     10989 ابراهيم السعيد مختار للبنات   ندى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.529.518.51115201973غرب

يونان   10990 موريس امجد للبنات   نورا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39.529.519.512.515202097غرب

عسكر   10991 عثمان محمد للبنات   نوران العداديه عـزت طنطا سـعـاد 28.523.512.54.54151883.5غرب

سعيد    10992 محمد زكريا ايمن للبنات   نورهان العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39281714.514191682.5غرب

مرسال   10993 عبدالفتاح وليد للبنات   نورهان العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3719.5105.57.511.51662.5غرب

الحفناوي   10994 محمد مصطفى للبنات   هاجر العداديه عـزت طنطا سـعـاد 37.526.5171114.51919.575غرب

رمضان     10995 محمود محمد الدين صلح للبنات   هدى العداديه عـزت طنطا سـعـاد 33.516105.59.517.519.564غرب

عبدالعال    10996 احمد عشماوى احمد للبنات   ولء العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39.52819.514.513.5201779غرب

مرسى    10997 عبدالهادى زينهم زينهم للبنات   ولء العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3926.5151011.52017.586.5غرب

الفخرانى   10998 محمد طارق للبنات   يارا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 3929.512109.51917.596.5غرب

سليمان   10999 محمد وليد للبنات   يارا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 39.529.519.515152019.598.5غرب

حنا    11000 ابسخرون حلمى سمير للبنات   يوانا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.522.5151414.517.52088غرب
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ابوسيف     11001 نصر ابراهيم نصر للبنات   يوانا العداديه عـزت طنطا سـعـاد 38.523.516.5141218.52074.5غرب

الدين      11002 شرف ابراهيم محمد كامل امير للبنات  اريج العداديه طنطا القباط 38.527.519.513.514.5201578.5غرب

سعيد    11003 محمد السيد خالد للبنات  اريج العداديه طنطا القباط 37.52817.5131218.518.566.5غرب

خطاب    11004 محمد محمد حسن للبنات  الء العداديه طنطا القباط 372718141018.51768.5غرب

عبدالجليل    11005 امين احمد محمد للبنات  امال العداديه طنطا القباط 382919.751414.5201946.5غرب

سليمان    11006 داود صبرى هشام للبنات  امانى العداديه طنطا القباط 2917.56.57.5215.51755.5غرب

مدين    11007 محمد محمد عبدالغفار للبنات  انجى العداديه طنطا القباط 38181084.515.51875غرب

نوفل   11008 ابراهيم عبدالحليم للبنات  ايناس العداديه طنطا القباط 23.5352.539.51245غرب

ابوالعزم   11009 عبدالمنعم ابراهيم للبنات  ايه العداديه طنطا القباط 38.526.513.514.514.5201965غرب

عبدالموجود   11010 عبدالنعيم محمد للبنات  ايه العداديه طنطا القباط 3928.513.514.514.75201765غرب

عزقول   11011 محمد طارق للبنات  بسمله العداديه طنطا القباط 28.5207.5107.5181654.5غرب

بدوى    11012 منصور محمد السيد للبنات  بسنت العداديه طنطا القباط 3621108818.514.554غرب

عبدالمجيد    11013 حسن محمد حسن للبنات  تسنيم العداديه طنطا القباط 37271812122017.547غرب

على    11014 احمد ابراهيم حسين للبنات  حبيبه العداديه طنطا القباط 372010137.5191879غرب

ابراهيم    11015 ابوالمجد على محمد للبنات  حبيبه العداديه طنطا القباط 36.520171311.519.51867.5غرب

مبروك    11016 ابراهيم توفيق حمدى للبنات  حنان العداديه طنطا القباط 30.5231910381776غرب

محمود    11017 الكريم عوض ابراهيم للبنات  حنين العداديه طنطا القباط 35.51815.5129181656غرب

عبدالعال    11018 عبدالله حلمى جمال للبنات  دعاء العداديه طنطا القباط 3422.511.5127.518.51955.5غرب

الله    11019 عطا يوسف محروس للبنات  دميانه العداديه طنطا القباط 291710107.5181443.5غرب

عبدالفتاح   11020 عبدالعزيز اسامه للبنات  دنيا العداديه طنطا القباط 29.5156.58.51.51611.544غرب

الزهيرى     11021 محمد محمود الدين عصام للبنات  رحمه العداديه طنطا القباط 38.51911.5119171867غرب

حسين   11022 يحيى راغب للبنات  رضوى العداديه طنطا القباط 3618.51010.54.518.51746غرب

حجازى    11023 محمد عبدالرحيم رضا للبنات  روان العداديه طنطا القباط 38.5231411.591619.557غرب
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طبل     11024 اسماعيل محمود محمد عصام للبنات  روان العداديه طنطا القباط 305.562.52.514.51765غرب

عبدالرازق    11025 على عبدالنبى محمد للبنات  روجينا العداديه طنطا القباط 37.56.51012.57.518.511.585.5غرب

سرور     11026 الله فتح محمد ابراهيم للبنات  روح العداديه طنطا القباط 37.5121011.51216.51776غرب

حشيش     11027 على عبدالفتاح احمد منصور للبنات  روميساء العداديه طنطا القباط 38.528181310.519.51779غرب

سويلم   11028 شبل السيد للبنات  رؤى العداديه طنطا القباط 382771413201958.5غرب

مجاهد   11029 حلمى احمد للبنات  زينب العداديه طنطا القباط 38.523181512202079غرب

عمارة     11030 احمد رمزى حسن احمد للبنات  ساره العداديه طنطا القباط 39.527.519.7515132018.578.5غرب

ابوالعل    11031 مفرح محمد احمد للبنات  ساره العداديه طنطا القباط 38.526.514.514.514.5191678غرب

عمر    11032 على السيد جمال للبنات  سلمى العداديه طنطا القباط 38281410.59.519.51182.5غرب

النحاس    11033 حسن على حسن للبنات  سلمى العداديه طنطا القباط 352815.514.751317.515.565.5غرب

محمد   11034 هنداوى سعيد للبنات  سلمى العداديه طنطا القباط 27.510.55.52.52.516.51776.5غرب

ابوالعل    11035 مفرح محمد نزيه للبنات  سلمى العداديه طنطا القباط 39271714.513.519.51676غرب

صبحي   11036 محمد عمرو للبنات  سلوى العداديه طنطا القباط 18.516552.512.52044غرب

زهران   11037 محمد احمد للبنات  سما العداديه طنطا القباط 38.529.5151514.5201879غرب

نصير    11038 الدين محيى وائل للبنات  شدا العداديه طنطا القباط 38.52918.513.592019.588.5غرب

بدوي    11039 محمد شعبان ابراهيم للبنات  شهد العداديه طنطا القباط 3522.511.58.57.519.51866غرب

الشاعر    11040 احمد محمد احمد للبنات  شهد العداديه طنطا القباط 392718.5129.5202078غرب

المحلوي   11041 ابراهيم الدسوقى للبنات  شهد العداديه طنطا القباط 35.52311.5125.519.51966.5غرب

خليل   11042 محمد تامر للبنات  شهد العداديه طنطا القباط 3523.51211.510.5201778غرب

علي    11043 احمد ابراهيم حافظ للبنات  شهد العداديه طنطا القباط 3426.51210.5112017.578غرب

ابويوسف   11044 السيد عماد للبنات  شهد العداديه طنطا القباط 393018.5141519.519.589غرب

العيسوى    11045 عبدالعزيز حامد وليد للبنات  شهد العداديه طنطا القباط 13.52.55.543151465.5غرب

فايد    11046 محمد شعبان فتحى للبنات  عل العداديه طنطا القباط 3829191413.519.519.578غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

508

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالعزيز   11047 على علء للبنات  علياء العداديه طنطا القباط 36.5171013.51216.515.566غرب

العزيرى   11048 الزناتى فؤاد للبنات  علياء العداديه طنطا القباط 38.5251914.5151914.577.5غرب

الشيمى     11049 احمد كمال ابراهيم الزهراء للبنات  فاطمه العداديه طنطا القباط 349101212.51815.566غرب

عباس    11050 محمد حافظ حسن للبنات  فاطمه العداديه طنطا القباط 34.5127.51111.516.51967غرب

عبدالعال    11051 محمد حسن خالد للبنات  فاطمه العداديه طنطا القباط 3210.577.58.5101866.5غرب

موسى    11052 احمد حسين سعيد للبنات  فدوه العداديه طنطا القباط 2345.545.58.513.564.5غرب

ابراهيم    11053 احمد شعبان السيد للبنات  فرحه العداديه طنطا القباط 33.58789121465.5غرب

ريحان    11054 محمد محمد احمد للبنات  كريمه العداديه طنطا القباط 3827201415201999غرب

فوزى   11055 محمد تامر للبنات  كنزى العداديه طنطا القباط 39.526.5171414202089غرب

منصور    11056 عباسمرسى صبحى للبنات  كنزى العداديه طنطا القباط 24.56.557.54.5108.555.5غرب

عبدالرحيم    11057 احمد شوقى محمد للبنات  كنزى العداديه طنطا القباط 351915121216.51777غرب

يونس    11058 طه محمود فتحى للبنات  مروه العداديه طنطا القباط 39.52517.51212.519.52087غرب

دباب   11059 زينهم كرم للبنات  مروه العداديه طنطا القباط 37.5241510.59.518.51876.5غرب

محمد    11060 يوسف فتوح تهامى للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 17.56.567.510.598.574.5غرب

الشبينى    11061 حسين فؤاد حسين للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 3727.5181414201678.5غرب

احمد    11062 محمد احمد رضا للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 10.58.577.574واحد333.5غرب

سرور     11063 على على احمد مجدى للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 31.57610.58.51418.576غرب

النجار    11064 مصطفى اسعد محمد للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 285.553.54.510.53.555غرب

حسن   11065 حسين محمود للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 37.524.5137.54.515.51464.5غرب

عبدالجليل    11066 عبدالعزيز عبدالقادر مسعد للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 38.528.51914.51519.518.598غرب

خليفه    11067 مصطفى ابراهيم هانى للبنات  مريم العداديه طنطا القباط 37.5291913.514.5201779غرب

يس    11068 محمد مصطفى ابراهيم للبنات  ملك العداديه طنطا القباط 39.5301912.75121915.579غرب

عابد     11069 ابراهيم عبدالله محمد السيد للبنات  ملك العداديه طنطا القباط 311912.5119151677غرب
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عبداللطيف   11070 عبدالغنى عبدالقادر للبنات  ملك العداديه طنطا القباط 36.516.51212.59.51815.576غرب

جرجس    11071 عبده نجيب عبده للبنات  ملك العداديه طنطا القباط 28.5151297.591752غرب

رمضان     11072 السيد ابراهيم رضا الله للبنات  منه العداديه طنطا القباط 36.525.5151412.51915.574غرب

دراز    11073 عبدالمقصود عاشور الله للبنات  منه العداديه طنطا القباط 38271513.515201994.5غرب

عبدالجليل   11074 محمد اشرف للبنات  منى العداديه طنطا القباط 35.526141411.519.516.572غرب

بدوى    11075 احمد صلح احمد للبنات  مى العداديه طنطا القباط 3523.51611.511.5191965غرب

ابوالمكارم   11076 عبدالسلم شريف للبنات  مى العداديه طنطا القباط 31.51511.511.57.51716.554غرب

عمر    11077 عبدالصمد عبدالغنى محمد للبنات  مى العداديه طنطا القباط 38301913.5152019106.5غرب

البتانوني   11078 السيد السيد للبنات  نادين العداديه طنطا القباط 352710106181991.5غرب

يوسف    11079 ابراهيم خميس مصطفى للبنات  ناديه العداديه طنطا القباط 3418.5117.58181973غرب

بدران    11080 محمد ابراهيم يوسف للبنات  ندا العداديه طنطا القباط 35.5261513819.516.583.5غرب

صالح   11081 رمضان رضا للبنات  ندى العداديه طنطا القباط 31.52411.512.5918.516.553.5غرب

ابومندور    11082 السيد ممدوح سامح للبنات  ندى العداديه طنطا القباط 3828.5161513.5201874غرب

صالح    11083 بدر محمد عبدالعزيز للبنات  ندى العداديه طنطا القباط 38.528.516.51514.519.517.574غرب

عبده     11084 عباس عبدالمطلب صبحى محمد للبنات  ندى العداديه طنطا القباط 23.584.53312.51151.5غرب

محمد    11085 امين محمود امين للبنات  نعمه العداديه طنطا القباط 37.51515.587.511.51664.5غرب

ابراهيم    11086 السيد ابراهيم احمد للبنات  نغم العداديه طنطا القباط 27.57233101453.5غرب

بسطويسي   11087 عبدالمنعم محمود للبنات  نهله العداديه طنطا القباط واحد3.5116نصف231.52.53.5غرب

حسن   11088 عبدالسلم محمد للبنات  هدى العداديه طنطا القباط 36.52814.513.511.52018.572غرب

العطفى     11089 مصطفى عبدالمحسن علء للبنات  همسمحمد العداديه طنطا القباط 3412.515.5910171475غرب

الرشيدي    11090 حسن عبده محمد للبنات  يمنى العداديه طنطا القباط 23.574.53.55913.552.5غرب

محمد    11091 فرج محمد احمد للبنات   احسان العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.59.567.57.5171552غرب

الزيات    11092 عبدالحميد عبدالجواد ابراهيم للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.527.512.512.58.517.51685غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

510

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حامد    11093 توفيق محمود توفيق للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 3727.5181412201899غرب

يونس    11094 خالد عبدالمجيد خالد للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 382616.51514.519.751798غرب

ابوكامل   11095 على سعيد للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.5211312.51117.51886غرب

غلب    11096 عبدالحميد ابراهيم طارق للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.51212.5138171872غرب

السيد   11097 محمد عبدالقادر للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 37241514.5132016.592غرب

نصار    11098 عبدالرسول عبدالفتاح كامل للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.5271212.51319.518.593غرب

ابوسكين    11099 السيد رياض كمال للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 2151044.518.517.592.5غرب

محمد    11100 محمود احمد محمد للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 372512.511919.516.598غرب

على    11101 عمر هلل محمود للبنات   اسراء العداديه الوقاد طنطا نبيل 288.51084.51917.593.5غرب

الدين     11102 شرف مرسى حسن احمد للبنات   اسماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.518.512.55.55.518.51683غرب

عبده    11103 محمد حامد رأفت للبنات   اسماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 3727128.55.51914.583غرب

عبدالحليم    11104 عبدالغفار ابراهيم طارق للبنات   اسماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52917.51314.519.751788غرب

عبدالله    11105 محمد السيد محمد للبنات   اسماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.53019.51515201898.5غرب

على    11106 عمر هلل محمود للبنات   اسماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 3114.567.54.516.512.574غرب

الحفناوى    11107 عبدالمجيد عبدربه صلح للبنات   اسيل العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.526.51313.5142015.596.5غرب

شرف    11108 محمد مبروك ايمن للبنات   اشرقت العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.5291513.5142016.596.5غرب

موسى     11109 محمود الله فتح مجدى للبنات   الء العداديه الوقاد طنطا نبيل 261358.58.51816.576غرب

ابراهيم     11110 محمد الدين صلح وليد للبنات   الء العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.529188.25101917.565غرب

فرج    11111 السعيد محمد شاهين للبنات   الهام العداديه الوقاد طنطا نبيل 28.52767.58.5181682غرب

عطيه   11112 شفيق حسين للبنات   امال العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5291415152015.588غرب

عثمان     11113 محمد فوزى سمير علء للبنات   امانى العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.5281413.511.519.51574غرب

عمر    11114 ابراهيم عبداللطيف محمد للبنات   امانى العداديه الوقاد طنطا نبيل 14.56.591.5واحد14144.53غرب

داود     11115 احمد سيد توفيق محمود للبنات   امانى العداديه الوقاد طنطا نبيل نصف3316597.516.513.59غرب
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مطر   11116 عبدالفتاح وليد للبنات   امل العداديه الوقاد طنطا نبيل 352515.514.57.518.517.596.5غرب

ابوجازيه   11117 ابراهيم السيد للبنات   امنيه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3522.511.514.58191883.5غرب

عماره    11118 محمود عبده رفيق للبنات   امنيه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3223.5101191914.595غرب

طه    11119 على ابوزيد محمد للبنات   امنيه العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.529.516.51515201587غرب

القصبى   11120 السيد محمد للبنات   امنيه العداديه الوقاد طنطا نبيل 383019.51515201797غرب

عباده   11121 السيد محمد للبنات   امنيه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.529.51613.59.519.51583.5غرب

بيومى    11122 ابواليزيد صلح محمد للبنات   امنيه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3425.51512.59171494غرب

مصطفى    11123 حسن عبدالنبى اشرف للبنات   اميره العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53019.515152017.5910غرب

النادى   11124 عبدالفتاح السيد للبنات   اميره العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.528.519.514.51519.517105غرب

العنتير    11125 عبدالعزيز محمد العنتير للبنات   اميره العداديه الوقاد طنطا نبيل 393019.515152017.597غرب

خويطر    11126 سليمان حسين سليمان للبنات   اميره العداديه الوقاد طنطا نبيل 39302013.5152018.51010غرب

مسعود    11127 عبدالحافظ محمد على للبنات   اميره العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.52915.5117.518.51899غرب

الروينى    11128 توفيق مسعد توفيق للبنات   امينه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53019.51515201798.5غرب

شلبى    11129 حنا شلبى صليب للبنات   انجى العداديه الوقاد طنطا نبيل 26231299.51712.594.5غرب

الحداد    11130 على عاشور رمضان للبنات   ايمان العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.527101310.5171685غرب

ابراهيم    11131 عبدالله محمد على للبنات   ايمان العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5301913.5152015.5910غرب

قاسم    11132 عباس حسن محمد للبنات   ايمان العداديه الوقاد طنطا نبيل 30.518595141695.5غرب

شعلن    11133 محمد على محمد للبنات   ايمان العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.529.51714.514.519.518.598غرب

السيد    11134 نبوى فهيم نبوى للبنات   ايمان العداديه الوقاد طنطا نبيل 15157.553.5916.582غرب

ابوخلبه    11135 محمد حسانين للبنات   ايناسمحمد العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53019.751414.52016.5810غرب

حسن    11136 الحسينى سامى الله للبنات   ايه العداديه الوقاد طنطا نبيل 17.57.54.54.52.514.516.575.5غرب

الصابر    11137 محمد جمعه خالد للبنات   ايه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3826.51613.51119.751789غرب

عباس   11138 محمد سعيد للبنات   ايه العداديه الوقاد طنطا نبيل 35271213132016.568.5غرب
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اسماعيل    11139 حسن يوسف محمد للبنات   ايه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3218.5108.59191663.5غرب

عليمى    11140 الدمرداش محمد محمود للبنات   ايه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39301915152014.599.5غرب

بلضم     11141 بسيونى حسن محمود وجيه للبنات   ايه العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.53012.511.58.5191567غرب

حبيب    11142 عبدالحميد عباس ابراهيم للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.524198.57.519.516.565.5غرب

حسين    11143 محمد صديق احمد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 39302015152017.5710غرب

يوسف   11144 عبدالله احمد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 24.58.574.5315.51767.5غرب

شحاته   11145 حامد اشرف للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 322610.5128.519.517810غرب

عمران    11146 عبداللطيف السيد حمدى للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 393018.514.514.52017610غرب

شعبان    11147 السيد محمد خالد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 1983.553141168غرب

عامر    11148 احمد محروس رضا للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 352310.512.510.519.516.589.5غرب

قاسم     11149 احمد سيد السيد شريف للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 381712117.519.515810غرب
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عبدالسلم    11150 عبدالسلم احمد قاسم للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 3316.5109.510191588.5غرب

البغدادى    11151 محمد ابراهيم محمد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.53019.51514.519.7517.599.5غرب

العيسوى    11152 محمد جمال محمد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.515.51047.515.51797غرب

البطل    11153 السيد عبدالشهيد محمد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.528.518.5141519.7517.587غرب

عبدالعاطى   11154 الشرقاوى محمود للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.52916151419.751798.5غرب

سلم    11155 محمد السيد مصطفى للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 2.516.516.575.5واحد22.59.54.5غرب

عمار    11156 شبل محمد وليد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53019.5151519.7518.5810غرب

احمد   11157 مصطفى وليد للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.527.51614.57.519.517109غرب

السيد   11158 السعيد ياسر للبنات   بسمله العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.524.517.5107.51514.576.5غرب

عبدالعزيز   11159 عطيه سامى للبنات   بسمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 29.523.510105.5181598.5غرب

ابوعطيه   11160 محمد احمد للبنات   بسنت العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.527.511127.519.515.598.5غرب

حسن    11161 محمد ابراهيم امير للبنات   بسنت العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.52610.510.57.518.514.578.5غرب

العزباوى    11162 حسن الشحات سعيد للبنات   بسنت العداديه الوقاد طنطا نبيل 912.53.52.51.5111474.5غرب

عبدالعظيم    11163 عبدالمنعم على طارق للبنات   بسنت العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.519.51210.54.5171897غرب

الجبالى    11164 نصر عبدالسميع محمد للبنات   بسنت العداديه الوقاد طنطا نبيل 3627.518145.5191877.5غرب

بسيونى    11165 محمد عبده محمد للبنات   بسنت العداديه الوقاد طنطا نبيل 3725.5141512.51817.587.5غرب

منصور    11166 زكى ابراهيم طارق للبنات   بوسى العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.5197.5117.51715.577.5غرب

بدوى   11167 سعيد نبيل للبنات   ترنيم العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5302014.75152017.588غرب

ابواحمد    11168 محمد احمد ابراهيم للبنات   تسنيم العداديه الوقاد طنطا نبيل 3727.514.512.5916.515.585.5غرب

احمد    11169 عبدالله عبدالحى رجب للبنات   تغريد العداديه الوقاد طنطا نبيل 3324.512.57.59.517.516.586.5غرب

بيومى    11170 ابراهيم محمد حمدى للبنات   تقى العداديه الوقاد طنطا نبيل 3827.511.51413.519.51685.5غرب

الدغيدى   11171 موسى صبحى للبنات   تقى العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.527.519.75151519.7516.589غرب

عبدالعزيز   11172 ابوالفتوح عبدالعزيز للبنات   تقى العداديه الوقاد طنطا نبيل 332212.512.511.519.7515.597غرب
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يوسف    11173 محمد يوسف محمد للبنات   تقى العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.528.5121513.518.516.589.5غرب

ابوحسين    11174 مصطفى طلعت هانى للبنات   تقى العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.520787.518.516.588.5غرب

السيد    11175 عبدالمنعم السيد على للبنات   جنات العداديه الوقاد طنطا نبيل 3730151313.519.7516.588غرب

موسى    11176 شفيق سمير جورج للبنات   جوسيان العداديه الوقاد طنطا نبيل 291648.53.5161877.5غرب

الوحش     11177 حسن عشماوى عبدالواحد انور للبنات   جويريه العداديه الوقاد طنطا نبيل 23.5115.57.5414.51494.5غرب

خليفه    11178 السيد رمضان ابراهيم للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 25.5157.54.52141773غرب

الكابوس    11179 عبدالله محمد ابراهيم للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3322.512.599141799غرب

النفيلى    11180 محمد محمد ابراهيم للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3720.514.5101318.517.586.5غرب

العراقى    11181 احمد ابراهيم احمد للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.51411.59.59.513.515.554غرب

الفخرانى    11182 ابواليزيد سعد احمد للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 393019.514.515201899.5غرب

احمد   11183 عبدالجواد احمد للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3929.51915152018810غرب

السقا    11184 على مصطفى بسيونى للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 30117.51.58.516.51589غرب

عبدالغنى    11185 عبدالمغنى حسن جابر للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 393016.511.513.518.517.5710غرب

عبدالكريم    11186 محمد محمود جمال للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 27161025121488.5غرب

جبره    11187 خليل فتحى حسن للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3719.5105.5916.51699.5غرب

سعد    11188 السيد عبدالحليم خالد للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5281512.51217.516.57.59غرب

حسنين    11189 طلب يوسف سمير للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 372713121316.517910غرب

عبدالوهاب    11190 عبدالرازق درويش طارق للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.52910.5129.516.518.588.5غرب

مسعود    11191 احمد محمد طارق للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 23.515.56.55.57.511.514.585.5غرب

احمد    11192 غريب حامد غريب للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 35241187.5151784غرب

احمد    11193 احمد على فخرى للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 20.54.53223.51062غرب

داود   11194 ابراهيم محمد للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3527.51712.58161887غرب

طعيمه    11195 السيد عبدربه محمد للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 27.524.5105.5213.516.586.5غرب
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ابوسالم    11196 سالم لطفى محمد للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 34221047.516.51675غرب

الفار    11197 محمد عبدالمنعم مدحت للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.522.514.57.510.515.517.574.5غرب

محمد    11198 ابوشادى عزت هيثم للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3320.514.558141785غرب

ابراهيم    11199 يوسف رمضان وائل للبنات   حبيبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.529.511141519.517.589.5غرب

قشوه    11200 السيد احمد السيد للبنات   حسناء العداديه الوقاد طنطا نبيل 392917.5141519.7518.5610غرب

ذكرى    11201 محمد محمود مصطفى للبنات   حسناء العداديه الوقاد طنطا نبيل 332714.51111171476.5غرب

حسانين    11202 محمد رسمى احمد للبنات   حنان العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.51677.5518.51479.5غرب

عيسى     11203 محمد المهدى محمد احمد للبنات   حنان العداديه الوقاد طنطا نبيل 28164.598171379غرب

فرج    11204 طه عبدالرازق السيد للبنات   حنان العداديه الوقاد طنطا نبيل 36301413.514.5201479.5غرب

ابواليزيد   11205 حسن طارق للبنات   حنان العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.511.511105.5171188غرب

عبدالجليل    11206 محمد ابراهيم ماهر للبنات   حنين العداديه الوقاد طنطا نبيل 3727.515.511.55.517.513.589غرب

الخياط    11207 حسن محمد محمد للبنات   دارين العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.528.517.5141118.51688.5غرب

البحيرى   11208 عبدالخالق محمد للبنات   داليا العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.52715139.516.515.579.5غرب

محمود    11209 عبدالمنعم حسن اسامه للبنات   دنيا العداديه الوقاد طنطا نبيل 2717.577.55.510.51295غرب

قطب    11210 محمد قطب السيد للبنات   دنيا العداديه الوقاد طنطا نبيل 28.5191053.5111376.5غرب

قاسم    11211 مجاهد مجاهد على للبنات   دنيا العداديه الوقاد طنطا نبيل 3423.51410.511.516.51778غرب

ابراهيم    11212 فرج سالم فرج للبنات   دنيا العداديه الوقاد طنطا نبيل 2996.55.53.511.512.574.5غرب

مصطفى    11213 محمود محمد وليد للبنات   دنيا العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.529.514.513.514.519.51567.5غرب

عبدالله    11214 على احمد ابراهيم للبنات   ذكرى العداديه الوقاد طنطا نبيل 23116.52.57.581065.5غرب

البابلى     11215 يوسف حسن محمد حسن للبنات   راضين العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.52613.513.51418.51376غرب

مرسى    11216 حسن مصطفى سعيد للبنات   رانا العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.53015.513.5142013.574.5غرب

محمود   11217 ابراهيم جمال للبنات   رانيا العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.526.51512.51416.51179.5غرب

المهدى   11218 محمد حسن للبنات   رانيا العداديه الوقاد طنطا نبيل 23.519.5105815.51378.5غرب
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المظالى    11219 محمد السيد عمرو للبنات   رباب العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.522.51712.510.517.515.578.5غرب

عبدالرسول    11220 السيد عبدالعاطى رضا للبنات   رجاء العداديه الوقاد طنطا نبيل 3725.516.511.512.517.514.578.5غرب

الله    11221 جاد عبدالغفور محمد للبنات   رحاب العداديه الوقاد طنطا نبيل 3629.516.5139.518.516.578.5غرب

ريان    11222 يوسف احمد ابراهيم للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 383018.51413.5201889.5غرب

يوسف     11223 السيد فتحى عبدالحميد احمد للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.5301614.515191565.5غرب

على    11224 السيد على احمد للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3929.51814.5152013.563غرب

حجاجى   11225 محمد احمد للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 311571315191765غرب

نصر    11226 محمد محمد اشرف للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52919.514.57.519.515.577غرب

محمد    11227 حسن عمر اكرم للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل واحد21.5947.5610106غرب

الفضالى   11228 عبدالفتاح السيد للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 21758.53.5157.561.5غرب

ابوالعنين    11229 السيد حسن امام للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 31211011.510.518.51351.5غرب
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عبدالرحمن    11230 محمد محمد رفعت للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5281913.51519.517.595غرب

الخولى    11231 رشاد محمد كرم للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.528.56.513.51519.516.577غرب

ابراهيم    11232 قطب ابراهيم محمد للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل واحد28.51510.510.551413.56غرب

عبدالبارى    11233 محمد محمود محمد للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 341510127.5141373غرب

سيد    11234 عبدالدايم سيد محمود للبنات   رحمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 332511.5137.517.51272غرب

على    11235 ابراهيم محمد ابراهيم للبنات   رضا العداديه الوقاد طنطا نبيل نصف34.524.51611.58.51710.57غرب

فاخر    11236 ابراهيم رياض حمدى للبنات   رضوى العداديه الوقاد طنطا نبيل 2515.5710518.51263غرب

حموده    11237 مرسى مرسى مرسى للبنات   رضوى العداديه الوقاد طنطا نبيل 302212.511.581814.563غرب

مجاهد     11238 محمد مختار مصطفى محمد للبنات   رغد العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.528.51812919.51582غرب

عبدالمعبود    11239 النبوى محمد ابراهيم للبنات   رغده العداديه الوقاد طنطا نبيل واحد36.519.513.511.5818.511.55غرب

سعد   11240 نبيه سعد للبنات   رفقه العداديه الوقاد طنطا نبيل 29.519.561210.518.517.582.5غرب

مصطفى   11241 عبدالعليم اشرف للبنات   رنا العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.5271814.514.519.515.574.5غرب

يونس    11242 عبدالحميد عبدالجواد عبدالحميد للبنات   رنا العداديه الوقاد طنطا نبيل 3825.5161312.519.51464غرب

رمضان    11243 عبدالعزيز السيد محمد للبنات   رنا العداديه الوقاد طنطا نبيل 382819.51313.518.517.586.5غرب

البابلى    11244 محمود عاشور محمود للبنات   رنا العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.53016.514151915.587.5غرب

الخشخانى    11245 حسن على مدحت للبنات   رنا العداديه الوقاد طنطا نبيل 393018.512.51519.514810غرب

ابواليزيد   11246 محمد اسامه للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 39291812151713.5610غرب

خطاب    11247 احمد محمد السيد للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 3717.5107.59161566.5غرب

مرسى    11248 حسن ابوالمجد تامر للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 3827189.512191577.5غرب

ابوعيد    11249 الوصال ربيع خالد للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.52812.510.581115.587غرب

سعد    11250 يوسف سمير شريف للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52815.51210.517.51588غرب

سليمان    11251 محمد على شريف للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.53016.5141517.516.5108غرب

شعبان    11252 عبدالخالق حسين على للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.51715.581013.51688غرب
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خليل    11253 مصطفى محمد عماد للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.51815109.516.515.588.5غرب

محمد    11254 عبدالرحمن ابراهيم محمد للبنات   روان العداديه الوقاد طنطا نبيل 8.58.562واحد30.517.551.5غرب

عبدالخالق    11255 زكى سالم احمد للبنات   رودينا العداديه الوقاد طنطا نبيل 3629.518.514151916.587غرب

بدوى     11256 عبدالرحمن محمد محمود السيد للبنات   روميساء العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.529.517.51415181897.5غرب

ابوغالى    11257 محمد محمد ابراهيم للبنات   رويدا العداديه الوقاد طنطا نبيل 383018.51413.5201566.5غرب

واصل    11258 ابراهيم ابراهيم عماد للبنات   ريناد العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.5301714.514.75191689.5غرب

جمعه     11259 السيد محمد عبدالسلم السيد للبنات   زينب العداديه الوقاد طنطا نبيل 3727.511.512915.51689.5غرب

علء    11260 ابراهيم ابراهيم على للبنات   زينب العداديه الوقاد طنطا نبيل 3618.513.589.514.51586.5غرب

الحواط    11261 سعد عبدالرحمن خالد للبنات   ساره العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53019.51414.519.515.586غرب

مرسى    11262 ابراهيم مصطفى خالد للبنات   ساره العداديه الوقاد طنطا نبيل 351910.547.513.51477غرب

على    11263 منصور على رمضان للبنات   ساره العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.526105.5512.513.576.5غرب

شلبى    11264 حنا راشد عماد للبنات   ساره العداديه الوقاد طنطا نبيل 22.510.574واحد17157غرب

الزيات    11265 عثمان احمد وليد للبنات   ساره العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53014.5111217.51264.5غرب

الجوهرى    11266 احمد السيد ياسر للبنات   ساره العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.526.513.510.511.516.51584غرب

محمد   11267 بيومى خالد للبنات   ساميه العداديه الوقاد طنطا نبيل 20.521.54.57.535.51063.5غرب

عبدالمعطى    11268 صلح محمد سمير للبنات   سجى العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.52810108.515.51075غرب

السيدابوالعنين   11269 حسن امام للبنات   سعاد العداديه الوقاد طنطا نبيل 29.515108.57.5111164.5غرب

الله     11270 جاب مصطفى حسن محمود للبنات   سعاد العداديه الوقاد طنطا نبيل 2923.513125181165.5غرب

زلهف     11271 احمد سيد البندارى رمضان للبنات   سلسبيل العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.527.5713.5918.51569.5غرب

البرنس    11272 محمد سعد اسامه للبنات   سلمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.527.51013.51417.515.579.5غرب

العجمى    11273 عبدالغنى مندوه السيد للبنات   سلمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 3027.56.51510.516.515.569.5غرب

نصر    11274 احمد محمد جمال للبنات   سلمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 362917.5151519.519710غرب

البلتاجى    11275 ابراهيم سيداحمد حسام للبنات   سلمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 393019151519.51779.5غرب
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منصور   11276 غانم علء للبنات   سلمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.5261014.5131712.577غرب

شعبان    11277 على عبدالعظيم محمد للبنات   سلمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 26.5271014.5131714.597غرب

مهنى    11278 عبدالفتاح انور مصطفى للبنات   سلمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 3723.517.5151418.51676غرب

ابويونس   11279 محمود اسماعيل للبنات   سماح العداديه الوقاد طنطا نبيل واحد7.56نصفنصفنصف2.5واحد2غرب

والى     11280 عبدالحميد محمد مجدى احمد للبنات   سمر العداديه الوقاد طنطا نبيل 3023.56.57.53111386غرب

الروينى    11281 على احمد السيد للبنات   سندس العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.5201814.51117.514.586.5غرب

بيومى    11282 عبدالمنعم عبدالعليم عبدالمنعم للبنات   سهر العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.52818.514.512181369.5غرب

محمد     11283 احمد حمدى سيد ابراهيم للبنات   سهيله العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.53018.5151518.518810غرب

عبدالفتاح   11284 عنتر احمد للبنات   سهيله العداديه الوقاد طنطا نبيل 126.52423.57.572غرب

احمدعبدالرحيم   11285 حسنى طارق للبنات   سهيله العداديه الوقاد طنطا نبيل 30.526.512139.517.511.585.5غرب

رمضان    11286 احمد رمضان طارق للبنات   سهيله العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.525.513.5138.518.511.585غرب

الرجبى    11287 السيد عبده مجدى للبنات   سهيله العداديه الوقاد طنطا نبيل 3827.51813.510.516.51379.5غرب

بدران     11288 احمد عبدالله محمد محسن للبنات   سهيله العداديه الوقاد طنطا نبيل نصف3022.5107.5878.56غرب

حسنين    11289 فهمى محمد محمد للبنات   شاهنده العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.518131514.51713.577.5غرب

شحاته   11290 حامد ايمن للبنات   شدى العداديه الوقاد طنطا نبيل 24156867.51174.5غرب

يوسف    11291 شحاته عيد ربيع للبنات   شروق العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.52618.51413191268غرب

الزيات   11292 محمد رضا للبنات   شروق العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.527.5121413.51914.577.5غرب

الفضالى   11293 على رمضان للبنات   شروق العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.5281011.591510.586غرب

ناجى    11294 محمد عباس فتحى للبنات   شروق العداديه الوقاد طنطا نبيل 106692.558.575غرب

الدالى   11295 احمد ماجد للبنات   شروق العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.52718.512.512181697.5غرب

اللبان   11296 احمد محمد للبنات   شروق العداديه الوقاد طنطا نبيل 27.515125611.51372.5غرب

عبدالهادي    11297 محمد رشاد محمد للبنات   شروق العداديه الوقاد طنطا نبيل 208.545.527.5875غرب

غالى      11298 عبدالخالق حمدى محمد حمدى اسامه للبنات   شمس العداديه الوقاد طنطا نبيل 3118107.541514.566.5غرب
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ابراهيم   11299 بهجت ابراهيم للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 20.510.56.5831012.567غرب

اسماعيل    11300 توفيق محمد ابراهيم للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 26.5467.53.56.58.574.5غرب

حسان    11301 سيد رضا السيد للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.528.518.5141418.515.578.5غرب

الزيات     11302 حسن السيد ايهاب للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 3427.516.5141018.514.578غرب

جابر   11303 عبده زكى للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 178.55.57.5251065غرب

حسين   11304 محمد سعيد للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.52710138.516.510.557.5غرب

الهيتمى   11305 محمد عادل للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 24.591014.512.51611.587.5غرب

عبدالغنى   11306 صلح عصام للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 281510.510.55.51112.576غرب

سليمان   11307 على محمد للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 362614.5141218.51397.5غرب

طلب    11308 حسن محمد محمد للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 26114.54.5491172.5غرب

قطب   11309 محمد وائل للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 3421.511107.51314.564.5غرب

النمر     11310 على محمد محمد وليد للبنات   شهد العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52517.5151519.7515.576غرب

سويلم    11311 ابراهيم توفيق عبدالمنعم للبنات   شيرين العداديه الوقاد طنطا نبيل 28.59611.52612.568.5غرب

الشايب   11312 عبدالحسيب ابراهيم للبنات   شيماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 23.5265.584.51016.578غرب

ابوالخير   11313 محمود ابراهيم للبنات   شيماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 39271812.58.518.517810غرب

ابراهيم    11314 ابوبكر عبدالعظيم السيد للبنات   شيماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.526.517.51210.519.514.579غرب

صالح   11315 محمد صالح للبنات   شيماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 154.54322.514.557.5غرب

على    11316 عمر هلل عبداللطيف للبنات   شيماء العداديه الوقاد طنطا نبيل 3725.51612.51015.51888.5غرب

محمود    11317 الله فتح احمد للبنات   صافى العداديه الوقاد طنطا نبيل 302371281418.577.5غرب

عوض    11318 مبروك محمد خالد للبنات   صفاء العداديه الوقاد طنطا نبيل 17154.511.556.512.558غرب

ابوالوفا   11319 حمزه عادل للبنات   صفاء العداديه الوقاد طنطا نبيل 35281413815.51787.5غرب

الحلوانى    11320 حسن على حسنى للبنات   ضحى العداديه الوقاد طنطا نبيل 3928.518.51310.5191779غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

521

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

صابر   11321 حسن محمد للبنات   ضحى العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52918.513.5102019.587.5غرب

حافظ   11322 عبدالفتاح محمد للبنات   ضحى العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.52912.512.5917.518.588.5غرب

فوده    11323 محمد احمد ياسر للبنات   ضحى العداديه الوقاد طنطا نبيل 24.5114.58.55.5815.577.5غرب

احمد    11324 سيد قطب ياسر للبنات   ضحى العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.5291913.513.519.516.589غرب

عبدالخالق    11325 عبدالمنعم محمد ياسر للبنات   ضحى العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.5301013.51418.518.599غرب

الحبشى    11326 عبدالوهاب محمد سعيد للبنات   عايده العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.529.51013.51518.518.599غرب

سليم    11327 احمد على مجدى للبنات   عبير العداديه الوقاد طنطا نبيل 37281413.59.519.51788.5غرب

خليفه    11328 احمد محمد احمد للبنات   عزه العداديه الوقاد طنطا نبيل 1910610.52.51311.578.5غرب

السيد    11329 عبدالعظيم احمد مصطفى للبنات   عزه العداديه الوقاد طنطا نبيل 331816131018.51566غرب

متولى    11330 طه عبدالرحمن محمد للبنات   علياء العداديه الوقاد طنطا نبيل 342010.595.5161586.5غرب

ناصف    11331 عبدالباقى عراقى جمال للبنات   غاده العداديه الوقاد طنطا نبيل 61475واحد10.5342.5غرب

الدش     11332 احمد سيد رضوان محمد للبنات   غاده العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.511.56.557.516.514.583.5غرب

ابراهيم   11333 ابوالسعود ابراهيم للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 2611654.51714.573غرب

رضوان    11334 عبدالمجيد السيد ابراهيم للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.5211110.511191665غرب

حسنين    11335 قطب محمد ابراهيم للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 29.51510.55.57.51415.575.5غرب

جحا     11336 محمد حسين السيد الزهراء للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.529.52015152019.5810غرب

نوح    11337 حسن ابواليزيد السيد للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 14.51578.531113.565.5غرب

عبدالقادر   11338 حسن عبدالقادر للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 28.522101251716.555.5غرب

الفضالى    11339 محمد منصور عبدالمنعم للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.52915.513.513.5191575غرب

بركات     11340 محمد محمود الدين علء للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.53016.513.5152016.567غرب

عبدالرازق    11341 محمد السيد عيد للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 332312121319.516.587.5غرب

مرسى    11342 عبدالحميد عبدالغفار محمد للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.527.512.51113.5181973.5غرب

الشيخ   11343 على محمد للبنات   فاطمه العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.520.5115.59.516.51674.5غرب
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ناصر    11344 السيد احمد خالد للبنات   فرح العداديه الوقاد طنطا نبيل 106421.514.51172غرب

خزام     11345 محمد احمد ابراهيم احمد للبنات   فرحه العداديه الوقاد طنطا نبيل 267523.514.51042.5غرب

عبدالمطلب    11346 عبدالقادر عبدالرسول علء للبنات   فرحه العداديه الوقاد طنطا نبيل 373015.5141319.517.584.5غرب

قاسم   11347 محمد محمود للبنات   فرحه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5272013.5152017.565غرب

محمود    11348 مصطفى محمد مصطفى للبنات   فرحه العداديه الوقاد طنطا نبيل 392919.514.515201786غرب

الخولى    11349 على محمد مصطفى للبنات   فوزيه العداديه الوقاد طنطا نبيل 34231511121815.587غرب

الماح     11350 عبدالعزيز البسيونى شعبان الحسينى للبنات   كنزى العداديه الوقاد طنطا نبيل 372619.5121418.51673غرب

الله     11351 جاب عباس محمد ياسر للبنات   كنزى العداديه الوقاد طنطا نبيل 392819.513.51519.51477.5غرب

عبدالعزيز   11352 محمد وائل للبنات   لرا العداديه الوقاد طنطا نبيل 3828.51913152016.566غرب

حسين   11353 عبدالمنعم امين للبنات   لمى العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.52010.5109.51413.577غرب

محمد    11354 يوسف محمد حاتم للبنات   ليلى العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.52711810.518.512.596غرب

الله     11355 عفا السيد ابراهيم محمد للبنات   ليلى العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.53019.51414.519.517.579غرب

جوده   11356 عادل ميلد للبنات   مارينا العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.5201412.514151796.5غرب

حسين    11357 عبده لطفى شريف للبنات   مايا العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52719.514.5151918.598غرب

تادرس   11358 عاطف سامح للبنات   مرثا العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.52010912.58.515.584.5غرب

العجيزى    11359 احمد محروس السيد للبنات   مروه العداديه الوقاد طنطا نبيل 23.5155.53391242.5غرب

محمد    11360 عبدالحليم محمد عبدالحليم للبنات   مروه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3526109.512.51414.577غرب

مسعود    11361 اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 3826.5109.512151766غرب

سعد    11362 صليب سعد اشرف للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.523.514.512.513.51317.576غرب

الشناوى   11363 السيد ايهاب للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 3930201515201786.5غرب

مطر    11364 عبدالحميد محمد ايهاب للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 392920151519.516.588غرب

حموده    11365 السيد فاروق بشير للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 39271510.510.5131689.5غرب

فهمى   11366 ابراهيم جرجس للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.511.517.514.513.51216.584.5غرب
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زغلول    11367 السيد على حسنى للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.515137.512.512.516.574.5غرب

سعود    11368 حسن امين خالد للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.5302014152015.587غرب

على    11369 سعد منير خالد للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.530201515201686غرب

سليمان    11370 فريد السيد سامح للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.527.5129.511.511.516.586غرب

محمد    11371 على السيد سمير للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 382919151518.517.587.5غرب

فرج    11372 يوسف صبحى طلعت للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.53019.75151519.52087غرب

عبدالوهاب    11373 محمد احمد عمرو للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.523.512117.51717.576.5غرب

عفره    11374 حسن رجب محمد للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.528.516.513.514.519.7514.588غرب

سلم   11375 محمد محمد للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.529.5151314191787.5غرب

شعبان    11376 عبدالعليم محمود محمد للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.527.5179.57.51918.598.5غرب

عيد    11377 غنيمى عبدالفتاح محمود للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 33161285.51118.546غرب

ابوعوف      11378 احمد محمد محروس محمد محمود للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.529141414.519.51773.5غرب

رشوان    11379 احمد ابراهيم مدحت للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5271414131815.573.5غرب

زكى   11380 فهيم منصور للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 3725.515.5151317.51944.5غرب

فرج    11381 بطرس سمير وليد للبنات   مريم العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.521.5161411.518.51954غرب

محمد    11382 محمد رمضان طارق للبنات   ملك العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.5166.512.57.5111343غرب

عيسى   11383 عبدالحافظ عبدالناصر للبنات   ملك العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.5201013814.514.543.5غرب

الزهرى   11384 على محسن للبنات   ملك العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.5261512.57.5151676غرب

عوض    11385 عبدالجيد احمد محمد للبنات   ملك العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.522.513.511.5913.516.577غرب

عامر    11386 توفيق عبدالقادر توفيق للبنات   منار العداديه الوقاد طنطا نبيل 342811.5137.51717.575.5غرب

احمد    11387 عباس على محمدين للبنات   منار العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.5201813.512191544.5غرب

الشناوى    11388 مصطفى عبدالله احمد للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.528171515191686.5غرب

ابواليزيد   11389 محمد اسامه للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 393017.5151519.516.576.5غرب
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بيومى     11390 عبدالمنعم عبدالعليم احمد الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3927.518151519.516.576.5غرب

عفره      11391 الدين شرف عبدالواحد احمد الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.518.5137.55.514.517.565.5غرب

العدلى     11392 مصيلحى محمد اشرف الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 207542.54.51075.5غرب

حنتيره     11393 توفيق ابراهيم السيد الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.52015.5128.515.51966.5غرب

يوسف       11394 على محمد على صلح صابر الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.522.518.5127.5181856.5غرب

قمح     11395 شعبان عبدالرسول فوزى الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 24.517.510.544411.572.5غرب

الصارم    11396 سالم مصطفى الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.5301814.5151818.579غرب

الكيلنى     11397 على السيد ممدوح الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.5301813.51519.518.597غرب

فؤاد     11398 عبدالعزيز فاروق هشام الله للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.530191415191997.5غرب

فليفل    11399 محمد الحامولى ايهاب للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.52715.513.51511.519.576.5غرب

ابراهيم    11400 محمد محمد خالد للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 3929.519.514152017.576.5غرب

الجزار    11401 على محمود صلح للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.52918.513.5152018.586.5غرب

ابراهيم   11402 عبده عصام للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52716.51314.519.52068.5غرب

الحداد    11403 ابراهيم محمد عمرو للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.522101313.59.51867.5غرب

عثمان     11404 الله فرج السيد محمود للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.5302015152016.573غرب

عبدالله   11405 محمد هشام للبنات   منه العداديه الوقاد طنطا نبيل 392916.513.514181776غرب

محمود    11406 عبدالحميد عبدالشافى جمال للبنات   منى العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.52814.51314.5161667غرب

السعدنى    11407 محمود مصطفى هانى للبنات   مياده العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.53016.514.5152017.579.5غرب

رضوان    11408 السيد رجب اشرف للبنات   ميار العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5291814151917.577.5غرب

عباده    11409 ابراهيم احمد عادل للبنات   ميار العداديه الوقاد طنطا نبيل 3928121413.5192079.5غرب

اسعد   11410 صبحى ايمن للبنات   ميرنا العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.52619.514.751519.52078.5غرب

غبريال    11411 حبيب سمير اكرم للبنات   ميريام العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.528201515202079.5غرب

منصور    11412 عبدالقادر مصطفى السيد للبنات   ناديه العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.5231111.591416.577.5غرب
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ميخائيل    11413 بسطا بشرى اميل للبنات   ناديه العداديه الوقاد طنطا نبيل 371811.51411.515.52079غرب

عبدالله    11414 السيد عطيه سيد للبنات   نانسى العداديه الوقاد طنطا نبيل 33.516108.510.515.512.589غرب

عبدالرحمن   11415 نصر عبدالرحمن للبنات   نانسى العداديه الوقاد طنطا نبيل 11.577.549313.567غرب

احمد    11416 سالم مختار ياسر للبنات   نجاه العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.522111515181677.5غرب

عبدالفتاح   11417 سعد ابراهيم للبنات   ندا العداديه الوقاد طنطا نبيل 372919151519.51659غرب

الجيار    11418 عبداللطيف مصطفى ابراهيم للبنات   ندا العداديه الوقاد طنطا نبيل 362715.5141019.51677.5غرب

السيد    11419 حسن بلبل حسن للبنات   ندا العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53018.514.515201889غرب

الحداد    11420 محمد عبدالنبى عبدالجواد للبنات   ندا العداديه الوقاد طنطا نبيل 33271113.5918.51277.5غرب

حسن    11421 على حسين احمد للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.53019.51515202097غرب

سعيد    11422 احمد محمود سامح للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.52316.5137.51615.568غرب

رمضان    11423 السيد رمضان طارق للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 3828181512.519.51987.5غرب

محمد    11424 الحسينى سعد طارق للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 29.515.51011.5812.51568غرب

نصر    11425 رضوان زناتى عماد للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.526.517.5151519.51978.5غرب

الزيات    11426 السيد ابراهيم عمرو للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 3627.5101514.7518.52088غرب

عبدالعزيز   11427 احمد محمد للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 382918151519.517.587.5غرب

حموده    11428 عباسمرسى نبيل للبنات   ندى العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.511.56.510.5131510.586غرب

عبدالقادر    11429 عباس محمد هانى للبنات   نرمين العداديه الوقاد طنطا نبيل نصف31.5211269.251314.57غرب

الجندى    11430 صبرى حسن احمد للبنات   نغم العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.523.5109111413.577غرب

احمد     11431 دسوقى فكرى محمد مدحت للبنات   نغم العداديه الوقاد طنطا نبيل 37301213.514.75181788غرب

خليل    11432 محمد فكرى محمد للبنات   نوال العداديه الوقاد طنطا نبيل 2984.58.59.510.51356.5غرب

الشاذلى    11433 ابوالمعاطى رجب خالد للبنات   نورا العداديه الوقاد طنطا نبيل 26.51275.591113.555.5غرب

مخلوف    11434 محمد محمد عادل للبنات   نوران العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53015.51515191987.5غرب

سليمان    11435 محمد عزت احمد للبنات   نورهان العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.53019151519.751378.5غرب
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خميس   11436 خميسعلى للبنات   نورهان العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.51214.587.51514.574غرب

سعد    11437 ابراهيم سعد رمضان للبنات   نورهان العداديه الوقاد طنطا نبيل 3825.5109.59.515.518.576.5غرب

عبدالجليل   11438 عطيه محمد للبنات   نوسه العداديه الوقاد طنطا نبيل 1.531564واحد201.54.5غرب

حسن    11439 محمد اسماعيل احمد للبنات   هاجر العداديه الوقاد طنطا نبيل 3826.5171213.51916.568.5غرب

الزنفلى    11440 حلمى محمد احمد للبنات   هاجر العداديه الوقاد طنطا نبيل 372015.58.58.517.515.579غرب

باظه    11441 عبدالجليل عبدالفتاح محمد للبنات   هاجر العداديه الوقاد طنطا نبيل 372112.51111181776.5غرب

مراد      11442 احمد نبوى كمال محمد للبنات   هاجر العداديه الوقاد طنطا نبيل 3622.514.512.511181755غرب

سالم    11443 احمد احمد هشام للبنات   هاجر العداديه الوقاد طنطا نبيل 3628.5159.54.51714.566غرب

الجروانى   11444 مصطفى رشاد للبنات   هاله العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.527.514121016.516.576.5غرب

سليمان   11445 مختار السيد للبنات   هبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 37.523.512109.51616.575.5غرب

محمود     11446 صلح محمد على الله للبنات   هبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.529181515201879.5غرب

عبدالرحمن    11447 الدسوقى محمود عبدالرحمن للبنات   هبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 383019.751514.52017.5810غرب

السديمى    11448 حسن محمد محمد للبنات   هبه العداديه الوقاد طنطا نبيل 372919151519.517.579.5غرب

ابوالفضل    11449 على السيد السيد للبنات   هدى العداديه الوقاد طنطا نبيل 32.5121311.57.5121465.5غرب

عيد    11450 غنيمى عبدالفتاح صلح للبنات   هدى العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.5241511.511.514.51666.5غرب

شبل    11451 توفيق موسى طارق للبنات   هدى العداديه الوقاد طنطا نبيل 382919.7514.5152018610غرب

احمد   11452 محمد عبدالمنعم للبنات   هدى العداديه الوقاد طنطا نبيل 36.525.514.5131216.51879.5غرب

ابراهيم     11453 محمد فاروق محمد ايمن للبنات   هدير العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.527.51711.51117.517.579غرب

عيد    11454 حسن محمد محمود للبنات   هدير العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.520.513.510.58161699غرب

خضر    11455 عبدالعليم محمد هشام للبنات   هدير العداديه الوقاد طنطا نبيل 39.529.5181412.5201179غرب

هيكل    11456 عبدالله نعيم حمدى للبنات   هنا العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.53019.514.7515201888غرب

عبدالعال    11457 السيد امين محمد للبنات   هناء العداديه الوقاد طنطا نبيل 392719.51511.519.51789.5غرب

محمد   11458 جابر احمد للبنات   وفاء العداديه الوقاد طنطا نبيل 3621.51813.59.519.511.588غرب
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الدقن   11459 محمد السيد للبنات   يارا العداديه الوقاد طنطا نبيل 3423.516.51312.5201598.5غرب

ابراهيم    11460 عبدالفتاح ابراهيم سعيد للبنات   يارا العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.525.519131219.51898.5غرب

الحبيشى   11461 احمد محمد للبنات   يارا العداديه الوقاد طنطا نبيل 38.52919.51415201899غرب

حرحش    11462 احمد فتحى محمد للبنات   يارا العداديه الوقاد طنطا نبيل 382919.51415201989غرب

احمد   11463 مصطفى ياسر للبنات   يارا العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.522.517.513.513.5161689غرب

عبيه    11464 ابراهيم سليمان احمد للبنات   ياسمين العداديه الوقاد طنطا نبيل 3928191415191989.5غرب

دويدار    11465 السيد محمد السيد للبنات   ياسمين العداديه الوقاد طنطا نبيل 35.525.519.514131815.589.5غرب

هلل    11466 عبدالستار عبدالله محمد للبنات   ياسمين العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.52719141518.51779.5غرب

عبدالحميد   11467 بيومى يسرى للبنات   ياسمين العداديه الوقاد طنطا نبيل 362718.513.5151814.589.5غرب

احمد   11468 خلف مصطفى للبنات   يامنه العداديه الوقاد طنطا نبيل 24.59.511.510.511151287غرب

الفقى    11469 محمد حمدى عماد للبنات   يمنى العداديه الوقاد طنطا نبيل 3323.513.5101017.517.586غرب

السيد    11470 على السيد وائل للبنات   يمنى العداديه الوقاد طنطا نبيل 373019.7512.51218.516.597غرب

عبدالحميد   11471 بيومى يسرى للبنات   يمنى العداديه الوقاد طنطا نبيل 31.526.517.511.51219.515.599غرب

اسكندر   11472 صبحى فايز للبنات   يوستينا العداديه الوقاد طنطا نبيل 34.52418.5141319.517.578غرب

الشاطر    11473 ابراهيم سعيد علء للبنات    ابتسام العداديه احمد محمد طنطا على 36.52314131219.51884.5غرب

الحلو    11474 محمد على محمد للبنات    ابتسام العداديه احمد محمد طنطا على 342410101014.51873غرب

السيد    11475 محمد عبدالعليم وليد للبنات    احلم العداديه احمد محمد طنطا على صفر1.51314.55واحد1685غرب

ميخائيل   11476 فرج وليم للبنات    استر العداديه احمد محمد طنطا على 31.5512.5111014.51762.5غرب

صابون    11477 محمد محمد احمد للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 33.59107.58.5161773غرب

عثمان   11478 عبدالرحيم السيد للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 3425.51110.51217.51883.5غرب

الجمال    11479 رمضان السيد رمضان للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 37.527.516129.5201984.5غرب

الحصري    11480 على حسان سامى للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 33.51512.597.515.51964.5غرب

دراز     11481 حسين محمد قطب عبدالعزيز للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 35.52014.5127.5191766غرب
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محمد    11482 رياضشيبه عبدالمنعم للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 38.530201515201888غرب

سالم    11483 صابر حمزه محمد للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 37.5191211.5101917.595غرب

علي    11484 احمد صلح محمود للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 351911.51110191875غرب

احمد     11485 محمود على محمود للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 351911.59.59.5151975غرب

طليع    11486 ابراهيم ابوالنجا ناجى للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 37.5151512.5917.51885غرب

ابراهيم   11487 محمد وفيق للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 392717.514.515201886غرب

عبدربه    11488 السيد امين يسرى للبنات    اسراء العداديه احمد محمد طنطا على 362916131419.51776.5غرب

جوده   11489 عبدالحميد احمد للبنات    اسماء العداديه احمد محمد طنطا على 34.52011.512818.51796.5غرب

على    11490 سليمان على سليمان للبنات    اسماء العداديه احمد محمد طنطا على 21.575.53.54131477غرب

عبدالنبى    11491 حسين مصطفى عصام للبنات    اسماء العداديه احمد محمد طنطا على 33.5181012915.51476.5غرب

الرمادى    11492 عبدالعزيز عبدالعزيز عماد للبنات    اسمه العداديه احمد محمد طنطا على 31.510103315.51587غرب

رسلن    11493 محمود عبدالسلم خالد للبنات    افنان العداديه احمد محمد طنطا على 3415.510131015.513.575غرب

المصرى    11494 عبدالحميد سعيد احمد للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 372412101017.516.595.5غرب

عثمان    11495 رضوان عبدالعزيز اشرف للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 37.52810.511.51118.517.567غرب

عبدالله     11496 السيد فوزى محمد حسن للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 3728.519.512.514.518.51898.5غرب

محمد    11497 على ابراهيم على للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 39.53019.7513.514201876.5غرب

حمد    11498 مصطفى المغاورى عيد للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 383018.515152017910غرب

شلتوت   11499 حسنى لطفى للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 39.529.52015152020810غرب

شعبان   11500 احمد محمد للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 32.515107.5414.51786غرب

الديداموني    11501 عبدالحميد عدلى محمد للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 36.53014.512.510.518.51995غرب

شلتوت   11502 محمود محمد للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 3928.52014.514.7519.517.59.57غرب

الطباخ     11503 احمد احمد سيد مسعد للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 39271715132016.597.5غرب

بنان    11504 السيد محمد وليد للبنات    الء العداديه احمد محمد طنطا على 33.5141357.51616.582غرب
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يوسف    11505 ابواليزيد يوسف رضا للبنات    السيده العداديه احمد محمد طنطا على 24.510.51011.5812.517.596.5غرب

بكر    11506 ابوالعنين محمد اسامه للبنات    الشيماء العداديه احمد محمد طنطا على 39.527.519.51515201989غرب

السيد    11507 حميدو فاروق اسماعيل للبنات    امال العداديه احمد محمد طنطا على 37.51911.5109.51818.579غرب

الشاذلى    11508 عوض نبيل محمود للبنات    امال العداديه احمد محمد طنطا على 392918.514.515202099.5غرب

فرحات    11509 المرسى محمد احمد للبنات    امانى العداديه احمد محمد طنطا على 392715.512.514.51917.5810غرب

زايد   11510 فتحى محمود للبنات    امل العداديه احمد محمد طنطا على 38231510.5918.51588.5غرب

الكيلني    11511 منصور مبروك نبيل للبنات    امل العداديه احمد محمد طنطا على 2011.57.55.57.512.515.559.5غرب

رمضان     11512 محمد عكاشه ابراهيم احمد للبنات    امنيه العداديه احمد محمد طنطا على 39.52919.51514.519.516.589.5غرب

الرفاعي    11513 محمد عبدالفتاح عبدالرحيم للبنات    امنيه العداديه احمد محمد طنطا على 3322.5177.59.5151768غرب

سالم    11514 السيد على محمد للبنات    امنيه العداديه احمد محمد طنطا على 3517105.5514.51678غرب

محمد    11515 عبدالمغنى محمد محمد للبنات    امنيه العداديه احمد محمد طنطا على 3517.51110101413.578.5غرب

بدوى    11516 محروسسليمان سليمان للبنات    اميره العداديه احمد محمد طنطا على 3928.5201415202089.5غرب

بدوي    11517 السيد عبدالحليم عبدالرحيم للبنات    اميره العداديه احمد محمد طنطا على 38.529.519.513.51420208.59غرب

عبدالرحمن    11518 احمد السنوسى عبدالغنى للبنات    اميره العداديه احمد محمد طنطا على 38302013.514.52019.599غرب

الجندى    11519 احمد مصطفى محمد للبنات    اميره العداديه احمد محمد طنطا على 38.523.51010.51316.518.589غرب

زيدان    11520 محمد على محمد للبنات    انهار العداديه احمد محمد طنطا على 137107.5106.514.557.5غرب

بدوى     11521 السيد قطب الدسوفى ايمن للبنات    اهداء العداديه احمد محمد طنطا على 38.530201213.52017.579.5غرب

يوسف    11522 سليمان يوسف عبدالحميد للبنات    ايات العداديه احمد محمد طنطا على 3318.5104.581513.599غرب

عايد    11523 الشناوى حسين صبحى للبنات    ايمان العداديه احمد محمد طنطا على 32.520.573.57.51214.598.5غرب

المنوفي    11524 على عبداللطيف محمد للبنات    ايمان العداديه احمد محمد طنطا على 33.52413.51312.51616.598غرب

عامر    11525 محمد فؤاد ايمن للبنات    ايناس العداديه احمد محمد طنطا على 38.525.51613.510.517.515.588.5غرب

الشول    11526 مصطفى عبدالشافى ابراهيم للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 35.5121189.52017.568.5غرب

دراز    11527 ابراهيم بيومى اسماعيل للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 36271910.57.519.51778غرب
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علي    11528 خليفه رمضان اشرف للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 323018129.5191988غرب

بدوى     11529 السيد قطب الدسوقى ايمن للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 39.528.519.51414.7519.51779.5غرب

مرسي   11530 طه حسن للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 35.528.51814.514.519.516.587غرب

تركى   11531 احمد سامى للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 38.528.519.51414201385.5غرب

زايد   11532 منير سامى للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 3629.515.514.758.519.52089غرب

طه    11533 عبدالحميد مسعود سيد للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 36.523.510.514.5101816.578غرب

مرسي    11534 عبدالرحيم شبل عبدالرحيم للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 30.511111110.5121778غرب

حسن    11535 محمود حسن محمود للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 3217.5131213.514.517.576.5غرب

ابراهيم   11536 محمد وفيق للبنات    ايه العداديه احمد محمد طنطا على 3826.51714.514.5201888.5غرب

السيد    11537 على ابراهيم السيد للبنات    بسمله العداديه احمد محمد طنطا على 38.52517.51414201889غرب

عبدالجواد    11538 على ابراهيم الهامى للبنات    بسمله العداديه احمد محمد طنطا على 38.528181414.7518.52089غرب

عبدالوهاب    11539 الدين جمال خالد للبنات    بسمله العداديه احمد محمد طنطا على 39291814.51519.52088.5غرب

قادوس    11540 ابوالعزم محمد سعيد للبنات    بسمله العداديه احمد محمد طنطا على 3525.5159.511.513.51757.5غرب

احمد    11541 عبدالحليم بهروز عبدالحليم للبنات    بسمله العداديه احمد محمد طنطا على 36.52418.510.513.51517.568.5غرب

زهران     11542 عبدالمجيد الدين سيف فوزى للبنات    بسمله العداديه احمد محمد طنطا على 3722.5131010121777غرب

عطوان    11543 عبدالله السيد محمود للبنات    بسمله العداديه احمد محمد طنطا على 35251311.513.51418.579غرب

الشاطر    11544 حسن عبدالنبى السعيد للبنات    بسمه العداديه احمد محمد طنطا على 37261010.591518.57.57.5غرب

جوده   11545 عبدالحميد حمدى للبنات    بسمه العداديه احمد محمد طنطا على 38.52210.512.57.5161589غرب

الصعيدى    11546 عبدالله عبدالمحسن نزار للبنات    بسمه العداديه احمد محمد طنطا على 392816.515152018.578.5غرب

الصعيدي    11547 حسن عبدالمنعم ابراهيم للبنات    بسنت العداديه احمد محمد طنطا على 34.522.5151415171868.5غرب

فريد    11548 عبدالحميد محمد ايمن للبنات    بسنت العداديه احمد محمد طنطا على 341513109.5131365غرب

اسماعيل    11549 عطوه السعداوى سيد للبنات    بسنت العداديه احمد محمد طنطا على 36.5271914.514.519.51488غرب

الشاطر    11550 حسنين عبدالوهاب عبدالفتاح للبنات    بسنت العداديه احمد محمد طنطا على 39.52919.515152019.5810غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

531

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشرقاوى   11551 محمد احمد للبنات    تقى العداديه احمد محمد طنطا على 39.530191514.5202099غرب

احمد     11552 سيد ابراهيم دسوقى عبدالنبى للبنات    تقى العداديه احمد محمد طنطا على 3828.513.514.512182098غرب

قبال    11553 محمود شحاته محمود للبنات    تقى العداديه احمد محمد طنطا على 3829101411.5162099.5غرب

بدين    11554 ابراهيم عيد حموده للبنات    جنى العداديه احمد محمد طنطا على 37.528.514.513.51019.52095.5غرب

السعدني    11555 محمد حسن سامى للبنات    جهاد العداديه احمد محمد طنطا على 32.5191510.58.514.51675.5غرب

عبدالدايم    11556 حسن عبدالقادر ابراهيم للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 30.5227.591292089.5غرب

عبدالله    11557 محمد عبدالمنعم ابراهيم للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 3828.5171413.51917.585.5غرب

عماره    11558 ابراهيم غريب ابراهيم للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 36.52814.514.51418.51787.5غرب

عبدالقادر   11559 خنيزى احمد للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 393018.5151519.52098غرب

هلل   11560 رمزى احمد للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 37241514.511.5182087.5غرب

علي    11561 السيد على احمد للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 9.5153.52.54.5312.576.5غرب

ضوه     11562 حسن محمد فرج احمد للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 39.52917.515152016.588غرب

المعيرجى    11563 محمد حسين اسامه للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 35.52811.5111116.518.589غرب

بدوي    11564 حسن بدوى بدوى للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 38.5271413.513.5202098غرب

محمد    11565 فريد فاروق جلل للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 25.584.54.53.52.51772.5غرب

الشرقاوي    11566 ابواليزيد عبدالرحيم جمال للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 3219.57.57.57.5121485غرب

بركات    11567 محمد السيد حاتم للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 28241011.54.51318.584.5غرب

عبدالدايم    11568 مصطفى امين حمدى للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 27.511.5119513.516.584.5غرب

قنديل    11569 ربيع محمد رأفت للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 30.5171053.5131885غرب

عايد    11570 محمد ابراهيم رضا للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 33156.587.511.515.564غرب

حسين   11571 عبدالرحيم رضا للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 362311.594141675.5غرب

على    11572 بسيونى ابراهيم سمير للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 29201185141997غرب

ربيع    11573 عامر فوزى شحاته للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 16.5155.57.57.5812.576غرب
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القرانين   11574 ابراهيم طه للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 3213106.755161578غرب

زيدان    11575 عبدالصمد محمد عبدالرحيم للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 38.526.51612.514.51919.585.5غرب

بكر    11576 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 261479.57.510.51986غرب

المرسي   11577 عبدالفضيل عبدالفضيل للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 38281915152017.575.5غرب

عبدالوهاب    11578 الدين جمال عصام للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 382818.512.512.5192075.5غرب

جعفر    11579 عبدالهادى فتحى مجدى للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 31.514.5711.5312.51986غرب

حسن    11580 محمد السيد محمد للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 24.515.577.52111776غرب

حسن    11581 احمد حسن محمد للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 2914.54.58.57.59.514.584.5غرب

رضوان    11582 محمد سمير محمد للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 3724141411.5161676.5غرب

سماحه    11583 على ابراهيم مصطفى للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 3417.5711.58132086غرب

غانم    11584 محمد عبدالحميد ممدوح للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 382110.5138152066.5غرب

ابوالنجا    11585 سليمان سعد نصر للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 3830181415192086.5غرب

عثمان    11586 احمد شاكر هانى للبنات    حبيبه العداديه احمد محمد طنطا على 342311.512.510141686غرب

ابراهيم   11587 محمد سمير للبنات    حنان العداديه احمد محمد طنطا على 3721.51511.511.517.519.586غرب

المشالي   11588 محمد اشرف للبنات    حنين العداديه احمد محمد طنطا على 36.529191415191885.5غرب

الهابط    11589 عبدالكافى محمد عبدالله للبنات    دارين العداديه احمد محمد طنطا على 37.5281914.5152018.584.5غرب

ابراهيم    11590 احمد صديق بكر للبنات    دعاء العداديه احمد محمد طنطا على 20.51210435.51393.5غرب

السيد    11591 ابواليزيد عبدالنبى صبحى للبنات    دعاء العداديه احمد محمد طنطا على 311574591772غرب

محمد    11592 السيد فؤاد موسى للبنات    دعاء العداديه احمد محمد طنطا على 2310.56.554.51112.562.5غرب

عبدالله    11593 محمد محمود السيد للبنات    دنيا العداديه احمد محمد طنطا على 2216.5723914.571.5غرب

دياب    11594 محمد حسن الشحات للبنات    دنيا العداديه احمد محمد طنطا على 3722.5104.57.51819.592غرب

الدين     11595 نور عبدالمجيد انور انور للبنات    دنيا العداديه احمد محمد طنطا على 18157.5551415.581.5غرب

شعيب    11596 احمد سعيد رأفت للبنات    دنيا العداديه احمد محمد طنطا على 1715.5522.55.51181.5غرب
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كرشه    11597 محمد مرسى محمد للبنات    دنيا العداديه احمد محمد طنطا على 41.512.582.5واحد63.5غـغرب

غباشي   11598 حسن وليد للبنات    دنيا العداديه احمد محمد طنطا على 39.52819.51313.52019.584.5غرب

مناع   11599 محمد عبدالحميد للبنات    دينا العداديه احمد محمد طنطا على 3116.511.588111883.5غرب

ابواسماعيل    11600 عبدالله محمد عبدالله للبنات    دينا العداديه احمد محمد طنطا على 2.53581.5نصف1324.57غرب

لشين    11601 حسن السيد هانى للبنات    ذكرى العداديه احمد محمد طنطا على 22.511102.57.513.51264غرب

الدالي    11602 السيد حلمى محمد للبنات    رحاب العداديه احمد محمد طنطا على 3216143.256913.572غرب

النجار     11603 محمد كامل السيد احمد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 281813841311.573.5غرب

ابوجنديه    11604 قطب على احمد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 3424.51697.51717.585.5غرب

عربي    11605 عبدالعزيز ابراهيم جمال للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 6.576.51.5513.5675غرب

محمد    11606 احمد محمود جمال للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 26.518.513.57.58.51413.564غرب

عرفه   11607 عبدالعزيز سعيد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 2115107.57.5131363.5غرب

عبدالجواد    11608 الدسوقى ابراهيم طارق للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 26.5121010.57.5121563.5غرب

زلهف    11609 فريد عبدالعاطى فريد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 30.52715.51191416.582.5غرب

احمد    11610 همام ابراهيم محمد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 32.52818.510.58.517.51862غرب

العمروسي   11611 سليمان محمد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 251510.5107.516.51074غرب

على   11612 عبدالغنى محمد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 32.521.513137.517.511.586.5غرب

زيدان    11613 حسن قطب محمد للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 32.52516138.5181685.5غرب

العليمي    11614 عبدالفتاح احمد ياسر للبنات    رحمه العداديه احمد محمد طنطا على 13.51.53.512.51.5151065.5غرب

شيحه    11615 الحسينى محمد احمد للبنات    رشا العداديه احمد محمد طنطا على 35.52619.513.514191878غرب

النصر    11616 سيف حسين حسن للبنات    رضوى العداديه احمد محمد طنطا على 3730201414201988.5غرب

محمدالشناوى   11617 احمد جمال للبنات    رنا العداديه احمد محمد طنطا على 38301712.51119.517.588غرب

ابوجنديه    11618 القطب محمد عاطف للبنات    رنا العداديه احمد محمد طنطا على 33.524.51512.59191377.5غرب

الشاطر    11619 عبدالعال حسن عبدالعال للبنات    رنا العداديه احمد محمد طنطا على 37302013.514202076غرب
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احمد   11620 محمود محمد للبنات    رنا العداديه احمد محمد طنطا على 38.528.51913.513.518.519.587غرب

ماضى    11621 عطيه عبدالمحسن حمدى للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 3621.51812819.51778غرب

زيدان    11622 مرسى كمال راضى للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 34.527.510115.518.517.578غرب

اسماعيل    11623 قطب السيد رضا للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 34.527.512.513.514201678.5غرب

الشناوى    11624 محمد احمد طارق للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 31.523.51112.51018.512.575.5غرب

عثمان    11625 عبدالمنتصر محمد فوزى للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 36.523.51413.511201377غرب

عثمان    11626 احمد شاكر محمد للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 3928.519.513.51519.51575.5غرب

نظيف    11627 محمود على محمود للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 3628.5181110.517.514.574.5غرب

الطايفه   11628 فاروق هانى للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 3522.51710.5915.51777غرب

مرسي    11629 رفاعى مرسى هانى للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 3524.51588.514.516.568غرب

مصطفى    11630 حسين مصطفى وسام للبنات    روان العداديه احمد محمد طنطا على 34.519188.510.5151775غرب

الطناحي   11631 حسن ابراهيم للبنات    روضه العداديه احمد محمد طنطا على 111267.5نصف44واحد11غرب

عبدالنبى    11632 ابراهيم عنتر احمد للبنات    ريم العداديه احمد محمد طنطا على 3627.516.512.512.519.52078غرب

النبيرى    11633 محمد السيد حسن للبنات    ريم العداديه احمد محمد طنطا على 393018.51414.52019.577.5غرب

مرسى    11634 عبدالمنعم ابراهيم محمد للبنات    ريم العداديه احمد محمد طنطا على 3729191313.5201977.5غرب

علي    11635 احمد عبدالمعطى مسعد للبنات    ريم العداديه احمد محمد طنطا على 291212.5117.51817.577.5غرب

عماره    11636 منصور ابراهيم عثمان للبنات    ريناد العداديه احمد محمد طنطا على 32241758.251816.586غرب

راضي    11637 سليمان بديع شريف للبنات    ريهام العداديه احمد محمد طنطا على 30.520107.5616.514.583غرب

ابوالوفا     11638 مصطفى العابدين زين صالح للبنات    ريهام العداديه احمد محمد طنطا على 23.515644161574غرب

محمود   11639 حسن عصام للبنات    ريهام العداديه احمد محمد طنطا على 382919.513.5152018.587.5غرب

الخولى   11640 عبدالغفار محمود للبنات    ريهام العداديه احمد محمد طنطا على 36.5292013.511.52017.585غرب

عبدالجليل    11641 عبدالعزيز عبدالله ابراهيم للبنات    ساره العداديه احمد محمد طنطا على 37302013.512.5201884.5غرب

ابومرازيق    11642 محمد عبدالحميد حميدو للبنات    ساره العداديه احمد محمد طنطا على 34.529.51511131917.584.5غرب
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سليمان    11643 مبروك عبدالعاطى محمد للبنات    ساره العداديه احمد محمد طنطا على 39.5292014.515201775غرب

جامع    11644 محمد رجب ياسر للبنات    ساره العداديه احمد محمد طنطا على 29.518.5147.54.518.516.594.5غرب

نصر    11645 حافظ نصر احمد للبنات    ساميه العداديه احمد محمد طنطا على 19.520.51094.518.514.575غرب

السرنجاوي   11646 مصطفى اكرامى للبنات    سعاد العداديه احمد محمد طنطا على 37211814.57.5202077.5غرب

فرج    11647 احمد محمد ابراهيم للبنات    سلسبيل العداديه احمد محمد طنطا على 32241113.5918.514.566غرب

ابوسالم    11648 السيد محمد السيد للبنات    سلمى العداديه احمد محمد طنطا على 35.529.51913.514202088.5غرب

خاطر    11649 عبدالرازق حسين رضا للبنات    سلمى العداديه احمد محمد طنطا على 37.528191392019.567.5غرب

شعبان    11650 محمد عطيه محمد للبنات    سلمى العداديه احمد محمد طنطا على 11.51462نصف14.593.54غرب

محمدعبده   11651 محمود ياسر للبنات    سلمى العداديه احمد محمد طنطا على 37.528.516.512.512.52017.554.5غرب

الللى    11652 راشد فتحى راشد للبنات    سماء العداديه احمد محمد طنطا على 38.5291813.514202086.5غرب

صلح     11653 محمود جمال ابراهيم مجدى للبنات    سميره العداديه احمد محمد طنطا على 35.529.51613142019.568غرب

شعبان    11654 محمد عطيه محمد للبنات    سهير العداديه احمد محمد طنطا على 4151263.5واحد1815.54.5غرب

القاضي    11655 بيومى احمد سعيد للبنات    سهيله العداديه احمد محمد طنطا على 34.52412121318.518.564.5غرب

دابوه   11656 ابواليزيد محمد للبنات    سهيله العداديه احمد محمد طنطا على 22106.523101362غرب

الغنى    11657 ذو ممدوح ماهر للبنات    سيدره العداديه احمد محمد طنطا على 3421512.57.515.51364.5غرب

درويش   11658 عبدالخالق كمال للبنات    شاهيناز العداديه احمد محمد طنطا على 27155.55.52.51612.564.5غرب

خميس    11659 بخيت السيد احمد للبنات    شروق العداديه احمد محمد طنطا على 24.5156.5521315.564غرب

احمد    11660 عبدالحى احمد المغاورى للبنات    شروق العداديه احمد محمد طنطا على 31.519111191815.565.5غرب

ابوجنديه    11661 القطب محمد طلعت للبنات    شروق العداديه احمد محمد طنطا على 351615.514.513191555غرب

احمد    11662 على احمد للبنات    شمسطارق العداديه احمد محمد طنطا على 5.554227.51254.5غرب

العليمي    11663 محمد السيد احمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 259653.51213.555غرب

قنديل    11664 محمود السيد احمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 3627171515201879غرب

مصطفى    11665 عبدالمنعم محمد احمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 2624.57.581.519.512.587غرب
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عبدالبر    11666 عبدالعزيز حامد العربى للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 36.526.517.5127.517.51575غرب

ابراهيم    11667 محمد فاروق ايهاب للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 21.5156.53.521010.562غرب

عبداللطيف    11668 محمود احمد تامر للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 36251414.514.75191367.5غرب

على    11669 احمد الخضرى جلل للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 37.526191515201768.5غرب

ابوجازيه   11670 عبدالله حسن للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 3323.51412.513171768.5غرب

ابوراشد    11671 جاد ابراهيم عبدالعزيز للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 32.525.51012.5818.514.554.5غرب

خاطر    11672 السيد محمد عصام للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 3625.56.5149191656غرب

عامر     11673 احمد سيد احمد محمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 3628.517.5159.5192065.5غرب

عثمان    11674 ابوالمجد عبدالله محمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 38.52919151519.51777غرب

زوينه    11675 عبدالسلم عبدالمعطى محمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 3523.517.5147.519.516.566.5غرب

السيدعلى   11676 على محمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 2811.559.51.516.515.566.5غرب

الله     11677 جاب محمد على محمد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 35281013.512191758غرب

شعلن    11678 على احمد محمود للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 3015.5104.53161556غرب

عبدالقادر    11679 محمد السيد مصطفى للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 39301911.5112017.567.5غرب

الرجداوي    11680 محمد رشاد ناصر للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 1412.572.5واحد24.510.547.5غرب

السرنجاوى    11681 مصطفى مصطفى ناصر للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 141462صفر25632غرب

الضوي    11682 قطب السيد وليد للبنات    شهد العداديه احمد محمد طنطا على 2163.521.514.51073.5غرب

دمياطى    11683 احمد سعد محمد للبنات    شهنده العداديه احمد محمد طنطا على 2.514.514.573.5واحد21.574.5غرب

نصار    11684 عبدالفتاح عبدالعزيز اسامه للبنات    شيماء العداديه احمد محمد طنطا على 26.5191195.5161963غرب

عبدالمجيد     11685 السيد احمد سيد اسماعيل للبنات    شيماء العداديه احمد محمد طنطا على 37191097.515.51453.5غرب

ابوشامه    11686 محمد السيد ابراهيم للبنات    صباح العداديه احمد محمد طنطا على 35.515158.57.5151752غرب

الفخرانى    11687 احمد محمد احمد للبنات    صفيه العداديه احمد محمد طنطا على 3829.51913131819.553.5غرب

حسن    11688 حامد عبدالراضى سيد للبنات    ضحى العداديه احمد محمد طنطا على 33.52213.587.5181254غرب
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علم    11689 عواد فاروق محمد للبنات    عبير العداديه احمد محمد طنطا على 36.524.51413.511.518.518.553.5غرب

محمود    11690 سيد محمود محمد للبنات    عفاف العداديه احمد محمد طنطا على 3323.511107.514.514.543.5غرب

رمضان    11691 غازى على رجب للبنات    غاده العداديه احمد محمد طنطا على 11.510.555.51.51012.552.5غرب

سيد    11692 محمود محمد عادل للبنات    فاتن العداديه احمد محمد طنطا على 36.528.51712.510191763.5غرب

الطناحى    11693 محمود السيد اابراهيم للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 36.529.517131219.514.573غرب

الشال     11694 محمد رياض حسن الزهراء للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 352214.5104.5181373غرب

فشيش     11695 محمد احمد فؤاد الزهراء للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 278.510.57.54.516.51252غرب

قحف     11696 عطيه محمد محمود الزهراء للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 36.527.519128.519.51653.5غرب

عبدالمجيد   11697 محمد الشافعى للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 3424.51913.510.519.519.573.5غرب

عبدالمجيد   11698 عبدالمقصود ايمن للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 35.5111711.55.519.518.573.5غرب

ابوشرب     11699 عبدالونيسسالم الدين عصام للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 37291711.51118.51663غرب

المنوفي   11700 عبداللطيف على للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 35.521.518.57.5918.517.552.5غرب

عمار    11701 عبده عبدالمنعم عمار للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 38.521.5157.55.516.515.563غرب

محمد    11702 رفاعى عبدالعال مسعد للبنات    فاطمه العداديه احمد محمد طنطا على 362111.584.517.51463غرب

ميخائيل   11703 شحاته شنوده للبنات    فبرونيا العداديه احمد محمد طنطا على 31.5752514.518.574غرب

ابوجاموس    11704 رياض محمد رياض للبنات    فرح العداديه احمد محمد طنطا على 36.526.515.51214.5201575غرب

يونس    11705 عبدالفتاح عبدالحميد صبحى للبنات    فرح العداديه احمد محمد طنطا على 30.591113.757.51912.572.5غرب

الشاطر    11706 مصطفى مصطفى ابراهيم للبنات    فرحه العداديه احمد محمد طنطا على 37.53019.51515201879.5غرب

زيدان    11707 على رمضان على للبنات    فرحه العداديه احمد محمد طنطا على 3626.515.51214.752015.578غرب

علي    11708 حسن السيد محمد للبنات    فرحه العداديه احمد محمد طنطا على 36.526101112.516.517.578غرب

ابراهيم   11709 عبدالفتاح محمد للبنات    فرحه العداديه احمد محمد طنطا على 39.52917.512.51519.519.578.5غرب
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المنسى    11710 سعيد السيد سعيد للبنات    فريال العداديه احمد محمد طنطا على 8.54.514.510.568واحد3415غرب

الديب    11711 حسنين الوردانى السيد للبنات    فريده العداديه احمد محمد طنطا على 297467.51210.577غرب

الجمال    11712 على الدسوقى على للبنات    قمر العداديه احمد محمد طنطا على 30.512.56.557.51613.576غرب

ميخائيل    11713 زكى يوسف اسامه للبنات    كارولين العداديه احمد محمد طنطا على 39.528.516.511.514.5202079غرب

احمد    11714 نورالدين على اشرف للبنات    كاريمان العداديه احمد محمد طنطا على 2911.53.534107.567غرب

الشاطر    11715 مصطفى السيد مصطفى للبنات    كريمه العداديه احمد محمد طنطا على 2815.553.57.51612.575غرب

جرجس    11716 سعد سمير سعد للبنات    لورا العداديه احمد محمد طنطا على 3420.5108.511.517.52078.5غرب

حسن    11717 على فؤاد ابراهيم للبنات    ليلى العداديه احمد محمد طنطا على 19.5863.57.510.57.567.5غرب

عطيه    11718 العزب عبدالرحيم اشرف للبنات    ليلى العداديه احمد محمد طنطا على 35221012.512.5189.563.5غرب

هزع    11719 محمد عبدالمنعم شريف للبنات    ليلى العداديه احمد محمد طنطا على 39281213.5152013.588غرب

ابوجنديه    11720 محمد سعيد محمد للبنات    ماهيتاب العداديه احمد محمد طنطا على 39.53019.51515201378.5غرب

عبدالقادر   11721 على سمير للبنات    مروه العداديه احمد محمد طنطا على 1073.52.51.54.55.576.5غرب

محمد    11722 راشد مصطفى عادل للبنات    مروه العداديه احمد محمد طنطا على 35251213.5101812.575.5غرب

ابومحيسن    11723 محمد بركات محمد للبنات    مروه العداديه احمد محمد طنطا على 139.554.542.5966غرب

عزام    11724 على ابراهيم محمد للبنات    مروى العداديه احمد محمد طنطا على 32.515137.57.51615.565غرب

ابراهيم    11725 محمد ابراهيم ابراهيم للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 38281211.51018.519.578.5غرب

عزام    11726 محمد على ابراهيم للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 36.527.512127.518.51875.5غرب

على    11727 حامد نصر احمد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 30.518.51052.51715.588غرب

محمد   11728 عوض السيد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 38281111.510.519.51788.5غرب

شرشير    11729 عبدالعزيز محمود السيد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 33.525.51313.511.51818.587غرب

النكلوي    11730 عبدالفتاح محمود السيد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 263.5101.51.51013.555غرب

ميخائيل    11731 عازر فتحى سامح للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 2918107.5310.51867.5غرب

ثابت    11732 احمد احمد طارق للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 36.529712.59.510.51257غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

539

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

جوده    11733 عبدالملك محروص ظريف للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 392817.5151519.520710غرب

عبدالرحمن   11734 عبدالرحيم عاطف للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 252576.541215.567غرب

البسطويسى    11735 محمد فتحى عاطف للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 392917.513.514.519.51878.5غرب

خليفه    11736 عزب محمد عزب للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 38.529.515.51012.519.51866غرب

ابووالي     11737 احمد السيد سعد مجدى للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 22236.563.510.51287غرب

الصاوى    11738 عبده السيد محمد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 37.52411.512101510.566غرب

القاضي    11739 احمد حافظ محمد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 35.528156.756.5121584غرب

السيد    11740 محمد رمضان محمد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 22.5176.545.510.51176.5غرب

خليل    11741 احمد ابراهيم مدحت للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 34.519.510.510.58.51617.576.5غرب

علي    11742 السيد منصور وليد للبنات    مريم العداديه احمد محمد طنطا على 37271411.512.518.51967.5غرب

ابراهيم   11743 السيد مصطفى للبنات    ملك العداديه احمد محمد طنطا على 3630177.58.5161984غرب

السجان     11744 السيد فرج محمد رمضان للبنات    منال العداديه احمد محمد طنطا على 34.5281299.517.517.575غرب

ابوحلوه    11745 على محمد احمد للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 35.52314.513.5101619.577غرب

عبدالرحيم    11746 محمد صلح اشرف للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 3728151312.517.519.588.5غرب

السديمى    11747 ابوالسعود ابراهيم الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 3419.5101281816.576غرب

السجينى      11748 عشماوى مصطفى ابراهيم الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 29.517.510107.515.515.575غرب

الطيبي     11749 منصور الدسوقى احمد الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 35.52717.51210.5191585.5غرب

حمدان    11750 فتحى الرفاعى الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 34.53012.59.510181576غرب

الدين      11751 شمس احمد محمد ايمن الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 31201512.59.5191078.5غرب

علي     11752 عبدالرحمن سامى تامر الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 33.52161212.515.59.588غرب

سلم    11753 ابراهيم سلم الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 383019.51212.51917.589غرب

راضي     11754 سليمان بديع سليمان الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 22.512587.513.512.577.5غرب

عياد     11755 على محمد طه الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 383019.513.513.5201898غرب
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عبدالجواد     11756 حافظ محمد ماهر الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 383019.513.5132016.587غرب

عبدالله    11757 ابواليزيد محمد الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على واحد31.5231084.5417.58غرب

ابوطالب     11758 ابراهيم رمضان محمد الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 35261913.512.519.51687غرب

عثمان    11759 السيد مصطفى الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 352918107181896غرب

عبدالجيد     11760 على على ياسر الله للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 3223711.55.513.51477غرب

رمضان     11761 موسى الدسوقى ابراهيم فؤاد للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 3527.51613.512.5201789غرب

الله     11762 عطيت قاسم عبدالقادر وائل للبنات    منه العداديه احمد محمد طنطا على 37.5281513.511.51713.578غرب

السجان     11763 السيد فرج محمد على للبنات    منى العداديه احمد محمد طنطا على 30.52912129151377.5غرب

مصطفى     11764 عبدالغنى درويش الدين عماد للبنات    مى العداديه احمد محمد طنطا على 372919.51312.5201567غرب

رمضان    11765 ابراهيم محمود اشرف للبنات    ميار العداديه احمد محمد طنطا على 36211010.551011.577غرب

خضر    11766 عبدالرؤف محمد محيى للبنات    ميار العداديه احمد محمد طنطا على 37.52819.513.514.752014.587غرب

حسن    11767 صقر عبدالمنعم مختار للبنات    ميار العداديه احمد محمد طنطا على 36251913.514.519.515.577.5غرب

مصطفى    11768 السيد محمد عادل للبنات    ميرنا العداديه احمد محمد طنطا على 51273.5واحد18.55.544.5غرب

السروجى   11769 محمد حسن للبنات    ناديه العداديه احمد محمد طنطا على 3927.5171514.52016.578غرب

العفيفي    11770 مصطفى سمير احمد للبنات    نانسى العداديه احمد محمد طنطا على 372314.51313.52014.587.5غرب

عيسى    11771 موسى على طارق للبنات    نانسى العداديه احمد محمد طنطا على 32.5171035.51310.566.5غرب

ميخائيل    11772 ذكرى زكى ماهر للبنات    نانسى العداديه احمد محمد طنطا على 39.530201315202079غرب

عبدالغني    11773 امين انور محمد للبنات    نجوى العداديه احمد محمد طنطا على 3726.51512.514.519.51569غرب

زيدان    11774 حسن عبدالرؤف اسامه للبنات    ندا العداديه احمد محمد طنطا على 3727.517.512.514.51916.579غرب

عبدالسلم   11775 محمد ايمن للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 27.518.51012.5131213.577.5غرب

الحمامصى   11776 ابراهيم خليل للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 3727101310.51912.589غرب

غنيم    11777 محمد السيد رمضان للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 32.511124.2541615.5810غرب

حسن   11778 عبدالمطلب عفيفى للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 38.5302013.5152016710غرب
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حسين    11779 على على عمر للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 3419.514.5148.513.51358غرب

ابوسمره    11780 عبدالحميد عبدالعزيز محمد للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 3010109.52.5101276غرب

الفخراني    11781 على عبدالعزيز محمد للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 25.518115.754.51116.5810غرب

ملش    11782 عبدالفتاح مصطفى محمد للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 36301314.51518.519.574.5غرب

محمدالنجار   11783 مصطفى محمود للبنات    ندى العداديه احمد محمد طنطا على 39.5291614132020710غرب

عطية    11784 عبدالسلم محمد علم للبنات    نوال العداديه احمد محمد طنطا على 382610.513.51216.512.577.5غرب

عبدالرحمن     11785 فرج صلح محمد الصباح للبنات    نور العداديه احمد محمد طنطا على 215.541.52.56.5656غرب

عبدالجواد    11786 امين ابوالمجد شعبان للبنات    نورا العداديه احمد محمد طنطا على 372810.513.5111615.576.5غرب

عمران   11787 احمد عيسى للبنات    نورا العداديه احمد محمد طنطا على 23.5116.59.58.51113.567غرب

ربيع    11788 اسماعيل شعبان مصطفى للبنات    نورا العداديه احمد محمد طنطا على 39271614.51219.51677.5غرب

سيف    11789 جوده عبدالعزيز ياسر للبنات    نورا العداديه احمد محمد طنطا على 32.51212.510.57.517.515.567.5غرب

التباع    11790 عبدالحميد عطيه اسامه للبنات    نوران العداديه احمد محمد طنطا على 38.5302013.515201969.5غرب

علي    11791 امين عبدالرازق امين للبنات    نوران العداديه احمد محمد طنطا على 32.513.55.559111366غرب

مهدي   11792 انور شريف للبنات    نوران العداديه احمد محمد طنطا على 14.54.564.57.5101055غرب

رجب   11793 سعد عادل للبنات    نوران العداديه احمد محمد طنطا على 3730171513.519.519.577.5غرب

على    11794 قناوى محمد محمود للبنات    نوران العداديه احمد محمد طنطا على 361615.5148.51916.577.5غرب

الزفتاوى     11795 عبداللطيف رفعت محمد وائل للبنات    نورسين العداديه احمد محمد طنطا على 34.51917141319.517.578غرب

الجنايني    11796 احمد شعبان السيد للبنات    نورهان العداديه احمد محمد طنطا على 36.52414.513.57.5201778غرب

الحمادى    11797 بركات عزت السيد للبنات    نورهان العداديه احمد محمد طنطا على 37.52415.512.5919.51778غرب

الطيب    11798 عبدالحليم امين محمد للبنات    نورهان العداديه احمد محمد طنطا على 3729.51913.512201957.5غرب

ابوريه    11799 القطب نصر محمد للبنات    نورهان العداديه احمد محمد طنطا على 13.5453.57.52.510.557غرب

الدين     11800 شمس ابراهيم انور ابراهيم للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 3930201315202077غرب

احمدحسين   11801 على احمد للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 37.528.5181213.51917.576.5غرب
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الله     11802 جاب طه السيد اسامه للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 38.527.517139.518.52076.5غرب

بركات   11803 بسيونى جمال للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 37.52215.5108192077غرب

عبدالعال   11804 محمد رمضان للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 382415.513.512.5191975.5غرب

عبدالوارث   11805 سعد سعيد للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 39.52817.51413.5202097.5غرب

هاشم   11806 احمد محمد للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 317.5107.55.513.51566غرب

الششتاوى   11807 سعيد نبيل للبنات    هاجر العداديه احمد محمد طنطا على 3712.5157.57.5151776.5غرب

عطيه    11808 محمد ابراهيم محمد للبنات    هانم العداديه احمد محمد طنطا على 38151612.5917.516.566.5غرب

الجندى    11809 جبر جابر محمد للبنات    هانم العداديه احمد محمد طنطا على 54642واحد11.53.54.5غرب

حجازى    11810 محمد محمد احمد للبنات    هايدى العداديه احمد محمد طنطا على 3930191314.75201987.5غرب

حجازى    11811 محمد محمد احمد للبنات    هبه العداديه احمد محمد طنطا على 3930191314.75202087.5غرب

محمد    11812 جودة السيد هشام للبنات    هبه العداديه احمد محمد طنطا على 32.51610121415.517.577غرب

ابواسماعيل    11813 عبدالله احمد السيد للبنات    هدى العداديه احمد محمد طنطا على 35.515102.53.51413.589غرب

فريد   11814 سعيد شبل للبنات    هدى العداديه احمد محمد طنطا على 36.516.5169.51019.516.566.5غرب

حموده    11815 على محمدى عصام للبنات    هدى العداديه احمد محمد طنطا على 39301914152019.589غرب

ناصف    11816 حامد محمد ناجى للبنات    هدى العداديه احمد محمد طنطا على 3927.519.514152014.589غرب

متولي    11817 عبدالمنعم رجب عبدالمنعم للبنات    همسه العداديه احمد محمد طنطا على 267.512.55.53131278غرب

علي    11818 احمد محمد احمد للبنات    هنا العداديه احمد محمد طنطا على 39.52719141519.516.568.5غرب

شاهين    11819 نصر ابراهيم ناصر للبنات    هنا العداديه احمد محمد طنطا على 38291914122012.578.5غرب

حسنين    11820 عبدربه عبدالرازق السيد للبنات    وفاء العداديه احمد محمد طنطا على 37.51917.557.51815.577غرب

عبدالسلم    11821 يوسف عبدربه فؤاد للبنات    وفاء العداديه احمد محمد طنطا على 3816.516.5451513.575غرب

محمد   11822 عبدالسلم عاطف للبنات    ولء العداديه احمد محمد طنطا على 316.5104.5414.513.566.5غرب

الشاعر    11823 عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح للبنات    ولء العداديه احمد محمد طنطا على 3310.512.512.59161178.5غرب

زيدان    11824 عبدالصمد جمال عبدالصمد للبنات    يارا العداديه احمد محمد طنطا على 3928.518.5121419.52079.5غرب
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الحلو    11825 محمد سعد عصام للبنات    يارا العداديه احمد محمد طنطا على 372318.510817.51867غرب

احمد    11826 عبدالنبى ابوسريع السيد للبنات    ياسمين العداديه احمد محمد طنطا على 341810251615.579غرب

الفيومي     11827 عبدالجيد على على على للبنات    ياسمين العداديه احمد محمد طنطا على 3712.515.510.51118.51667غرب

على     11828 احمد سيد عبدالعاطى احمد للبنات    يسرا العداديه احمد محمد طنطا على 33416.57.53.516.51676غرب

حجازي    11829 عبدالعزيز جابر عبدالعزيز للبنات    يسريه العداديه احمد محمد طنطا على 21.521133.567.565.5غرب

الجندي    11830 رمضان عبدالنبى السيد للبنات    يمنى العداديه احمد محمد طنطا على 34.51016981814.558غرب

زيدان    11831 عبدالصمد جمال عبدالصمد للبنات    يمنى العداديه احمد محمد طنطا على 37.5271812.514.52015.589غرب

ابراهيم    11832 السيد فارؤق محمد للبنات    يمنى العداديه احمد محمد طنطا على 36.519.517.514.51519.7514.589.5غرب

جرجس    11833 ابراهيم رشدى ابراهيم للبنات    يوستينا العداديه احمد محمد طنطا على 3924.5181514.752020710غرب

صليب    11834 زكى نظير جميل للبنات    يوستينا العداديه احمد محمد طنطا على 38.51518.513.5132020710غرب

الطريجى   11835 ابراهيم السيد ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.51610951713.554غرب

ابوهندي   11836 ابراهيم ايمن ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3420128.54.516.514.564غرب

النحاس   11837 حسن حسن ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 392919.7514.514.5201764غرب

ابوهبل   11838 ابراهيم حمدى ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52618.514.7514.75201074غرب

محمد    11839 احمد رمضان ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 242112.5139.519.56.553غرب

جادو   11840 السعيد شعبان ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3926.519.51515191766غرب

مشعل    11841 السعيد الله فتح ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.523.519.7513.5151912.573.5غرب

المصري   11842 السيد محمد ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3719.515.51313.519.512.563.5غرب

شرف   11843 ابراهيم مصطفى ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52014.513.514.751911.563غرب

رضوان   11844 زكى مهنا ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3923.52014.514.75201773.5غرب

احمد   11845 السيد ياسر ع       ابراهيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2712.511.511.59.518.51373.5غرب

عبدالعال   11846 السيد ابراهيم ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.51513.55518.510.574.5غرب

ابوالعل   11847 رمضان ابراهيم ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.52118.51181911.574.5غرب
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الفار   11848 احمد احمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3725198.57.51917.566غرب

برزان   11849 عبدالله اسامه ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.525.519.751515201887غرب

مرعى   11850 فتحى اشرف ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2921167.581914.565غرب

البربرى   11851 حسن البسطامى ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 342117.58.511.51910.584.5غرب

الهلبي   11852 محمد السعيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.5251765.5191487.5غرب

الزواوى   11853 احمد السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.520.517.59.512.51813.556.5غرب

الفقس   11854 احمد السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.517159.5101811.566غرب

القصاص   11855 احمد السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 29.51612.589.517.51364.5غرب

قرانشو   11856 احمد السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.520149918.514.555.5غرب

ابوهبل   11857 حسن السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 28.517115918.511.546غرب

ناصف   11858 حسين السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.515.5151291811.556.5غرب

حموده   11859 رجب السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3522.5181310201447.5غرب

النحاس   11860 محمد السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3426.518.511.592012.566غرب

البربرى   11861 مصطفى السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.524.518.51210201565غرب

الجاريه   11862 فاروق القبارى ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.52319.510.510.519.751356غرب

البكرى    11863 عبدالمحسن نبيل حسام ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2317143.54.516.51064غرب

العرقسوسى   11864 احمد حسن ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 292615.55.59.5191366غرب

خميس   11865 احمد حسين ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.522.5147.59191358غرب

الهرميل   11866 عثمان حسين ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3426.51913.5152016.5510غرب

السقا   11867 ابراهيم حمدى ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.52317.59.58.5201675غرب

شيحة   11868 حسن حمدى ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52419.513919.515.543.5غرب

الهرميل   11869 احمد خالد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.5151587.519.51244.5غرب

الله     11870 حسب احمد سيد خالد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52717.51411201845غرب
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المعزاوي   11871 زكى رفعت ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362517139201765.5غرب

دويدار    11872 ابراهيم عبدالفتاح سيزر ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.521.513118.5191565.5غرب

الطريجى   11873 شوشه طارق ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.527.5188.51019.751654غرب

الجارية   11874 غنيم طارق ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3422.51699.5191764غرب

جزر   11875 رمضان طه ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.518.517.57.58191674غرب

حدوه    11876 الله على عادل ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3315109.57.515.51577.5غرب

الدين    11877 كرم مصطفى عادل ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.515.5121110171284.5غرب

الصعيدي   11878 شبل عاطف ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.527.518.514.5152017.588غرب

بركات   11879 يوسف عبدالبارى ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3927.518.513.515201978.5غرب

غازى   11880 سعد عبدالحميد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.52619.514.515201889غرب

السوداني   11881 السيد عصام ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3816.517.512.513.5191679غرب

الجمال   11882 حامد عصام ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 393019.51415201888.5غرب

الهلبى   11883 رمضان على ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 281515.55918.51656.5غرب

السقوطى   11884 احمد عمرو ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.52819.5151519.519.578.5غرب

ريان   11885 كمال كمال ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3224.51611.59.52014.586غرب

الصعيدى   11886 ابواليزيد محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36231026.51716.599غرب

السواق   11887 احمد محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3618.51711.51019.51686غرب

سليم   11888 احمد محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3521.5138.54.518.516.564غرب

نصير   11889 السعيد محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.526.519.7515122014.578.5غرب

العطار   11890 حبيب محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.51516.510.582015.577.5غرب

الشاعر   11891 زكى محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.521.517117.52013.587غرب

النجار   11892 زكى محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3928.52015142016.589.5غرب

العطار   11893 عبدالرحيم محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3725181412201278.5غرب
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المشاعلي    11894 محمد عطيه محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.58.5127.57.5199.567غرب

النجار    11895 حسين على محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36231510.562013.577غرب

الفوال   11896 مسلم محمد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3723.518.510.512.5201777غرب

النحاس   11897 السيد مسعد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33261110819.51676.5غرب

الدين    11898 شهاب عبدالسلم مصطفى ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3620.51511.581913.576غرب

المراطن   11899 احمد وليد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 392819.514.514201587.5غرب

عبدالجواد   11900 احمد وليد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 352010117.51913.575غرب

هبيلة   11901 عبدالرؤف وليد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.529.51812132016.586.5غرب

خبيز   11902 السعيد ياسر ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.529.512111119.516.598.5غرب

البطاوي   11903 عبدالوهاب حمدى ع       ادهم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39302014152018.588.5غرب

شتله    11904 يوسف صابر طه ع       ادهم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.516.510341714.576غرب

الدسوقى   11905 السيد محمد ع       ادهم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 28255.543.518.51275.5غرب

الشرقاوي   11906 المراعى محمد ع       ادهم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.527.5189.57.518.51286غرب

ابوغطفة   11907 السيد احمد ع       اسامه مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3026.55.584.519.516.586غرب

صالح   11908 خليل السيد ع       اسامه مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3720.567.54171566.5غرب

البديوي   11909 ابراهيم سمير ع       اسامه مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36241913.511.5201786.5غرب

عويس   11910 شعبان على ع       اسامه مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.53019.513.5152018.5810غرب

السودانى   11911 الحسانين ابراهيم ع       اسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.529.515.5141117.51587غرب

بليلة   11912 احمد اشرف ع       اسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.53019.751513.519.51787.5غرب

عيد   11913 ابراهيم السعيد ع       اسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 393019.514.5142017.598.5غرب

فرعون   11914 على على ع       اسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3228.51311.57.518.511.547غرب

صالح   11915 فتحى عماد ع       اسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2929168.2591518.5610غرب

الزهار   11916 عبدالعال ياسر ع       اسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3117.51011.511101566غرب
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الشنشورى   11917 اسماعيل مسعد ع       اسماعيل مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.515107.57.56.51655.5غرب

النني   11918 حسن محمد ع       اشرف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2825107.55.510.51766.5غرب

بغاغو   11919 محمد مسعد ع       اشرف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.5291613.512.5161866.5غرب

الشنشورى   11920 احمد ايمن ع       الحسن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.53013129.515.51586.5غرب

الشنشورى   11921 احمد ايمن ع       الحسين مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.53019.51412.519.516.587غرب

صبرة   11922 محمد احمد ع       السعيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3023138.259.51318.568غرب

العشرى   11923 السعيد عصام ع       السعيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.528.52015152018.577غرب

البدرى   11924 رمضان فهمى ع       السعيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3828.514141518.51976.5غرب

ابوهندى   11925 محمد محمد ع       السعيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.530188.57171889غرب

رقية   11926 السعيد مصطفى ع       السعيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 20.5245.57.54.51014.546.5غرب

العتقى   11927 السيد ابراهيم ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2220.55.557.5101356.5غرب

السودانى   11928 الحسانين احمد ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.529188.2591419810غرب

المرابع   11929 على السيد ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3021.56.568.5101576.5غرب

شكر   11930 السيد حازم ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 20.528.577.59.5101456غرب

الدخاخنى   11931 السيد على ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 372918.514.515201877غرب

اللبودي   11932 السيد فوزى ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 24.52610981016.566.5غرب

البيطار   11933 السيد محمد ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.53019.7515152019.578.5غرب

نحله   11934 السيد وليد ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3126151210.51418.576غرب

النجار   11935 السيد ياسر ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2815.51010.51013.51766.5غرب

القصاص   11936 مصطفى عبدالرحيم ع       امجد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39302013.5152020810غرب

الشريف   11937 محمد احمد ع       انس مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.52719.751114.751919.5610غرب

مراد   11938 مصطفى ع       انسمحمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3124157.5101716.5810غرب

النجار    11939 ابراهيم السيد ابراهيم ع       ايمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.5302014152019.5810غرب
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البشيهي   11940 شبل احمد ع       ايهاب مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34272013.514.519.51989غرب

الحمزاوى   11941 عبدالنبى رضا ع       ايهاب مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 28.52719.7513.5142019.569.5غرب

الطريجى   11942 احمد محمد ع       ايهاب مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3728.519.7510.513.519.519.559غرب

الهره   11943 السيد عطيه ع       باسم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.526.515.51114.75181859غرب

قرانشو   11944 محمد السيد ع       بدر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.529181514.752019.579.5غرب

بوادى   11945 محمد ابراهيم ع       بلل مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3629191514.751919.5510غرب

ابوالروس   11946 ابراهيم محمد ع       بلل مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.518.512.56121319.566غرب

التلوي   11947 طه محمد ع       بلل مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.52619.751412.519.519.5610غرب

المعداوي   11948 عباس علء ع       بهاء مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3523.51810.59171869.5غرب

الخناوى   11949 جلل احمد ع       جلل مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.53020151519.519.5810غرب

البحيري   11950 مرجان حازم ع       جلل مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.524.516.510.51014.51669غرب

عبدالشافى    11951 عبدالسلم محمد الدين ع       جمال مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.52414.511.512.5161979.5غرب

جورجى   11952 شوقى رأفت ع       جورج مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 272615914.516.519.568.5غرب

بدوي   11953 شوقى محب ع       جورج مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.520.511.51014.52017.588.5غرب

السوداني   11954 حسن المحمدى ع       حاتم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3330159101815.589.5غرب

الحوشى   11955 شبل حمدى ع       حازم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3418.5119.5315.51363.5غرب

عامر   11956 عبدالفتاح احمد ع       حامد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.529.51913.512.519.516.564.5غرب

قرانشو   11957 محمد خالد ع       حسام مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3927.519.513.510201675غرب

بغاغو   11958 محمد مسعد ع       حسام مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.5272014.511.52017.565.5غرب

ابوهبل   11959 حسين السيد ع       حسين مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 19155.57.57.514.51164غرب

سليمان   11960 عبدالرحيم جمال ع       حسين مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 20.5115.55.52.514.51174غرب

ضيف   11961 السيد احمد ع       حماده مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.511107.54161074غرب

عبدالعال    11962 عبدالله حمدى خالد ع       حمدى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.527.514108.51717.576غرب
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النني   11963 بخاطره عصام ع       خالد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.529.51914.514.52015.5710غرب

سراج   11964 رجب محمد ع       خالد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3123.51267.51911.566.5غرب

الخولي   11965 مصطفى محمد ع       خالد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.524.5128.58.519.51757غرب

السيد   11966 عبدالرحيم مصطفى ع       خالد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.53018.513142018.588.5غرب

الجمال   11967 محمد ع       درويشمصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 22.5261310.57.519.51776.5غرب

الفطيسي   11968 عبدالمقصود عبدالرحيم ع       رحيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2612107.521514.564.5غرب

القاضى   11969 رشاد محمد ع       رشاد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3929.519.51514.52013.567غرب

الشنشوري   11970 على محمد ع       رمضان مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2725.518.5107.517.518.566.5غرب

الفار   11971 ابراهيم هانى ع       رمضان مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.527.516.510.58.51717.566.5غرب

الله    11972 خلف محمد محمد ع       زكريا مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3225.517.511.57.51818.576غرب

عراقيب   11973 عبدالطيف ابراهيم ع       زياد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.53018.514142015.579غرب

حماد   11974 شحاته جمال ع       زياد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.520107.57.5101357غرب

شقير   11975 ابوالعنين محمد ع       زياد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3930191413201779غرب

الخولى   11976 على محمد ع       زياد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.5261712.512.51914.598غرب

الننى   11977 سعد ممدوح ع       زياد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.529.51713.58.519.51296غرب

ورده   11978 سالم بدر ع       سالم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 23152.511.54156.573غرب

الجارية     11979 عبدالرحمن سعد حمن عبدالر ع       سعد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362710157.515.514.576.5غرب

نصير    11980 محمد صلح الدين ع       سيف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3829171410.518.51575غرب

الشرقاوي    11981 محمد ادهم الله ع       سيف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52417148181155.5غرب

الدش   11982 الجيوشى عبدالحميد ع       سيف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.522.51412517.514.565.5غرب

سليم   11983 احمد محمد ع       شادى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.52812.583.515.515.575.5غرب

صلح   11984 المراعى محمد ع       شادى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 382816.513.57.5191877غرب

البواب   11985 السعيد احمد ع       شريف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 12.584.55.51.52.51054غرب
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النحاس   11986 مصطفى مصطفى ع       شريف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 341717107.5106.556.5غرب

الجندار   11987 محمد خالد ع       ضياء مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39302014142016.577غرب

التلوي   11988 طه عبدالرحيم ع       طه مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.51516.5139.5181776.5غرب

فره    11989 سيداحمد ابراهيم ابراهيم ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.5101084.515.58.575.5غرب

الله    11990 فرج عبدالغفار ابراهيم ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3225.5710.58.514.517.577.5غرب

ندا   11991 محمد ابراهيم ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.5271611.57.5201367.5غرب

خضير    11992 احمد عبدالفتاح احمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2515611412877غرب

صالح   11993 السعيد اسامه ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.53020141519.52087.5غرب

الوكيل   11994 رشاد اشرف ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.53019.514152019.578غرب

بغاغو   11995 شوقى اشرف ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5302013.515191976.5غرب

النجار   11996 احمد السيد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39292013.514.51919.535.5غرب

الجمال   11997 غريب السيد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38292013.51419.518.546غرب

الجارية   11998 عبدالنبى جمال ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5302014.5152019.568.5غرب

النواجي   11999 هاشم جمال ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد نصف312817.57.59.518196غرب

صالح   12000 عبدالرحيم حسن ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.527206.2581619.582غرب

خضير    12001 ابوالفتوح محمد صلح ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 393019.7514.513.5191885غرب

العشرى   12002 السعيد طارق ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52719131419.516.575غرب

المؤذن   12003 مصطفى عادل ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.525181413.5121374غرب

الهلبي   12004 ابراهيم على ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 392519.75811.51916.576غرب

التباع   12005 رمضان عماد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.520.519.7538181687غرب

الطريجى   12006 عنتر عنتر ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3426.518.55.57.5181788.5غرب

عياد   12007 احمد محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 403019.513.514.75201899.5غرب

الهلبى   12008 الجيوشى محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.525.5187.55.518.517.576غرب
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القليبي   12009 حسن محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3928.519.7513.515201886.5غرب

التلوى   12010 سماره محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.527.519.7513.515201887غرب

الفقس   12011 عاشور محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.529.5201315201899غرب

الصفتى   12012 فتحى محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32231812.51319.7517.577غرب

داود   12013 محمود محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.528201414.5201787غرب

النحاس   12014 سليمان مصطفى ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.529.520151519.751887غرب

الننى   12015 محمود مصطفى ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.5281913.515201875.5غرب

سالم   12016 حسن مرزوق ع       عبدالرحيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3525181110.51518.565.5غرب

الجارية   12017 عبدالسلم احمد ع       عبدالسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 23.51516.57.57.5101665.5غرب

شعيب   12018 عبدالغنى صلح ع       عبدالعزيز مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 23.510107.53101665.5غرب

عامر   12019 عبدالفتاح حامد ع       عبدالفتاح مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5292014.515202076غرب

رقيه   12020 عبداللطيف شريف ع       عبداللطيف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.529.51915152018.586غرب

زعطوط   12021 احمد احمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 29151492.5141474غرب

سعد   12022 القطب احمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.5271912.51419.51786.5غرب

الرفاعي   12023 رجب احمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5281911.510.5191876.5غرب

درباله   12024 فتحى احمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 301516.58.58181876غرب

ابورقعة   12025 احمد السيد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3822.51912.51319.51876غرب

الشنشورى   12026 السيد السيد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.523191313.5201655.5غرب

الله    12027 حسب عبدالحميد المندوه ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 24.51517.512817.516.574غرب

الشقفى   12028 بسيونى ايمن ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.52117131116.51785غرب

حمودة   12029 رمضان جمال ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 18.510.5103.5471354غرب

حامد   12030 محمد حامد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.526.51810.510.52016.586غرب

النجار   12031 السعيد حسن ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.52219.512.512.51919.574.5غرب
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قاسم   12032 عبدالرحمن حسنى ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.517.516.587.51413.585غرب

حدوة   12033 السيد حمدى ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 28117.52.526.510.545غرب

ربيع   12034 ابراهيم خيرى ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.513104.252.75915.586غرب

القليبى   12035 ابراهيم رجب ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3015127.5515.51165.5غرب

الهلبى   12036 محمد رفعت ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52215.51110.519.514.575غرب

حجاج   12037 السيد رمضان ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3826.517131519.514.576غرب

قرنشو   12038 مصطفى سمير ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 28.519.5105.57.515.514.576.5غرب

دحروج   12039 محمد شريف ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.516.577.57.516.51276غرب

ابوهبل   12040 ابراهيم صلح ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.52819.515152017.567.5غرب

الفيومى   12041 محمد طارق ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 382918.512.5142017.578.5غرب

غباشى   12042 دسوقى عماد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.524.51812.513.5191478غرب

رقية   12043 شعبان عماد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3626.515.510.511.5201777.5غرب

عابدين   12044 السيد عمرو ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2618.51055151357غرب

العواني   12045 مصطفى عيد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.529.519.512.514.52016.569غرب

الغرابلي   12046 السيد محمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.525.51411.5132016.575غرب

حموده   12047 السيد محمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.523.516.51412.519.751366غرب

المسعودى   12048 المحمدى محمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3016187.57.51516.575.5غرب

سالم   12049 عبدالسلم محمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.58.52012.582017.566.5غرب

المشاعلي   12050 عبدالنبى محمد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3110.5104.5516.51665غرب

السقوطي   12051 ابراهيم مسعد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2916.51312.591618.556غرب

صلح    12052 الدين جلل هانى ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.520.511.514.512181877غرب

البيطار   12053 الجوهرى هشام ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.527.517.51310.51914.557.5غرب

الرشيدى   12054 عبدالعزيز وليد ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3216.515107.51715.556غرب
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الصفطى   12055 عبدالمنعم محمد ع       عبدالمنعم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3619.51755.519.515.575غرب

عبدالخالق   12056 عبدالرحيم محمد ع       عبده مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 9121254.5نصف27.512.510غرب

الشامى   12057 المغاورى السيد ع       علء مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3527.5157.5101914.565.5غرب

النواجى   12058 محمد عادل ع       علء مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.525.5158.51018.515.565.5غرب

ضبيش   12059 مرزوق محمد ع       علء مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.520.516148.51815.576.5غرب

سيف   12060 على السيد ع       على مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 392919.751414.52016.588غرب

عبدالمجيد   12061 محمد توفيق ع       على مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3317.517.55.51116.51567غرب

سراج   12062 على سامح ع       على مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 331118810.518.518.566.5غرب

ابوجبل   12063 محمد سمير ع       على مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.528209.510.52018.585.5غرب

المراكبي   12064 محمد مجدى ع       على مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.522174.5917.51552غرب

غنيم   12065 محمد محمد ع       على مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.523173918.515.567.5غرب

برجاله   12066 ابراهيم مسعد ع       على مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.58.512.597.5121552.5غرب

الحنفي   12067 احمد عبدالباسط ع       عمار مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.527.51912.512.52016.576غرب

الكفراوي   12068 سعد احمد ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.518.51610.511181474.5غرب

جاد    12069 حسن السعيد اسامه ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.522.5177.511.519.51475.5غرب

الشب   12070 محمد اشرف ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.517152.55.515.51444غرب

كليب   12071 ابوالريش حسين ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3410165.510.5181464.5غرب
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الزواوى   12072 اسماعيل خالد ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 372116.514.51118.51565.5غرب

بوادي   12073 فتحى شوشه ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3828.51913.514201886.5غرب

عياد   12074 محمد عادل ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3420.518131319.516.576غرب

الشنشوري   12075 السعيد محمد ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 372819.514.513201887.5غرب

حبيب   12076 رشاد محمد ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362919.7513.512.519.751877غرب

الحبال   12077 عبداللطيف محمد ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.5302014.511.5201876.5غرب

داود   12078 محروس مسعد ع       عمر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3929.52014.515201887غرب

مبارك   12079 ابراهيم اسامه ع       عمرو مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 22.5171711.510.5181757غرب

النشار   12080 احمد السيد ع       عمرو مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.518.5181414191777غرب

علم   12081 احمد خالد ع       عمرو مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 26.519161013151863غرب

الدقرني   12082 الغريب خالد ع       عمرو مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35191714.51419.516.565.5غرب

الصعيدى   12083 ابواليزيد عبدالنبى ع       عمرو مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.517.51514.58191656غرب

جوده   12084 عوض ع       عوضسمير مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 241518.5121118.516.568غرب

سراج   12085 العربى حماده ع       فارس مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3627.52011.512.519.518.578غرب

الشقفى   12086 بسيونى ع       فارسصبيح مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.5241911.59.51918.576.5غرب

الطريجى   12087 سعد عبدالسلم ع       فارس مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.525.51711.512.5191877غرب

قرنشو   12088 السعيد على ع       فارس مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.52919.51513.5201776.5غرب

المعداوي   12089 الدسوقى محمد ع       فارس مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 373018.5131219.51974.5غرب

قطامش   12090 غريب ع       فارسمرسى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.52918.51210.519.51978غرب

حيدرة   12091 السعيد وائل ع       فارس مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 352619119.518.515.576غرب

حسن   12092 فؤاد اشرف ع       فؤاد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.5271913121918.567غرب

القاضى   12093 غريب جلل ع       فؤاد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 14.59.578.55.5101576.5غرب

خميس   12094 ابواليزيد عادل ع       فؤاد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.520.51614918.51775غرب
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حلوة   12095 احمد اشرف ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 393019.751415201975.5غرب

النحاس   12096 محمد السيد ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.523.5181311.519.51994.5غرب

عبدالرحمن   12097 عيد ايمن ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.527.52011111718.574.5غرب

الملح   12098 السيد حامد ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.51814.59.511.5131783.5غرب

ابوخطوة   12099 السعيد عادل ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.521.518.5127.516.517.583.5غرب

الحناوي   12100 محمد مجدى ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.526.519.513.512.52017.594.5غرب

النجار   12101 ابراهيم محمد ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.52819.7513.5112018.594.5غرب

مرعي   12102 المحمدى محمد ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 19.515107.57.581583.5غرب

مدكور      12103 عباس على وائل ع       كريم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39301913121919.585غرب

زيان    12104 كمال الدين حسام ع       كمال مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 271511998.51983.5غرب

الهلبى   12105 احمد السيد ع       مازن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5302014.514.5202096غرب

الجيار   12106 السيد ابراهيم ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.530201413.51819.576غرب

حديدة   12107 السيد ابراهيم ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 382713131115.519.585غرب

السودانى   12108 محمد ابراهيم ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.5101012.57.51619.564غرب

الجمال   12109 محمد ابواليزيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.5171810.571316.584.5غرب

المرابع   12110 المراعى احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 382317.51110.5181875.5غرب

العشري   12111 خليل احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.5281811.51118.519.585غرب

الله    12112 حسب شعبان احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5302014.514.752019.596غرب

البواب   12113 محمد احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.518.516117.510.518.595.5غرب

الفيومي   12114 محمد احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 392916.51311.51919.585.5غرب

جادو   12115 محمد احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.53019.514.513.51917.577غرب

حمزه   12116 محمد احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362817.514.758201568غرب

شقرف   12117 محمد احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.53019.514.7512.5201999غرب
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الجمالة    12118 محمد مصطفى احمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5292014.515202088.5غرب

صلح   12119 ابواليزيد اسامه ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.53019.5151519.518.599.5غرب

السيسى   12120 حسن اسامه ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.52918137.518.52079.5غرب

الخناوي   12121 على اسامه ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52918.511917.517.554.5غرب

شاهين   12122 محمد اسامه ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.52919139191765.5غرب

حمودة   12123 ابراهيم اشرف ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31231011.58151775.5غرب

صبرة   12124 على اشرف ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3019196.252161385غرب

الفقس   12125 احمد الدسوقى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.5187.593.516.514.542.5غرب

الفقي   12126 السيد السعيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30201762.251314.587غرب

العبد   12127 حسن السعيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.53017.514.59.518.517.585غرب

الله    12128 حسب ابواليزيد السيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2620166.753.75151386غرب

ابوهبل    12129 السيد رجب السيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 322711127.516.51465غرب

السيد   12130 رشاد السيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.529.516.514.54.517.51985غرب

هندى   12131 سعد السيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.5261414.512171665.5غرب

ابوهبل   12132 عبدالنبى السيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.528.510145.516.515.575غرب

ابوالعل   12133 فاروق السيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 26246.513214.51565غرب

بغاغو   12134 محمد السيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.52614.514816.514.565غرب

السويدي   12135 محمد ايمن ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 352314.513.513181787.5غرب

سوسو   12136 محمد ايمن ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 20.513149.253.51212.599.5غرب

جاد   12137 محمد تامر ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37231815101918.569.5غرب

التباع   12138 البسطامى ثروت ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 21151197.51413.587غرب

اللفاط   12139 سعد جلل ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5282015102017710غرب

حدوه   12140 كمال جلل ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 14977.53.56.510.575غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

557

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

القطقاطى   12141 الدسوقى حسن ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 251814.51251015.576.5غرب

خضير   12142 المراعى حسن ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.529.51811.512.519.518.5910غرب

الفوال   12143 عبدالرحيم حسن ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.52717.513.51219.518.5910غرب

القليبى   12144 ابواليزيد حمدى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 382619.51513.52018.5810غرب

ري    12145 رمضان محمد خالد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.53019.515152020910غرب

الشرقاوى   12146 يوسف خالد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52919.51514.52019.5810غرب

الصبارى   12147 عبدالستار رجب ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 341915.51411201968غرب

ابوحجر    12148 المرسى سعيد رضا ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32171710.510.516.51887.5غرب

وهبة   12149 على رضى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.5151914131915.5710غرب

النحاس   12150 عبدالوهاب رمضان ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.51613.5139.517.519.588.5غرب

الهيتمى   12151 محمد رمضان ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32616.514112017.587.5غرب

وهبة   12152 رياض سامح ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 382217.51510.5201899.5غرب

القليبى   12153 محمد سامى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.5201312.5816.516.588غرب

البشكار   12154 محمد سعيد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.52717.513.5132017.589.5غرب

حدوة   12155 رمضان شبل ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 372415.51513.519.51889.5غرب

الهرميل   12156 ابراهيم شريف ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.52417127.519.516.578غرب

سعدة   12157 عبدالرحيم شريف ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 342718.513.51019.52069غرب

النجار   12158 عبدالحليم صبحى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 312417138.5151678غرب

عبدالعال   12159 ابراهيم صلح ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37281913.514.752017.579.5غرب

ناصف   12160 ابراهيم طارق ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.52919.514.7514.52019.5810غرب

المسيري   12161 عاطف طارق ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.529.519.7514.7514.52017.579.5غرب

المسنى   12162 كمال طه ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 322919.513.514.519.518.578.5غرب

النشار   12163 احمد عادل ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 342819.514.515201678.5غرب
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الكربيجى   12164 الشحات عادل ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2726128.511.5161768غرب

الجمال   12165 مصطفى عادل ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 332713121017.516.568.5غرب

الهلبى   12166 احمد عبدالفتاح ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 22171097.51311.565.5غرب

الدين    12167 شهاب حسن عبدالمنعم ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362917.51111191966.5غرب

سرحان   12168 مصطفى عبدالناصر ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.529191410191967غرب

القليبي   12169 عيد عزت ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362918.514.5131920610غرب

هندي   12170 محمد عصام ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39302014.514.52020710غرب

شاهين   12171 السعيد على ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.530201313192059غرب

ابوشنب   12172 على على ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3630201313202078.5غرب

ابوالروس   12173 ابراهيم عماد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 333019.51312.519.751979.5غرب

عبدالرحمن   12174 احمد فرج ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 282316.510.58181765.5غرب

سلوم   12175 عبدالحميد فوزى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.52717.511917.512.569غرب

قاسم   12176 عبدالرحمن فؤاد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.530201514.52020710غرب

جادوا   12177 على كمال ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.52814.587.518.52076.5غرب

الخناوي   12178 احمد محمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362911.583.5191875.5غرب

البشكار   12179 السيد محمود ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.518107.52.5101876غرب

ميبر   12180 فتحى محمود ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.52819.513.511.518.52086.5غرب

الزرقاني   12181 محمد محمود ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.52518.57.5518.52076.5غرب

الهرميل   12182 محمد محمود ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.53019.514.515202099غرب

المؤذن   12183 السيد مسعد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 352717.513.51019.51886غرب

خضير   12184 السيد مصطفى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3120141041815.586.5غرب

سليمان    12185 محمد على مصطفى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.53019.51413202076.5غرب

الفوال   12186 محمد مصطفى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.5291913.55.518.519.577غرب
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المراكبي   12187 محمد مصطفى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.5241911419.52077غرب

البديوي   12188 مصطفى مصطفى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.5291713.58191977غرب

الشريف   12189 عيد ناصر ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.5281913.59.518.52077.5غرب

الدبكه    12190 محمد خليل هانى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37301587.518.52076غرب

الهرميل   12191 محمد ياسر ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.5302015152019.577.5غرب

الدين    12192 شهاب الوسطانى يسرى ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.528111181817.575.5غرب

النحاس   12193 يونسمحمد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.5271310.57.5191976غرب

صلح   12194 احمد احمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.53019.57.511.5192076.5غرب

نجم     12195 الدين ل جل احمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 26.52414.55.5418.52075.5غرب

العشماوى    12196 احمد سيد احمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.52415.57.57.52019.586غرب

حدوة    12197 الله على احمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3427177.57.519.519.576غرب

العرقسوسى   12198 عيسى احمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 392919.513.515201987غرب

الكفراوي    12199 على فاروق احمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.52819.51314191977غرب

الجارية   12200 ابراهيم اشرف ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.53019.513.51418.51865.5غرب

رمضان   12201 ابواليزيد الجوهرى ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.5291612.5131717.563.5غرب

المؤذن   12202 محمد السعيد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3728171213.518.51682غرب

المراكبى   12203 ابوالعنين السيد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 342715.51010151661.5غرب

االبجم   12204 فتحى السيد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 252514.57.57.511.51651.5غرب

الشنوانى   12205 ابواليزيد جمال ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 272213.58812.517.574.5غرب

الجمالة   12206 محمود حامد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30221610.54.51616.573.5غرب

بليلة   12207 عبدالوهاب حسن ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.527185.52.513.51153.5غرب

التلوى   12208 محمود حسن ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35271210.56.51415.5810غرب

الغنام   12209 مصطفى حسن ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 28.521.515.55.57.511.51443غرب
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الجاريه   12210 احمد سماره ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3629.51710.57.519.517.562.5غرب

درويش   12211 السيد محمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.5271266.5314.564غرب

السنجرجي   12212 محمد محمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 231011.57.57.55.514.555غرب

ناصف   12213 محمود محمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 322813.51112.513.517.574.5غرب

العواني   12214 مصطفى محمد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.529.52013142016.584.5غرب

القليبي   12215 احمد مصطفى ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.529.51813.51316.518.563.5غرب

السبرباوي   12216 محمد مصطفى ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.529.516118.517.51563.5غرب

الدين    12217 شهاب شعبان ممدوح ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3229.517.513.512.516.517.563.5غرب

جاد   12218 كمال هانى ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 29.525129.571714.567غرب

مراد   12219 احمد هشام ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.529.519.514.514.52017.586.5غرب

حمود   12220 ابواليزيد وليد ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.529.51912.510.51817.566.5غرب

الله    12221 جاب السيد ياسر ع       محمود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 372918.5141418.51766.5غرب

نعيم   12222 مسعود تامر ع       مسعود مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.519.51653.5161255.5غرب

الزواوى   12223 الحسينى السيد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31211098151252.5غرب

العشري   12224 مصطفى السيد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.523.51010.591215.573غرب

الخولي    12225 عطا مصطفى السيد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 352816.512.51118.512.594.5غرب

الجاريه   12226 اسماعيل جمال ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.5281512916.515.572.5غرب

الفخراني   12227 مصطفى حسام ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34281713141712.575غرب

الراعي   12228 توفيق حماده ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2317.510117.581354.5غرب

حجاج   12229 فرغلى حمدى ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 26.524.51313.57.515.514.577.5غرب

الدنه   12230 محمد رمضان ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3725.515.512.59191772.5غرب

حدوة   12231 مصطفى سعيد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.52913.510.5121714.554غرب

قرنشو   12232 رجب شريف ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.5291913141914.578غرب
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حدوة   12233 محمد صابر ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.58.5107.55.58.51363.5غرب

الهلبي   12234 على عبدالفتاح ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.515107.54.513.514.554غرب

البشيهى   12235 عبدالمقصود على ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.52015.5121014.512.584غرب

القليبى   12236 عيد محمد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.52514121116.51784.5غرب

ابومصطفي   12237 مصطفى محمد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.52919.51412.51817.575.5غرب

الدقرنى   12238 مصطفى محمد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362919.514.513.519.517.585.5غرب

برزان   12239 رمضان محمود ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 26.522161312191652.5غرب

جاد   12240 عبدالسلم محمود ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2.591251.5صفر12.5واحد22غرب

مسعود    12241 خليل محمود محمود ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد واحد382819141219.5188غرب

البواب   12242 فرج نبيل ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.57.510.57.58121852.5غرب

حجازى   12243 محمد نصر ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 392819.51414191772غرب

ابوقوره   12244 مصطفى هشام ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.5512.529.515.513.552.5غرب

البيطار   12245 السيد وائل ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52719.5141519.516.562غرب

البديوي   12246 مصطفى وليد ع       مصطفى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3718.5185.51418.516.562غرب

القباني   12247 مصطفى طارق ع       معاذ مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.517.5197.512.5181662غرب

ضبيش   12248 محمد على ع       معتز مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 379.516.551318.515.561.5غرب

جادو   12249 احمد محمد ع       ممدوح مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 393018.51514.7519.51752غرب

السيد   12250 صلح محمد ع       منصور مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3925.515.57.513.51816.586.5غرب

الدقرنى   12251 جمال اسامه ع       مهند مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.529201514201886.5غرب

ابوهبل   12252 السيد السعيد ع       مهند مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 245101.5510.510.551.5غرب

صلح   12253 البطال عماد ع       مهند مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.52516.587.516.51563غرب

عبدالسلم   12254 طه كرم ع       مهند مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36161713.512.516.51765.5غرب

السحلي   12255 احمد محمود ع       مهند مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3822178.512.5171775.5غرب
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نصار    12256 محمد محمد ممدوح ع       مهند مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3626.517.512.51217.51777غرب

صلح   12257 صلح ابراهيم ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.511.517.54.51217.51654.5غرب

الكربيجي   12258 حسن ايهاب ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 348.516.52.512.5161774غرب

مبارك   12259 ابراهيم جلل ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3820.518.59141917.573.5غرب

حلوه   12260 احمد جمال ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38.522181215191773.5غرب

ابوجبل   12261 محمد رجب ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 27.52016.513.510.517.51662.5غرب

ابواليزيد   12262 جمعه سمير ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد واحد34.52318.5131119.517.54غرب

ناصف   12263 حسين محمد ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد نصف16.53.542.51.53.575غرب

الطور   12264 ابواليزيد مصطفى ع       مؤمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.513148.755.51314.562.5غرب

برزان    12265 السيد احمد المراعى ع       نادر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد واحد32.59148.25413158غرب

الدح   12266 سامى خالد ع       نادر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 381715.51291814.553غرب

بركات   12267 الدسوقى ابراهيم ع       نورالدين مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3418104.5210.51041.5غرب

مرزة   12268 عبدالغنى فرج ع       هادى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 19.58.57.57.54.510.51042.5غرب

الحوشي   12269 شبل حمدى ع       هشام مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3217.512.57.58.5161042.5غرب

العميه   12270 على مسعد ع       هشام مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 25.51069.58.51210.552.5غرب

صالح   12271 غنيم عباس ع       هلل مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 271310.58.5814.51253غرب

الغزاوى    12272 محمود السعيد محمد ع       وليد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35171311.57.51616.561.5غرب

الجمال   12273 محمد جلل ع       ياسر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد واحد3928.51914.514.52015.55غرب

ابوخطوة   12274 السعيد محمد ع       ياسر مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3418161310181451.5غرب

بدر   12275 عنتر رمضان ع       يحى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.519181313.519.51553غرب

النحاس   12276 مصطفى هاشم ع       يحى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 351215.51211.51417.552.5غرب

بغاغو   12277 الغريب ابراهيم ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3119.516.5128.5151152.5غرب

برجالة   12278 شبل ابراهيم ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 291214.511.5915.513.552.5غرب
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الدراقى   12279 احمد احمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 258.512107.591142.5غرب

جاد   12280 فؤاد احمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.53019151519.51654.5غرب

الخولي   12281 مصطفى احمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 29.51316129.514.511.554.5غرب

الغسال   12282 ابراهيم اسامه ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.520.512108.518.51554غرب

السيسي   12283 عيد اسامه ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 38181187.51814.555غرب

التباع   12284 يوسف اسامه ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.5241410.57.518.516.544.5غرب

معارك   12285 على السيد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3312127.5816.51555.5غرب

الحداد   12286 شعبان ايهاب ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52418.513.513.518.516.555غرب

الحداد   12287 مغاورى ايهاب ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52014.5129.518.51655غرب

بالغ   12288 محمود تامر ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.518.51391015.512.565غرب

بغاغو   12289 المحمدى جمال ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 342119.75131118.51566غرب

ابومبروكه   12290 مصطفى حمدى ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.51512118161554غرب

البشكار   12291 عبدالمنعم رجب ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3323.5159.57.517.515.564غرب

عبداللطيف   12292 حسنى رضا ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 33.51616.59.58.517.51563.5غرب

العسال    12293 على على شعبان ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 352317.587.519.51774غرب

حموده   12294 السيد عادل ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.514.57.57.57.516.51352غرب

شعيب   12295 كامل عادل ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.5197.555.518.51443غرب

السنجرجى   12296 حسن عطيه ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.52616.513.51319.517.555.5غرب

عابدين   12297 السيد على ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 31.5231297.519.515.554.5غرب

يوسف   12298 ابراهيم عماد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 291611.511.5101811.555.5غرب

الهلبى    12299 مصطفى الله فتح ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3925.519.513.514.5201675غرب

شاهين   12300 احمد محمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32.5141410.5819.51565غرب

النحاس   12301 السيد محمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.528.51513.51019.51875.5غرب
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القاضي   12302 انور محمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.52918.513.512.519.51766غرب

عوض   12303 حمدى محمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 30.51913137.514.51772.5غرب

الجمال   12304 عبدالفتاح محمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37241812.510172052غرب

الهلبى   12305 على محمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.52213.511.591517.573غرب

ابودشيش   12306 السيد مصطفى ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 36.515.515.57.5816.51975غرب

النشار   12307 السيد هانى ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.521.515.57.58.51815.584.5غرب

خضير   12308 احمد يحيى ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 39.530201314.5202089.5غرب

ابوهبل    12309 السيد حسن احمد سابقا          اروى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39302014.514.5201988.5غرب

الشقره   12310 ابوالمجد ابراهيم سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 29.517.57.510.5813.51787.5غرب

الهلبى   12311 محمد ابراهيم سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.75141519.51998.5غرب

الهلبى   12312 مصطفى ابراهيم سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 29.515.51011815.51988غرب

شكر   12313 رمضان احمد سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.527.517151419.51969غرب

الشامى   12314 المغاورى السعيد سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52715.5151419.52089.5غرب

الننى   12315 سعد السيد سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3829.5191514.519.52088غرب

حضاره   12316 محمود الشحات سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 299.51010.55182087غرب

الجاريه   12317 السعيد العربى سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3929171513202087.5غرب

ابوهبل   12318 الراعى عادل سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3827.51814132018.599غرب

الشنشورى   12319 المحمدى عاطف سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3020.51210518.52088.5غرب

الودن   12320 محمد عاطف سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.526.51511518.518.586غرب

الغسال   12321 الجوهرى علء سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 263.54.57.53.5131884غرب

عبدالرحمن    12322 عبدالرحيم عبدالجواد محمد سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.523134.755.75151485غرب

حموده   12323 محمد محمد سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.520.51211.5915.514.584غرب

العربى   12324 مسعد محمد سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 306137.551914.584.5غرب
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البشكار   12325 مصطفى ياسر سابقا          اسراء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.527.519.514.514202089غرب

الحداد   12326 محمد حمدى سابقا          اسلم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.522.51595201989غرب

الشامى   12327 محمد احمد سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3830181412.519.52088غرب

سلوم   12328 ابراهيم السيد سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372614117.518.52086.5غرب

البربرى   12329 محمد المراعى سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3723.51084.5202087.5غرب

البشكار   12330 محمد ثروت سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.522.5181414.519.52097.5غرب

سلم   12331 توفيق خيرى سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3929.520141519.52089غرب

الله    12332 حسب مصطفى صالح سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382919.51415201985.5غرب

الطريجى    12333 حجازى محمد طاهر سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.529.52014.5142018.579.5غرب

شاهين     12334 احمد محمود عيد سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3425.515.514.58191863غرب

مالك   12335 صبحى محمد سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.52612118.519.51962.5غرب

سليم   12336 ابراهيم محمود سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.52912.510616.517.563غرب

رقيه   12337 على مصطفى سابقا          اسماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 262710431617.572.5غرب

عويس   12338 محمد اسامه سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53019.75141019.51982.5غرب

الله    12339 خلف محمد حسن سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372814.512.57.519.51882.5غرب

الغله   12340 احمد حلمى سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 373011.511.58.5191983.5غرب

مرعى   12341 المحمدى خالد سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372816141319.51983.5غرب

الشنشورى   12342 السيد فتوح سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3930191413.5201674.5غرب

ريان   12343 كمال كمال سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3428191413201883غرب

ورد   12344 عبدالموجود محمد سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3827.51913.510.5201972غرب

الشنشورى   12345 على محمد سابقا          الء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5281513.511.519.51861.5غرب

المسعودى   12346 رمضان ابراهيم سابقا          امانى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3928.5171210201973.5غرب

العشرى   12347 محمد مصطفى سابقا          امانى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.529.514.511.512201874.5غرب
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خضير   12348 عيد حسنى سابقا          امل بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.5291914.513.5202071.5غرب

عبدالعليم   12349 حاتم طاهر سابقا          امل بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.529177.57.5201975.5غرب

عويس   12350 محمد يحيى سابقا          امل بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383018.51211.5202063.5غرب

ابوهبل   12351 فوزى جمال سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5291914.514.5201964.5غرب

شاهين   12352 محمد سامى سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5302014.515201973غرب

الفقس   12353 فتحى شحاته سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد نصف24.526114.55.519147غرب

الفيومى   12354 عبدالمحسن صلح سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3730141310.519.51965غرب

العشرى   12355 محمد عبدالوهاب سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.51515202085.5غرب

العجوزه   12356 على عيد سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39291914.512.5202065.5غرب

الشنشورى   12357 اسماعيل محمد سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53015.5910202052غرب

الفقس   12358 حسن محمد سابقا          امنيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3225.51011.5917.51863.5غرب

النجار   12359 حسن ابراهيم سابقا          اميره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3928.51814.512.5202084.5غرب

المصرى   12360 عبدالسلم حسنى سابقا          اميره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3120.511.5115.511.517.574.5غرب

المؤذن   12361 عبدالوهاب حسين سابقا          اميره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.5221010.55201974.5غرب

الغنام   12362 امين محمد سابقا          اميره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.525137.257.75111667غرب

رقيه   12363 ابراهيم هشام سابقا          اميره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52715.5159171985.5غرب

السودانى   12364 محمد رضا سابقا          اهله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 22.5912.511.55.5171874.5غرب

العميه   12365 السيد ماهر سابقا          اهله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.515142019.594.5غرب

غربيه   12366 محمد ابراهيم سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.529171511.51919.584.5غرب

الجندى   12367 محمود ابراهيم سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.519.518151117.51984.5غرب

برزان   12368 ابراهيم احمد سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53019.51514.5202096غرب

كسبر   12369 الدسوقى السيد سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.528.5201513.5201885.5غرب

صالح   12370 الغريب السيد سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.525.51815102017.584.5غرب
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عبدالغنى   12371 سعيد ايمن سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 352817157.51918.585غرب

الشقره   12372 فرج جمال سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.526.516.5137.517.51777.5غرب

النحاس   12373 مصطفى زياد سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.7514.514.5202099غرب

عويس   12374 زكى سعد سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 29.527.512.5141019.51778غرب

صالح   12375 عبدالرازق صالح سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 362717.514.511.5201887.5غرب

داود   12376 جلل على سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37291915819.518.575غرب

رقيه   12377 السيد محمد سابقا          ايمان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.5201513.5201775غرب

الجندى   12378 محمود ابراهيم سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.524.517.514.59.5201676غرب

النجار   12379 احمد احمد سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382718.51515201677.5غرب

شاهين   12380 عبدالرحيم اسامه سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383019.51515201888.5غرب

عيسى   12381 محمد السعيد سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35261312.510181877.5غرب

الننى   12382 احمد السيد سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.522.51412.59181967غرب

الطور   12383 حسن السيد سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.51614.5117.5181966.5غرب

ابوطيره   12384 فهمى العربى سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35281110919.51766غرب

الهلبى   12385 ابراهيم ايمن سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3221.512.510.5101916.572.5غرب

عراقيب   12386 عبدالهادى جمال سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39302015152018810غرب

القبانى   12387 السيد حسن سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3626.51511919.516.563غرب

الغرباوى   12388 محمد حمدى سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.5291913.511.5201874غرب

الجمال   12389 عبدالنبى رمضان سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.5271813.59201875.5غرب

الفطيسى   12390 الغريب محمد سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.513.513201866.5غرب

بالغ   12391 عبدالغنى محمد سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.527.51913.59201963.5غرب

البشكار   12392 مصطفى محمد سابقا          ايه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36262011.57.52019.576غرب

النحاس   12393 ابواليزيد احمد سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد واحد3526.517.512.58.518.5187غرب
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صالح   12394 احمد السيد سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.517.514919.51873.5غرب

المؤذن   12395 السعيد ايمن سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3930201313.5201879غرب

باضون   12396 على جلل سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3928.52013.511.5201778غرب

سرور   12397 احمد رضا سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.52615.513.5318.514.582غرب

الطور   12398 احمد علء سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 353018159201982.5غرب

عبدالله   12399 سيد مسعد سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.514.5152018.573.5غرب

الهلبى   12400 عبدالسلم مصطفى سابقا          بسمله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.5201212.57.516.51784غرب

صبره   12401 ابراهيم محمد سابقا          بسمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد صفر38.5242010.5918168غرب

زعير   12402 السيد هانى سابقا          بسنت بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383019.513.5132018.566.5غرب

السويدى    12403 السيد فتحى مصطفى سابقا          بوسينه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53017.513.592018.575غرب

ابوالعل   12404 عيد مسعد سابقا          تبارك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.517.51410.51918.575غرب

الننى   12405 ابراهيم محمود سابقا          تسنيم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3523209.759181781.5غرب

ابوالعل   12406 فاروق ابراهيم سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.529181311201875.5غرب

المؤذن   12407 عبدالفتاح احمد سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3629.517.51311.51919.584غرب

الطريجى   12408 على احمد سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39302013.513.5201977.5غرب

حزين   12409 المراعى العربى سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3225158.57.51916.576.5غرب

شاهين   12410 محمد جمال سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372917119201888غرب

بغاغو   12411 رمضان رضوان سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.522.515127.519.515.588غرب

الننى   12412 على سمير سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382619149.519.513.559غرب

عتلم     12413 ابراهيم محمد عبدالمقصود هانى سابقا          تقى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.515152018810غرب

الدين    12414 كرم مصطفى فاروق سابقا          جميله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.526191311.52019.5710غرب

الحصرى   12415 السيد ابراهيم سابقا          جهاد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 23.5291010.57.51716.589.5غرب

ابوهبل   12416 على ابراهيم سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3830201313.52019.5710غرب
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الفوال   12417 ابراهيم احمد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3527.515.514.57.52017.5610غرب

مرعى   12418 المحمدى احمد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3524.517.511.57.52017.5610غرب

عبدالخالق   12419 فؤاد احمد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 27.522.51410.54.5201868.5غرب

غنيم   12420 يوسف احمد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35291610819.51588.5غرب

قرنشو   12421 الحسينى الصياد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.526.5171211.519.519.568غرب

عياد    12422 على محمد الله سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.530171282019.568غرب

البطاوى   12423 رجب جمال سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39301913.59.51917.579غرب

الخناوى   12424 على جمال سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 27.512.514.59515.514.579غرب

المصطيهى   12425 ابراهيم طارق سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3630151382015.589غرب

السعدنى   12426 حسنين طارق سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.515152019.589غرب

ابوهبل   12427 ابراهيم عادل سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52817.5138.52017810غرب

الشامى   12428 السيد عادل سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 312410.51382011.589.5غرب

رقيه   12429 المحمدى عبدالرحيم سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.52818.513.511.52016.589.5غرب

القصاص   12430 ابراهيم عبدالعزيز سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 352718.51411.52017.589غرب

الشنوانى   12431 فتحى عماد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3215.51010917.517.578.5غرب

زياده    12432 عبدالوهاب محمود فريد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.516.51011.55.5181788.5غرب

رقيه   12433 الصاوى محمد سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3828201313201869غرب

خضر   12434 محمد محمود سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5302015152018.589.5غرب

الدين    12435 شهاب الوسطانى ياسر سابقا          حبيبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 341410510.75131381.5غرب

الجاريه   12436 احمد ابراهيم سابقا          حسناء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382818.513.51119.519.579غرب

العميه   12437 رمضان احمد سابقا          حنان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.527191313.52019.578.5غرب

الشونى   12438 على الحسينى سابقا          حنين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392819.513.51519.519.569غرب

الجاريه   12439 ابراهيم الصاوى سابقا          حنين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392819.51414.7518.519.5610غرب
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المسعودى   12440 محمد صابر سابقا          حنين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.527.514.5148.519.517710غرب

مدكور   12441 عباسحسن سابقا          حنين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.528.51913.5152019.579.5غرب

الزواوى   12442 السعيد مجدى سابقا          حنين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3928.519.7514.5132019.5710غرب

الجمال   12443 السيد محمد سابقا          حنين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39302013.514.52018.589.5غرب

حيدره   12444 محمد مصطفى سابقا          حنين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.530201415201979غرب

صبره   12445 محمد خالد سابقا          خلود بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019131519.518.588غرب

صلح   12446 حامد محمد سابقا          خلود بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3624.515.513.57.518.518.577.5غرب

جورجى   12447 شوقى رأفت سابقا          دميانه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.523141110.5191868غرب

الجندى   12448 ابراهيم طارق سابقا          دنيا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.5191012.55.518.51867.5غرب

الشاويش   12449 محمد عماد سابقا          دنيا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5302014152018.587.5غرب

عجوه   12450 رمضان حمدى سابقا          دينا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.530181414201888غرب

الننى   12451 شبل رمضان سابقا          دينا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.530201411.5201899.5غرب

بركات   12452 ابواليزيد صلح سابقا          دينا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.525.519.514152017.599.5غرب

عيد   12453 محمد عبدالمنعم سابقا          دينا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52618.51413.52019.599.5غرب

درباله   12454 فتحى محمد سابقا          دينا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.522.51012.59.5201989.5غرب

البشكار   12455 محمد السيد سابقا          رانيا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3616.51012.55.519.51675.5غرب

الشريف   12456 مصطفى محمد سابقا          رانيا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.52912.514101818.587غرب

دويدار   12457 عبدالرحيم عيد سابقا          رباب بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.522.515.51310191686.5غرب

القليبى   12458 حجازى محمد سابقا          رحاب بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3725.51813.512.5201785.5غرب

الشريف   12459 محمد جمال سابقا          رحمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3525131512.518.51899.5غرب

القليبى   12460 ابراهيم رجب سابقا          رحمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 322815.51410.517.517.599.5غرب

الجاريه   12461 رمضان عادل سابقا          رحمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3728161412.519.51889.5غرب

ابوهبل   12462 عبدالفتاح السيد سابقا          ردينه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382919.515152017.599.5غرب
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عالمه   12463 المراعى محمد سابقا          رضوه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.521.51013.510.5201588.5غرب

بغاغو   12464 احمد رضا سابقا          رميساء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392919.514152016.596غرب

الهرميل   12465 على وائل سابقا          رنا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53019.751515201896.5غرب

القاضى   12466 عبدالسلم ياسر سابقا          رنيم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.515152015.596.5غرب

حماده   12467 صلح وحيد سابقا          رهف بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.52016151217.51588.5غرب

الدين    12468 شمس عبدالسلم احمد سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38211712.59.5171889غرب

عبدالرحمن   12469 على اشرف سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.5201312.59191789غرب

الجانينى   12470 معتمد اشرف سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382919.514142019.599.5غرب

سليم   12471 ابراهيم السعيد سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.515152019.599.5غرب

المؤذن   12472 شحاته ايمن سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.515152019.599.5غرب

عارف   12473 عبدالله جلل سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392713.514.59.52018.597.5غرب

رقيه   12474 السيد جمال سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.530191514.52019.599.5غرب

الدين    12475 شهاب عبدالمنعم حسن سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.51810.511.59.516.51895غرب

عبدالسيد   12476 على رمضان سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.52918.51414201797غرب

بدر   12477 عنتر صلح سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5261514.512.519.518.597غرب

القاضى   12478 فرج عبدالسلم سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5301915152017.597.5غرب

الهلبى   12479 السيد على سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.51515201997.5غرب

عبدالله   12480 كامل منصور سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.51514.519.51787غرب

داود   12481 احمد ياسر سابقا          روان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.529181513.518.518.586غرب

المصرى   12482 ابراهيم عادل سابقا          روضه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52713.51512.51918.586غرب

مرعى   12483 المحمدى محمد سابقا          روضه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.522.51314.5121913.597.5غرب

ضيف   12484 متولى احمد سابقا          رؤى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.529201415201996.5غرب

بكر   12485 محمد ايمن سابقا          رؤى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37282012.51519.519.586غرب
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الجماله   12486 محمد عبدالرحمن سابقا          رؤى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 28.513.51287.51014.563.5غرب

الراسخ   12487 ابراهيم حسن سابقا          ريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3210158.57.5171276غرب

رجب   12488 مصطفى على سابقا          ريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 362317.5119.5201996غرب

خضر   12489 مصطفى محمد سابقا          ريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.526.5151413.517.519.595.5غرب

مدكور      12490 عباس على وائل سابقا          ريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3722.513.587.518.519.595غرب

الشونى    12491 الحسينى على عماد سابقا          ريناد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.53019.7514.514.52019.588.5غرب

ورده   12492 مصطفى بدر سابقا          ريهام بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.5231278.516.51995غرب

الله    12493 حسب السيد جمال سابقا          ريهام بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382416.59.57.519.51785غرب

ورده   12494 الرفاعى درويش سابقا          ريهام بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3519149.54.51517.585.5غرب

الخولى    12495 عبدالسلم السعيد رضا سابقا          ريهام بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 29.512107.531115.595غرب

المرابع   12496 محمد محمد سابقا          ريهام بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3825.520151519.51985غرب

الكومى   12497 شعبان احمد سابقا          زينب بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39301913.512.5201997غرب

المعداوى   12498 ابراهيم احمد سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3520.51613.511.519.51776غرب

المغربى   12499 السعيد ايمن سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3722.516.510.51219.51686.5غرب

خضير   12500 حسن سمير سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3830201414.5201997غرب

الجاريه   12501 فاروق عصام سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.521.512.512.510.5191587.5غرب

الجيزاوى   12502 شبل على سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393020151415.52098غرب

حدوه   12503 ابواليزيد عيد سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.51511.510.55.515.51477غرب

الشونى   12504 ابراهيم محمد سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3424.51414111615.597غرب

النحاس   12505 رمضان محمد سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3827.516.5108.517.516.596.5غرب

السيسى   12506 حسن مسعد سابقا          ساره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52919.51415201699غرب

صالح   12507 ابراهيم محمد سابقا          سالى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.515152020910غرب

الخياط   12508 عاطف ايمن سابقا          سحر بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3727.51913.51319.52098غرب
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صبره   12509 السعيد حامد سابقا          سعاد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.51911.510.57.519.512.589غرب

الجمال   12510 عبدالوهاب رضا سابقا          سعاد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33231111.58.51911.589غرب

الفارسى   12511 السيد عادل سابقا          سعاد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39282013.513201999.5غرب

البطاوى   12512 عبدالوهاب رضا سابقا          سلسبيل بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.5151710.510.51819.5910غرب

عيد   12513 ابراهيم قدرى سابقا          سلسبيل بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3619.51612.55.519.516.589.5غرب

درويشسراج   12514 السعيد سابقا          سلمى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36211312.5122016.589.5غرب

شاهين   12515 محمد حمدى سابقا          سلمى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35251712.512.51913.589.5غرب

بركات   12516 ابوالمجد عبدالرحيم سابقا          سلمى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.527.516.513.513.52019.5910غرب

حيدره   12517 عبدالقادر عبدالقادر سابقا          سلمى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.529.51914132018.5910غرب

عوض   12518 الحسينى عبدالقوى سابقا          سلمى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 361567.57.519.515.599غرب

زعير   12519 الشحات علء سابقا          سلمى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5302014132017.599.5غرب

صالح   12520 ابراهيم فوزى سابقا          سلمى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.525.51610.5919.51688.5غرب

الحداد   12521 محمد السيد سابقا          سما بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 21.511107.51.5181479غرب

العتقى   12522 غنيم عادل سابقا          سما بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52919.7514152019.5910غرب

صبره   12523 جلل محمد سابقا          سماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37252014.5132019.5910غرب

عياد   12524 عبدالرؤوف محمود سابقا          سميه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.5151011.5121718910غرب

جمعه   12525 محمد ابراهيم سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3729.52013.59.519.520910غرب

شلبى   12526 احمد اسامه سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33161010.54.519.517.5810غرب

حماد   12527 محمد حمدى سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.514.5152019.5910غرب

عبدالرحمن   12528 على خالد سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.514.5152020910غرب

الجروانى    12529 على محمد عاصم سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.525.5191510.519.52088.5غرب

علم   12530 السعيد عيد سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382819.515152016810غرب

العضاض   12531 جلل محمد سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53019.7515152019910غرب
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عراقيب   12532 رجب محمد سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.51816.511.57.518.519.576غرب

المؤذن   12533 خليل مصطفى سابقا          شروق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.520.517135191887.5غرب

شاهين   12534 صابر السعيد سابقا          شمس بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3623.517.513.51519.518.587غرب

زعطوط   12535 احمد وليد سابقا          شمس بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.522.518.51514.7519.513.584غرب

ميبر   12536 عبدالستار احمد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52816.512.5132015.587غرب

حسن   12537 رمضان اكرامى سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3421.5179.55.5161887غرب

فرعون   12538 على السعيد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52919.5151519.51789.5غرب

الفوال   12539 العزب السيد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.51916.59312.51186.5غرب

اللفاط    12540 محمد حسنى السيد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.527.51610.57.51815.576.5غرب

الله    12541 فرج عبدالغفار السيد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3930181312.517.514.585غرب

عياد   12542 محمد السيد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382017.59.510.5172078غرب

برزان   12543 ابراهيم ايمن سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3422169919.51787.5غرب

الفار   12544 السيد ايمن سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.529181515202089غرب

الشريف   12545 عبدالله شبل سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 11.51674صفر24.59102غرب

نحله   12546 ابوالعنين طه سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.52619.514.513.5201985غرب

الكفورى   12547 مصطفى علء سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52818.51412201586.5غرب

مشعل   12548 عبدالحسيب عمادالدين سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392919.751415201975.5غرب

شاهين   12549 ابراهيم محمد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372016.514.51219.517.575.5غرب

البشيهى   12550 السيد محمد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.524.518137.51913.575.5غرب

ابوالعل   12551 فاروق محمد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.528.518.513.510.5201776غرب

الشريف   12552 هاشم مسعد سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34914.58.5513.51565.5غرب

الحداد   12553 يوسف مصطفى سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52819.514.5152018.596غرب

القليبى   12554 محمود وائل سابقا          شهد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.5251510.55.519.51574غرب
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ابوقحف    12555 حسين السيد احمد سابقا          شيماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3324.51593.517.51363.5غرب

المراكبى   12556 سامى احمد سابقا          شيماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 26151310.53.517.510.583.5غرب

ابوشعيشع   12557 رمضان السيد سابقا          شيماء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3621.51614919.513.584غرب

النحاس   12558 على مصطفى سابقا          صافيناز بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3112138315.514.563.5غرب

عرفان   12559 محمد وليد سابقا          صباح بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3727135.56.5161483غرب

الزرقانى   12560 عبدالعاطى محمود سابقا          صفوانه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.52814.5124.519.515.566غرب

حسنين   12561 عبدالمنجى محمد سابقا          صفيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 24102.5225.51484.5غرب

حرقان   12562 محمود محمد سابقا          صفيه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.52816138.51917.563.5غرب

الجاريه   12563 محمد احمد سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52919.514.5152019.584.5غرب
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الدقرنى    12564 محمد كريم خالد سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 26126.54.541112.562غرب

جادو   12565 سمير طارق سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32261397.518.51563غرب

العربى   12566 جلل عبدالنبى سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 221810.59412.57.573.5غرب

البشيطى   12567 السيد محمد سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33281514.51019.51774غرب

شاهين   12568 عبدالمجيد محمد سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3722.5161413.51915.574.5غرب

العضاض   12569 جلل محمود سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.518.5171310.519.514710غرب

جاهين   12570 الحسينى مصطفى سابقا          ضحى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.522.518129.519.51689.5غرب

رقيه   12571 السيد حسن سابقا          عزه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5271911.592016810غرب

محمود   12572 بدوى محمود سابقا          عزيزه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.515.5167.55181998غرب

عبدالخالق   12573 احمد عادل سابقا          عفاف بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 311516.510.57.51212.585.5غرب

حجاج   12574 فرغلى حمدى سابقا          عل بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383019.515152016.599.5غرب

مدكور    12575 محمد على وائل سابقا          عل بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.528.519.587.517.51589.5غرب

النواجى   12576 محمد عادل سابقا          علياء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.7514.5152019.5910غرب

عبدالجواد   12577 السعيد على سابقا          علياء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52818.5137.5191678.5غرب

احمد   12578 ابراهيم احمد سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 258104.253.5514910غرب

البشيهى   12579 الشحات احمد سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.520.51085181589غرب

الوكيل   12580 محمود احمد سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3926.519.5107.5201499.5غرب

خضير   12581 السيد اشرف سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 381819.51410.519.516.589.5غرب

مرعى   12582 السيد السيد سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.52016.512.59.52014810غرب

الفوال   12583 العزب طارق سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3828.5161292013710غرب

قاسم   12584 عبدالرحمن فؤاد سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.52919.7515152019.5910غرب

حموده   12585 عبدالفتاح كمال سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3624.518.5131119.52089.5غرب

الفار   12586 سعد مصطفى سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.527.519.7512.511.52017.5910غرب
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السنوسى    12587 محمد مصطفى هانى سابقا          فاطمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3429167.758.751513.589.5غرب

النحاس   12588 على احمد سابقا          فرح بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.751413.52018.589.5غرب

خضير   12589 احمد اسامه سابقا          فرح بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.529.517.51214.5202099.5غرب

العربى    12590 حميده ابراهيم قاسم سابقا          فرح بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30231567.519.515.579غرب

شرف    12591 نصير محمد اسامه سابقا          فرحه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53019.51413.5201799.5غرب

عباسصالح   12592 رمضان سابقا          فرحه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.523.516.512.57.518.51597غرب

بوادى   12593 محمد عصام سابقا          فرحه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 22154.532.518.51495غرب

الدراقى   12594 عبدالرحيم مسعد سابقا          فرحه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.524114.54.52017.586غرب

السقوطى   12595 ابراهيم وليد سابقا          فرحه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3930191515202098.5غرب

العطار   12596 حسن مسعد سابقا          كريمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3115107.54181598غرب

خضر   12597 السيد محمد سابقا          لقاء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 391816.57.59.5201978غرب

ورده   12598 سالم محمد سابقا          مديحه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 25.59.574414.51383.5غرب

ابوقمر   12599 فتحى السيد سابقا          مروه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.751414202099غرب

الجندار   12600 محمد المراعى سابقا          مروه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.528.51814.51119.51697.5غرب

الماحى   12601 محمود سمير سابقا          مروه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31205.55.51.518.515.585غرب

قمر   12602 مصطفى طه سابقا          مروه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.513.5104518.7514.574غرب

الصوبارى   12603 الجبالى محمد سابقا          مروه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3929201415201576غرب

الشقفى   12604 صبحى محمود سابقا          مروه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3928.519.514.515202087.5غرب

حموده   12605 على السيد سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5302014152020910غرب

البربرى   12606 محمد السيد سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.51411.55.53.518.51584غرب

الزرقانى   12607 محمد سلمه سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.51415201899.5غرب

ابورفعت   12608 طه صلح سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.514152019.599.5غرب

بغاغو   12609 ابوشوشه طارق سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33181287.518.751286.5غرب
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عراقيب   12610 عبدالمجيد محمد سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53020151519.7517.589غرب

صبره   12611 احمد مسعد سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382818131119.7517.579غرب

عويسعويس   12612 نصر سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.523.51912.51119.751889غرب

السنوسى    12613 محمد مصطفى هانى سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 2786.563.518.751467.5غرب

الحمزاوى   12614 جلل وحيد سابقا          مريم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3622.519125.519.2518.5810غرب

الطريجى   12615 احمد احمد سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3929.519.7513.5152017810غرب

ابوغطفه   12616 محمد احمد سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392915.51514.75201976.5غرب

الحوشى   12617 زكى ايمن سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3925.518149191877غرب

مراد   12618 محمد خالد سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.521.51810.511201778غرب

عبدالجواد   12619 شوقى عادل سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3623.517.510.59.51915.589غرب

المعداوى   12620 سامى عبدالرحيم سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.751414.7519.520810غرب

الشريف   12621 عبدالرحيم عصام سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38302015151918.589.5غرب

هبوله   12622 رضوان عمادالدين سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3930201514.752018.589.5غرب

عزالعرب   12623 ابراهيم عمرو سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372916.58.57.519.51679.5غرب

الشاعر   12624 شبل محمد سابقا          ملك بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3929.519.514152016.559غرب

القليبى   12625 محمد عادل سابقا          منار بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.530191314.7519.51379غرب

بكر   12626 السيد عبدالغنى سابقا          منار بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3323.5168.58.5191578غرب

النحاس   12627 البطال محمد سابقا          منار بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.528.515.59.57.518.7515.578غرب

الجاريه   12628 عبدالله محمد سابقا          منار بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3421.515.587.518.751177غرب

مراد   12629 حسن مسعد سابقا          منار بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392719.512.59.519.51687.5غرب

ابوهبل   12630 الراعى عزت سابقا          منسه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52818.512.510.5201787.5غرب

سراج   12631 محمد اسامه سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3823.516.55.55.5171587.5غرب

قاسم   12632 السيد السيد سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3625.5177.57.515.514.587غرب
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الزواوى    12633 الحسينى ابراهيم الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.51912.51019.251788غرب

ابوزينه    12634 عطيه ابراهيم الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.524.577.5411.7513.585.5غرب

عراقيب    12635 السعدنى احمد الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3130134.561416.587.5غرب

السودانى    12636 محمود احمد الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.5129.510.5161387غرب

البرادعى    12637 حمزه اسامه الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52919.751514.752015.588غرب

الشريف    12638 طه اسماعيل الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39301913.513.5201798.5غرب

الشرقاوى    12639 احمد الجوهرى الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 28301235.51216.597.5غرب

عراقيب    12640 ابراهيم السعيد الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.530201311.519.7518.585.5غرب

سليمان    12641 عبدالرحيم السيد الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3019107.52.51513.585.5غرب

الجماله    12642 محمد تامر الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3628181110.518.512.575غرب

الودن    12643 محمد جمال الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.52918.512.512191795.5غرب

الغتيت    12644 الجوهرى رضا الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3929.519.51310.5201898.5غرب

ضبيش    12645 المحمدى سامى الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.514.515201995غرب

حدوه    12646 الرفاعى طارق الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 2918.554.5413.751784.5غرب

الشنشورى    12647 المحمدى عاطف الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3017.5155.5315.51774.5غرب

المراطن    12648 السيد عبدالمقصود الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5301910.51319.751385.5غرب

الجزار    12649 عبدالستار عماد الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.52613119.516.7515.585.5غرب

جادو    12650 ابراهيم مجدى الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.515.513.57.518.251596غرب

ابوحجر    12651 رمضان هانى الله سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.5302014.515201978غرب

خطاب   12652 السيد ايمن سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.517.5127.5414.7513.556غرب

الهيتمى   12653 واصف جلل سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 28.512102.51.511.512.567.5غرب

الجمال   12654 عبدالفتاح حسن سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.516109.57.517.7517.565.5غرب

البديوى    12655 حسين السيد عمرو سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3320.5611512.2514.567غرب
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الجمال   12656 السيد محمد سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 14.58.55.57.535.751374.5غرب

مدكور    12657 مصطفى جلل محمد سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.518108.5315.2514.576غرب

عويس   12658 محمد محمد سابقا          منه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.5151519.751989غرب

ابوالنجا   12659 السيد الحسينى سابقا          منى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.522.513117.511.751367غرب

خضير   12660 عبدالغنى ايهاب سابقا          مى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.518.511.5128.517.751267.5غرب

بغاغو   12661 المغاورى طارق سابقا          مى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد صفر261470.752.51413.58غرب

ابومبروكه   12662 محمد محمد سابقا          مى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.51510.57.5415.2513.576غرب

صالح   12663 فتحى طارق سابقا          مياده بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3318.510.513.57.514.514.565غرب

النحاس   12664 السيد مجدى سابقا          مياده بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52918.51513.5201677.5غرب

عبده   12665 سامى جورج سابقا          ميرنا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.51810.57.57.5141656غرب

الحناوى    12666 يونس محمد حسام سابقا          ميرنا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.751514.519.752086.5غرب

العربى    12667 سليمان بسيونى السعيد سابقا          نادين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.516119.5416.251476.5غرب

الفطيسى   12668 محمد على سابقا          نجوى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.5171287.514.51264.5غرب

رقيه   12669 جلل ابراهيم سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3627171412.5181764غرب

صالح   12670 عبدالحليم ابراهيم سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.52617.513.51019.2515.575.5غرب

الهيتمى   12671 السيد ابواليزيد سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد واحد1416.56واحد26.595.53غرب

عبدالعال   12672 ابراهيم احمد سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.59.51051.513.7514.573.5غرب

داود   12673 رمضان احمد سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 15.576.59314.251964غرب

علمه   12674 عبدالغنى احمد سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52818.5141419.752086.5غرب

البربرى   12675 عطيه جمال سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.5201412.5919.2517.584غرب

النحاس   12676 السيد سعيد سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382918.513.51219.7517.574.5غرب

الجمال   12677 على محمد سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53012.513.511.519.751973.5غرب

الشامى   12678 السيد مصطفى سابقا          ندا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.510.5614817.751583غرب
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سعده   12679 حامد ابراهيم سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.513.5152018.563غرب

برجاله   12680 المحمدى السعيد سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.52718.513.5919.751872.5غرب

الطريجى   12681 محمد السيد سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.519.513127.518.7517.572.5غرب

صبره   12682 حسن خالد سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33.525129.5516.251662غرب

النواجى   12683 عبدالرؤف صلح سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.527.519.51514.5201862.5غرب

نوفل   12684 ابراهيم عطيه سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 277103.5313.751673.5غرب

محمود   12685 عبدالرحمن عمرو سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52718.51412.518.751885.5غرب

العتقى   12686 السيد قدرى سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53017.5151519.251866غرب

الشامى   12687 ابراهيم محمد سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.517.517.59.5918.751875غرب

سعده   12688 ابراهيم محمد سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53019.51514.75201985.5غرب

النشار   12689 احمد محمد سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52918.51414.519.251974.5غرب

سرحان   12690 احمد محمد سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.5191284.517.7517.564غرب

زيان   12691 جلل مصطفى سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3619.51097.518.51873.5غرب

خالد   12692 الجوهرى هانى سابقا          ندى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 373018.512.51319.51887.5غرب

مشعل   12693 السعيد السعيد سابقا          نرمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 2824107.5915.2516.582غرب

مراد   12694 محمد ايمن سابقا          نرمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383019.513122018.583غرب

جرجس   12695 حنا لطفى سابقا          نعمه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد نصف3120174.57.516207غرب

الشامى   12696 السيد مصطفى سابقا          نهاد بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد نصف27.512.513.55.5517.514.58غرب

النشار   12697 احمد محمد سابقا          نهال بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 392819121419.751872.5غرب

السقوطى   12698 محمد احمد سابقا          نهى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39271911.51118.751784غرب

الشقفى   12699 احمد عصام سابقا          نهى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383012.58.51016.51662.5غرب

غنيم    12700 عبدالفتاح عبدالحميد خالد سابقا          نور بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5281912.511.519.751753غرب

السودانى   12701 السطوحى محمد سابقا          نور بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 382217.5121219.52092.5غرب
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عبدالخالق   12702 احمد السعيد سابقا          نورا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.52919.51413201992.5غرب

الجاريه   12703 احمد خالد سابقا          نورا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5281913.513.5201782.5غرب

مصطفى   12704 محمود علءالدين سابقا          نوران بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 362817.512.5122017.582.5غرب

هبوله   12705 ابراهيم عمرو سابقا          نوران بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 342415.57.57.513.52071.5غرب

مرعى   12706 محمد ثروت سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.5181113192071.5غرب

فراج   12707 شعبان حسن سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372918.58.511.5191961.5غرب

العجوزه   12708 ابراهيم سامح سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33291812.59.519.519.562غرب

صلح   12709 حامد عهدى سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383017.512.5819.51782غرب

حزين   12710 المراعى مجدى سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.522107.57.51518.571.5غرب

المغربى   12711 ابراهيم محمد سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31.519138.58131773غرب

شكر   12712 رمضان محمد سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53018.513.512201874.5غرب

الجندار   12713 فتحى محمد سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3930191414.5202064غرب

النشار   12714 يوسف محمد سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35.52613.57.551715.582غرب

الشامى   12715 السيد مصطفى سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 30.58.5785.515.51583غرب

محمد   12716 المراعى مصطفى سابقا          نورهان بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36251012319.51585.5غرب

الغمرى   12717 احمد اسامه سابقا          هاجر بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.52516.511.57.517.518.577.5غرب

قرانشو   12718 محمد السيد سابقا          هاجر بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3726.5171210.5191874.5غرب

السنجرجى   12719 محمد علء سابقا          هاجر بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5151412.5516.516.574.5غرب

القليبى   12720 رمضان محمد سابقا          هاجر بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.51914134.516.515.584غرب

كسبر   12721 السعيد وليد سابقا          هاجر بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 35181512.57.517.51887.5غرب

المرابع   12722 رجب حامد سابقا          هاله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 321510137.512.515.576غرب

ابوهندى   12723 محمد هاشم سابقا          هاله بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.52912.513.591918.597.5غرب

صلح   12724 عبدالرحيم محمد سابقا          هانم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3610131411.51516.577غرب
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العوانى   12725 عوف مهدى سابقا          هانم بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.5191612.511191777غرب

شاهين   12726 السيد ابراهيم سابقا          هبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.529171491918.574.5غرب

المرابع    12727 محروسحسن الله سابقا          هبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 393019.51415201775غرب

ابومبروكه   12728 حسين عبدالرحيم سابقا          هبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3323105.51.5131484.5غرب

النحاس   12729 احمد محمد سابقا          هبه بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.5301713142017.584.5غرب

قاسم   12730 ابراهيم ياسر سابقا          هدى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 372215.515142015.585غرب

منصور   12731 محمود احمد سابقا          هدير بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.5117114.51415.564غرب

داود   12732 محمد السيد سابقا          هدير بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5177128.516.518.553.5غرب

داود   12733 محمد خالد سابقا          هدير بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3716155.7551715.572غرب

اصلن   12734 رفعت رامى سابقا          هدير بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.529.51215919.519.573.5غرب

فرح   12735 جلل سابقا          همسشفيق بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.51612.5147.51717.573غرب

خلف   12736 ابراهيم سليمان سابقا          هناء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 34.5151011.57.516.515.574.5غرب

علمه   12737 رمضان احمد سابقا          هند بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.5221213.59.51917.584.5غرب

قاسم   12738 السيد ايمن سابقا          هند بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52719.51311.52018.575غرب

الفقس   12739 ابواليزيد حازم سابقا          وسام بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53010.51412.518.51695غرب

ابوجاموس   12740 على انور سابقا          وفاء بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 332168.57.513.513.563.5غرب

سويلم    12741 على على رمضان سابقا          ياره بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 311557.55.510.51763.5غرب

ابوشعيشع   12742 احمد ابراهيم سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.526.519.513.51419.518.574غرب

قمر   12743 المراعى احمد سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 33154.510.52.510.513.572.5غرب

الخولى   12744 مصطفى الرفاعى سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 3529.51713.5131918.573غرب

صالح   12745 فتحى السيد سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.53018.513.514191994غرب

مخلوف    12746 احمد محمد حماده سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.52812.513.58.516.51872.5غرب

القاضى   12747 السعيد رضا سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 36.5301814.513.519.519.574غرب
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الننى   12748 العقاد عادل سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 32.51411.514.5411.513.582غرب

خضر   12749 محمد عبداللطيف سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 361910104.513.51573غرب

الراسخ   12750 ابراهيم محمد سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 31672.5واحد23.5153.59.5غرب

الهرميل   12751 على محمد سابقا          ياسمين بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 39.52919.751515202083.5غرب

الجمال   12752 حامد رمضان سابقا          ياسمينا بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 383020137.519.518.573.5غرب

الحداد   12753 يوسف سامى سابقا          يمنى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 38.53017.513.5919.516.585غرب

بغاغو   12754 محمد مسعد سابقا          يمنى بنات ع مرحوم محلة سرحان فؤاد على فؤاداحمد احمد طنطا الشهيد 37.5291513.51419.51766غرب

الزلبانى   12755 صالح احمد العداديه     ابراهيم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد2815107.52.59126غرب

كليب   12756 ابراهيم السيد العداديه     ابراهيم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد228.56.53.52.5913.54غرب

القواس   12757 محمد عصام العداديه     ابراهيم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35.52213117.5201772.5غرب

حمايه   12758 غبريال كيرلص العداديه     ابراهيم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.52418.51311.52018.572.5غرب

الخلوانى   12759 محمد محمد العداديه     ابراهيم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38.524201513201774غرب

شكر   12760 احمد ابراهيم العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 74102.52.53.58.543غرب

العطفى   12761 احمد السعيد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3929.519.7513.5142016.561.5غرب

القواس   12762 غازى السيد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 33.5915.59.58.51914.561.5غرب

عوض   12763 فضل السيد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد22.5151032.58.516.56غرب

الجزار    12764 محمد السيد الشناوى العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد14.5157.5521014.54غرب

المعطر   12765 المتولى ايمن العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38.524.519.511.55.519.514.571.5غرب

عكر   12766 عبدالرازق بسيونى العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39292012.511.52016.571.5غرب

الله     12767 جاب احمد الله جاب العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3115104412.51271.5غرب

كريمه   12768 احمد جلل العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 28.5161344.513.51351.5غرب

هطل   12769 السيد حامد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد2451252.598.55غرب

ابواللبن   12770 عبدالعظيم حماده العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.5161341.51417.571.5غرب
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النحاس   12771 سعد خالد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 33.52013.57.521717.561.5غرب

غلوش   12772 محمد خالد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 328.5103211.51261.5غرب

الخيارى   12773 محمود عادل العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3820208.54.5201771.5غرب

شكر   12774 محمد عبدالسلم العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38121982.51718.571.5غرب

زلط   12775 احمد عبدالعزيز العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.529201514201762غرب

عرفه   12776 ابراهيم على العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد3214136.254.251814.58غرب

الذهبى   12777 على عيسوى العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 341513.511.5519.51642غرب

بدرية   12778 السيد فتحى العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد36251813.582017.56غرب

شكر   12779 المرسى محمد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد37.52716141019137غرب

عبدالغفار   12780 سليمان محمد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد30.5811.55.55.517155غرب

السقا   12781 عبدالقادر محمد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد32.58.5107.53.514155غرب

شكر   12782 عبدالوهاب محمد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد381915.513132016.56غرب

محمود   12783 فاروق محمد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد35.52013114.51917.56غرب

ابوعصافير   12784 محمود محمد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد3516138417166غرب

الجمل    12785 الدين شمس محمود العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.59.51592.5171352غرب

العدل   12786 عبدالغنى محمود العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 372920138.52014.552غرب

عكر   12787 محمد محمود العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3281234.75151481.5غرب

الزلبانى   12788 ابراهيم مصطفى العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30962.52.516.51661.5غرب

حموده   12789 عبدالمنعم مصطفى العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.511105.54.516.514.562غرب

الخولى   12790 محمد مصطفى العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 28.511.51141.51710.542غرب

الذهبى   12791 احمد نبيل العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف24.56.57.551.514134غرب

الجيار   12792 بسيونى وليد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35151110.52191352غرب

المعطر   12793 سيداحمد وليد العداديه     احمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 306103.52111352غرب
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الميليجي   12794 على عاصم العداديه     ادهم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38.5301914.59.519.51963غرب

ابوعفصه   12795 السعدنى عبدالمنعم العداديه     ادهم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3619797.5131545غرب

وهبه   12796 امام عبدالمنعم العداديه     اسامه ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3019109.57.511.513.563غرب

ابوعكر    12797 مصطفى محمد رضا العداديه     اسلم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 12133.57.555.510.562.5غرب

ابوعكر   12798 بركات مجدى العداديه     اسلم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 271510.57.53.512.513.563غرب

ابوحشيش   12799 المرسى محمد العداديه     اسلم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 32.51813.53.53.516.514.553.5غرب

حموده   12800 غريب محمد العداديه     اسلم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.52715.51012.51813.554غرب

الله    12801 جاب احمد ابراهيم العداديه     اكرم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.521.515.510.511.516.514.552غرب

خلف   12802 فوزى ابراهيم العداديه     السيد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد27.517.513.54.53.511.5125غرب

الشيمى   12803 السيد احمد العداديه     السيد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد23.55103410.55.54غرب

عكر   12804 محمد سعد العداديه     السيد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.518.518.512111816.561.5غرب

الضوى   12805 السيد على العداديه     السيد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35.51213.597.518.516.552غرب

الذهبى   12806 السيد محمود العداديه     السيد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 22.58.54.5427.512.541.5غرب

الزلبانى   12807 فؤاد ابراهيم العداديه     امير ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.521.510.514.58.5171885.5غرب

ابوجندى   12808 ابراهيم عصام العداديه     امير ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3921.517.51513.51918.574.5غرب

ابواللبن   12809 محمد على العداديه     امير ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 31201311.25101515.582غرب

الله     12810 جاب القطب الدين عصام العداديه     ايمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد3820.5181314.52016.57غرب

وهبة   12811 محمود غازى العداديه     ايمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3310.51312.59191771.5غرب

غلوش   12812 محمد خالد العداديه     ايهاب ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد15121112.57.511155غرب

بدر   12813 عبدالحميد وليد العداديه     بدر ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38.52218.51314.519.51261.5غرب

الجزار   12814 بدوى حسن العداديه     بدوى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد14.5510345.576غرب

سلم   12815 السيد ابراهيم العداديه     بلل ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35151310.5818.518.553غرب

عبدالله   12816 عزت عبدالله العداديه     جمال ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 371116.587.518.518.553غرب
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العدوى   12817 محمد محمد العداديه     جمال ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 305.5104.54.512.515.552.5غرب

كربل   12818 قطب عزت العداديه     حاتم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 5.546.54310.5542غرب

البلتاجي   12819 ابراهيم ابواليزيد العداديه     حازم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 25.511.514.58.54.516851.5غرب

شكر   12820 عبدالحميد ياسر العداديه     حازم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد3315105.5512.5106غرب

بقوش   12821 محمد قطب العداديه     حامد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 2710.5105.55.5171062غرب

السرنجاوى   12822 عبدالحميد محمد العداديه     حسن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.52719.5131519.513.562غرب

خلف   12823 على محمد العداديه     حسن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3315163.5819.513.571.5غرب

قحف   12824 حسن مصطفى العداديه     حسن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 392818.51214.752017.563غرب

عيسى   12825 عبدالسلم ياسر العداديه     حسن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف3112106.55178.56غرب

الدماطى   12826 حسين عادل العداديه     حسين ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف1.51054صفر4.5واحد7غرب

خفاجه   12827 عبدالحكيم ابراهيم العداديه     حكيم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.511157.53.51613.551.5غرب

معيلي   12828 محمد محمد العداديه     خالد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 289.510.58.5415.51052غرب

ابوعصافير   12829 السيد محمود العداديه     خالد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 31.520106.52.5161352غرب

ماريه   12830 ابراهيم رشاد العداديه     رحيم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف3921.511.56.5315.5166غرب

الميليجى   12831 فتحى فتحى العداديه     رضا ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3818.510.57.54.51712.553غرب

زهو   12832 ابواليزيد محمد العداديه     رمضان ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 24.561136101582.5غرب

البرنس   12833 جرجس ابراهيم العداديه     ريمون ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 28.58.53.53.521616.551.5غرب

مناع   12834 عبدالرازق الحمدى العداديه     زياد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.519.51713.57.52016.552غرب

نوار   12835 عبدالوهاب جلل العداديه     زياد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3716.5178.510.517.51765غرب

عوض   12836 جلبى محمد العداديه     زياد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3631337.516.517.574غرب

سلم   12837 حلمى محمد العداديه     زياد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3627.51810.514201975غرب

الطنوبى   12838 فتحى مسعد العداديه     زياد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 33.5201814.512.5201764.5غرب

العقله   12839 فتوح مصطفى العداديه     سامح ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 31.577.53.55.512.5952.5غرب
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رزق   12840 سعيد مجدى العداديه     سعيد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.514165.759132093.5غرب

خفاجى    12841 عبدالعاطى عبدالحميد الدين العداديه     سيف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 121064.5واحد2752.52غرب

بهنسى    12842 الدين شمس محمد العداديه     شمس ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3612.5142.5312.51573.5غرب

عبدالتواب   12843 عبدربه محمد العداديه     صابر ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.53.56.51.5210953.5غرب

بدوى    12844 عزيز جميل بشرى العداديه     صبحى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 316154.59171973.5غرب

الدشاش   12845 محمد عزت العداديه     صلح ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.510.512.565.5161582.5غرب

الصعيدى   12846 سليمان اشرف العداديه     طلعت ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 34.51514.534.5171575.5غرب

السيد    12847 الششتاوى محمود الششتاوى العداديه     عادل ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3.5121253نصف22.536غرب

خفاجة   12848 حسن حسين العداديه     عادل ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.513162.591015.573.5غرب

عبدربه   12849 السيد محمد العداديه     عاطف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39271810.58.5201773.5غرب

عيد   12850 عبدالحميد شعبان العداديه     عبدالحميد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3615162.57.516.513.553.5غرب

ابوخضرة   12851 احمد السيد العداديه     عبدالرحمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 34151338151663غرب

شلبى   12852 غباشى السيد العداديه     عبدالرحمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 304.57.55.52.57.514.564.5غرب

ماريه   12853 مفيد طارق العداديه     عبدالرحمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 381512.53.53.51312.575غرب

الشناط   12854 عبدالرؤف على العداديه     عبدالرحمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 27.54.54.52261054.5غرب

الشيمى   12855 احمد محمد العداديه     عبدالرحمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3923.52010.5102017.563.5غرب

الصعيدى   12856 احمد محمد العداديه     عبدالرحمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 2710.510.57.5412.514.562.5غرب

بسيونى   12857 عبدالسلم على العداديه     عبدالسلم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.5302015152014.585.5غرب

سلم   12858 عبدالظاهر حسن العداديه     عبدالظاهر ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد2824168518187غرب

العطفى   12859 جوده كمال العداديه     عبدالعاطى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3315101210171463.5غرب

حسن    12860 محمد عبدالستار محمد العداديه     عبدالعزيز ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35.52113.511.58.5181754.5غرب

غلوش   12861 عبدالغفار السيد العداديه     عبدالغفار ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.52218.513.5142017.565غرب

عبداللطيفسلم   12862 محمد العداديه     عبداللطيف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3810.515.514.5132015.554.5غرب
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الله    12863 عوض الحمدى طارق العداديه     عبدالله ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 16.584.5591812.562غرب

ابوشادى   12864 عبدالسلم محمود العداديه     عبدالله ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 381515.51213.52017.562.5غرب

عفصه   12865 عبدالمعطى احمد العداديه     عبدالمعطى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 14.55.510251413.542.5غرب

جنه   12866 محمد مجدى العداديه     عزت ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 361113.512.59.5201655غرب

عرفه   12867 عزت محمد العداديه     عزت ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 1.5101043.5واحد2184غرب

الجيار   12868 محمد وائل العداديه     علء ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.519.51814122016.574.5غرب

هلل   12869 محمود احمد العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 28.53.515.51110.5181781.5غرب

المليجى   12870 على اشرف العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد2391035.517.515.56غرب

عكر   12871 على حامد العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف3816119920175غرب

الزناتى   12872 على عبدالحميد العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف19.55.5433.51010.54غرب

غراب   12873 على فتوح العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف1912.553214.515.55غرب

الدماطى   12874 محمد ماهر العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38151343161751.5غرب

الراسخ   12875 سعد محمد العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 183.55.52.52.56.51353غرب

شعبان   12876 محمد محمد العداديه     على ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35.5171067.51710.544.5غرب

ابوحجازى   12877 عبدالعزيز عبدالوهاب العداديه     عماد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 33.5141533.5917.583.5غرب

المعطر   12878 عبدالرؤف ابراهيم العداديه     عمر ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 393019.7512.514.52019.558.5غرب

حبيشي   12879 محمد خالد العداديه     عمرو ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.529.5201514.5191686غرب

الخياط   12880 محمد عبدالسلم العداديه     عمرو ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3927.519.511.510.519.51975.5غرب

السعودى   12881 محمد عصام العداديه     عونى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3512.5126.57.519.517.566غرب

ابوصقر   12882 ابراهيم محمد العداديه     كريم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 29.58102.753.5315.569غرب

غباشى   12883 حسانين محمد العداديه     كريم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3421101091616.574.5غرب

غبريال   12884 مجدى اسامه العداديه     كيرلس ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 27.510.51065.5171856.5غرب

كبيش   12885 مينا العداديه     كيرلسغطاس ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38.528.5171514201958.5غرب
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بنيامن   12886 شحاته العداديه     كيرلسمجدى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 33.51514.51011171957غرب

يونان   12887 ميخائيل مجدى العداديه     مايكل ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3924171412.5202058غرب

جنيدى   12888 محمد ابراهيم العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 26.55.56.5431012.544.5غرب

شكر   12889 حسن احمد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.510.5394.51413.554.5غرب

الزهبي   12890 عبدالعزيز احمد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3625.512.511.5102018.546غرب

الدماطى   12891 محمود احمد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3822.519.512.514.5202068غرب

الجزار   12892 عبدالنبى اشرف العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 2015425.5101366غرب

ابوراوى   12893 محمد اشرف العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 392519.511.512.5201677.5غرب

ابوعجينة   12894 محمود الحمدى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35.510635.512.513.566غرب

خفاجي   12895 حسن السعيد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 2717129.5818.51072.5غرب

زلط   12896 عبدالعزيز السيد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.52317.51114.5201662.5غرب

هطل   12897 محمد السيد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 22171857.515773غرب

الجمل   12898 مصطفى السيد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد32.513143.254.5815.58غرب

الذهبى   12899 محمد العيسوى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 33.515.514.578.51612.581.5غرب

العيسوى   12900 محمد بسيونى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 32.519198.56121782.5غرب

الشربجى   12901 محمد جمال العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد6.54.54نصف1411.572.5غرب

الغزالى   12902 محمد جمال العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف34151033.514.58.54غرب

السعودى   12903 محمد حامد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف28.514.51064.512.512.55غرب

ابوسعده   12904 خليفه حسن العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد33.51711.53.57.51212.55غرب

ابويوسف   12905 سيداحمد حسن العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3419.51167.5119.561.5غرب

الجيار   12906 عبدالمعطى حسين العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3726.519.5121119.516.563غرب

السعودى   12907 فتحى حمزه العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 34.521.515.5109.519.516.574.5غرب

خطاب   12908 مصطفى راغب العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35151411.512.5181764غرب
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المتيت   12909 السيد سعد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد33.555واحد18.55.56غرب

القطيع   12910 السنوسى سمير العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3111745101271.5غرب

ابوكحلة   12911 ابراهيم صبحى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3311.51255.5121161.5غرب

المتيت   12912 طلحه صلح العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد23.58.57.5446.575غرب

الخياط   12913 محمد صلح العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.529.5191514.5201882غرب

سمية   12914 صباح طارق العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد36.513.51510.511.516.5115غرب

ماريه   12915 محمد طه العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38.529.519.512.514.5201772غرب

الصعيدى   12916 عبدالحميد عبدالحكيم العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.5241610817.514.555.5غرب

ابوعفصة   12917 عبدالحليم عبدالحليم العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 19.515752.510943غرب

زيدان   12918 محمد عبدالحميد العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد صفر16.59.553.52.5119.54غرب

ابوعفصه   12919 محمد عبدالرافع العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 27261012.512.519.514.543.5غرب

شاهين   12920 احمد عبدالسلم العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 13.513108.53181163.5غرب

عامر   12921 السيد عبدالعزيز العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3829.51912.5122017.552.5غرب

الجمل   12922 محمود عبدالغنى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 28.515.56541412.553غرب

علءالدين   12923 عبدالله عبدالهادى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 21.57.5582.513.510.552غرب

ابوجندى   12924 ابراهيم عصام العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39302014.515201762غرب

ابوعفصه   12925 ابواليزيد عصام العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3819.5139.57.52017.573غرب

الله     12926 فضل عبدالعظيم مرسى علء العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3517.515.55.5519.751561.5غرب

الدمنهوري   12927 القطب على العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف1713.55نصف1791.52غرب

السرنجاوى   12928 عبدالحميد على العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 361817.58.57.5181551.5غرب

القصبى   12929 محمد على العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد نصف162105.539.510.54غرب

السقا   12930 مصطفى على العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد صفر33.519189.57.519145غرب

جمعه   12931 رفعت كامل العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3516.51211.581916.552.5غرب
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ابوستيت   12932 ابراهيم محمود العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 381814.597.518.51854غرب

الضبه   12933 ابراهيم محمود العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 32.515.575.5318.51662.5غرب

الذهبي   12934 احمد محمود العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.5145.54.52.514562غرب

النبوى    12935 محمود احمد محمود العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39262014.59.5201575.5غرب

الجندى   12936 الشى محمود العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 14.5176.52.51.581262غرب

الرفاعى   12937 مصطفى محمود العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.527191510.52015.552غرب

القفص   12938 حامد مرسى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3727.518.51514.519.514.565.5غرب

سلمة   12939 عبدالرحمن مصطفى العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 157.532.531.59.561.5غرب

الشبكى   12940 بدر ناصر العداديه     محمد ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد3081297.51916.58غرب

القواس   12941 عبدالرازق ابراهيم العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.5271912.514.519.516.562.5غرب

القواس   12942 محمد ابراهيم العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 392719.51214.51916.562.5غرب

الله    12943 جاب محمد ابراهيم العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3515.51410.5122014.564غرب

الحلوجى   12944 ابواليزيد احمد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3724.518.512.514.51915.563.5غرب

سليم   12945 محمود احمد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3829191513.5201887.5غرب

هطل   12946 عبدالغنى بدر العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38271711.57.518.51264.5غرب

حمودة   12947 احمد رضوان العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3929.5191414.52018.566غرب

سويدان   12948 احمد طه العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 1686.53.5210561.5غرب

الراسخ   12949 عباسسعد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3925.519.513.514.519.515.562غرب

الجمل   12950 محمود عبدالسلم العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 28.516105315.514.561.5غرب

الحلوجى   12951 عبدالجليل ماجد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 39.528.519.51213.5201564.5غرب

الجمل   12952 عبدالمنعم محمد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 2019.51026.599.562غرب

الكردى   12953 عبدالموجود محمد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 12.515.5101.55.59.5752غرب

تبع   12954 محمد محمد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 2813.5125.57.518862.5غرب
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حموده   12955 محمود محمد العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 32.5211879.5131348غرب

الجنايني   12956 صالح محمود العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.59.555.5واحد24.59.511.5غرب

عطية   12957 السيد نبيل العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 33.526178.54.516.512.555.5غرب

ليله    12958 الدين محى نور العداديه     محمود ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3111.51812.5817.512.555غرب

ابوعكر   12959 محمد السيد العداديه     مروان ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3815.518.510.57.51913.575.5غرب

عبدالله   12960 فريد مجدى العداديه     مروان ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 217.5115.51.513.510.553.5غرب

الصواف   12961 كمال احمد العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.52518.510.59.512.512.557.5غرب

الحنفى   12962 مصطفى اشرف العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 382218.5109201788غرب

الجزار    12963 جابر مصطفى جابر العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35.529.519.512.51419.51768غرب

البحيرى   12964 فتوح جمال العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3713.519.58.57.517.51757.5غرب

خطاب   12965 محمد عمر العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 36.518.51811.5101818.559.5غرب

غلوش   12966 عبدالعزيز مجدى العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 32.516166.53.515.51279غرب

الجزار   12967 بدوى محمد العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3929.5191514.7519.51979غرب

الجزار   12968 عبدالقوى محمد العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 28.52118.59.541213.579.5غرب

ابواللبن   12969 على محمود العداديه     مصطفى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 35.514174.53.5151649.5غرب

معتوق    12970 الدين شمس محمد العداديه     معاذ ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 38.529.52014.515201979.5غرب

الزهبي   12971 عبدالعزيز احمد العداديه     معاذ ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.523.519.514132014.5710غرب

الحلوجى   12972 عبدالجواد اشرف العداديه     موسى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 24.510.512.5631811710غرب

قادوم   12973 جمال ابراهيم العداديه     مؤمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 19.58.5161.52.512.511.578.5غرب

هلل   12974 محمد وليد العداديه     مؤمن ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 372119.757.54151688غرب

العطفى   12975 محمد ابواليزيد العداديه     نادر ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 32.519.512.51412.516.51765غرب

الخياط   12976 لطفى على العداديه     نادر ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3423.51914.51419.751445.5غرب

الصعيدى   12977 هاشم السيد العداديه     هاشم ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 27414.51231510.546غرب
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عبده   12978 سعد ايهاب العداديه     هانى ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 25.511.5149.5517.516.576.5غرب

غلوش   12979 هزاع عباس العداديه     هزاع ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.517.515117.5181463.5غرب

شكر   12980 محمد احمد العداديه     هشام ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 31.511.5105.54.512.512.553.5غرب

ليله   12981 رشاد عبدالسلم العداديه     هشام ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 1856.533.5101063.5غرب

البرعى   12982 ابواليزيد احمد العداديه     ياسر ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3922.519.751511.5201964.5غرب

النشرتى   12983 محمود محمد العداديه     ياسين ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.512.516.514517.516.564.5غرب

الضبه   12984 ابراهيم ابراهيم العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.52019151118.517.555غرب

ابوعفصه     12985 ابراهيم الدين شهاب ابراهيم العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 9.51444واحد26.55.5104.5غرب

الصعيدى   12986 احمد اشرف العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 271310.595.513.51055غرب

الجزار   12987 بركات السيد العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 2212.572.54.5129.555غرب

المعطر   12988 حسن ايمن العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.52517.514.5918.513.566.5غرب

اللشى   12989 فتحى على العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 30.51310.510.55.51914.565غرب

ليلة    12990 الدين محى كامل العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 24.585.54.53.5131364غرب

الدماطى   12991 السيد ماهر العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 20.55.563213944.5غرب

جمعه   12992 عبدالحميد محمد العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 37.5151011.5914.51452.5غرب

عمار   12993 عبدالعزيز محمد العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 27101042.511942.5غرب

عميره   12994 محمد محمد العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد 3820199.57.519.51664.5غرب

الدين    12995 شمس على مصطفى العداديه     يوسف ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد واحد371416.58.54.517.5144غرب

الفره   12996 سليمان احمد للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 362818131219.51864.5غرب

الحلو   12997 عبدالقادر احمد للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 32.52819.751210.5181974غرب

عبداللة   12998 محمد الحمدى للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.529.518.51514.5191974غرب

الله    12999 جاب عاشور المرسى للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.529.519.751512201988.5غرب

هلل   13000 احمد بلتاجى للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.5292014.5152018.577غرب
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موسى   13001 ابراهيم رضا للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 2115164.5410.51754غرب

النادى   13002 القطب شعبان للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39271914.512201957غرب

عكر   13003 صبحى طارق للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 342519.51413.52018.558.5غرب

غنيمة   13004 محمد عنتر للبنات     اسراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3518194.53201857.5غرب

الجمل    13005 كمال السيد ابراهيم للبنات     اسماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.53018.513.514.75201989غرب

الحواله   13006 السيد سامى للبنات     اسماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.52718.512.5131715.575.5غرب

ابوالخير   13007 محمد سعيد للبنات     اسماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.53019.7513.514.752018.578.5غرب

فراج   13008 الششتاوى عبدالرازق للبنات     اسماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3525.5168.57.517.517.584غرب

الشاعر   13009 عبدالعزيز عبداللطيف للبنات     اسماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 352817.5139.517.51977غرب
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الدماطى   13010 محمد عبداللطيف للبنات     اسماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.5241553.51718.597غرب

عبدالهادى   13011 ابواليزيد محمد للبنات     اسماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3422164.54.51718.596غرب

ابوديه    13012 احمد شوقى ايمن للبنات     الء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3326.511.52.57.510.51952.5غرب

طايل   13013 فريد حمدى للبنات     الء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3625.512.512818.51974.5غرب

غلوش   13014 ابوالعنين عاطف للبنات     الء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3324.51913.57.519.51965.5غرب

الكردى   13015 محمد عبدالكريم للبنات     الء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.524199.58.514.517.587.5غرب

الحنفى   13016 الحسانين محمد للبنات     الء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3424197.541515.567غرب

عكر   13017 على محمود للبنات     الء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3828191514.519.51663.5غرب

سلم   13018 محمود محمد للبنات     الشيماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.51919129191854.5غرب

الدماطى   13019 عطيه عطيه للبنات     امانى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 393019.514152020810غرب

البلتاجى   13020 عبدالمجيد على للبنات     امانى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 2617117.57.5171666غرب

ابواللبن   13021 على شفيق للبنات     امل العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 33.51518.58.57.5191655غرب

ماريه   13022 حمدى طه للبنات     امل العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 201312.551.5188.564غرب

الشرقاوي   13023 محمد اسامه للبنات     امنيه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.530201315201995غرب

ابوطه   13024 ابوالمعاطى ايمن للبنات     امنيه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.527.51714132014.585.5غرب

ابوعفصة   13025 محمدالسيد عباس للبنات     امنيه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 23.516.51110.55.518.513.564غرب

الضبه   13026 ابراهيم عبدالله للبنات     امنيه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.51718.510.57.5181565غرب

حموده   13027 محمد محسن للبنات     اميره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 291517111018.517.564.5غرب

الجزار   13028 محمد محمد للبنات     اميره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 361816.512.51218.51864.5غرب

الدوش   13029 صبحى محمود للبنات     اميره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد واحد3828.519141520186غرب

العربى   13030 عبدالسلم وحيد للبنات     اهداء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3421.51813.57.518.51544غرب

الخلوانى   13031 عبدالمغنى احمد للبنات     ايات العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 301512.585.516.51466غرب

شلبى   13032 رمضان احمد للبنات     ايمان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3826.51713.5122016.564.5غرب
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بدريه   13033 شبل احمد للبنات     ايمان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3625141082017.553.5غرب

عبدالعال   13034 فاروق اشرف للبنات     ايمان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3725.51812.591915.566.5غرب

العربى   13035 حسين حميده للبنات     ايمان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.526.51913919.518.566.5غرب

محروسسعد   13036 خالد للبنات     ايمان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 29.51514.57.551510.562غرب

عكر   13037 صلح على للبنات     ايمان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.522.517.5139.5181667غرب

الراسخ    13038 حسن زكى ابراهيم للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.52619.751414.5201968.5غرب

الجندى   13039 ابراهيم ابوالمعاطى للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.515128.57.5161574غرب

الشبينى   13040 عباس السعيد للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 372219.59.5819.7515.565.5غرب

شاهين   13041 محمد السيد للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3515.518.5141119.7516.567غرب

مناع   13042 محمد حمدى للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.5612.510.5817.515.567غرب

العربى   13043 محمد خالد للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 393019.514.515201879.5غرب

الله      13044 جاب الله جب فاروق زغلول للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3926161515201677.5غرب

عبدربه   13045 ابوزيد طاهر للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 302213.513.511.5201676.5غرب

جنه   13046 عبدالفتاح عبداللطيف للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.528.518.51414.5201879غرب

خير   13047 عبدالعاطى محمد للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3928.519.7513.51519.751767.5غرب

عبدربه   13048 على محمد للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3416.5151512191855غرب

الشيمى   13049 السيد محمود للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.52719.513.51419.517.569غرب

شتا    13050 موسى محمود محمود للبنات     ايه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3727.518.5131219.51869غرب

خطاب   13051 عبدالحميد اشرف للبنات     بسمله العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.53019.514152017.568.5غرب

معتوق   13052 عبدالمنعم انور للبنات     بسمله العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36221814.51018.51876.5غرب

هطل    13053 على السيد على للبنات     بسمله العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 393019.7512.514.5201979.5غرب

جنه   13054 عاطف محمد للبنات     بسمله العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 362419.751312.519.51658.5غرب

عيد    13055 امين فتحى محمد للبنات     بسمله العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 332019.510.512191779.5غرب
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عمار   13056 محمد محمد للبنات     بسمله العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.5301913.51419.516.577غرب

هطل   13057 محمد على للبنات     بسمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.528.519.7513.514.519.51878غرب

ابوطه   13058 على سمير للبنات     بسنت العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 2620.51013.57.5181766.5غرب

كربل   13059 رمضان محمد للبنات     بسنت العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 312511.513.55.51515.587غرب

الجزار   13060 عبدالحميد السيد للبنات     بشرى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 24.5157.592.5711.579غرب

النحاس   13061 محمد احمد للبنات     تسنيم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.5302014.515201899غرب

سليمان   13062 عبداللطيف خالد للبنات     تقى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 35.521.5131510.519.51789غرب

الدماطى   13063 على سليمان للبنات     تقى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.5302015152017.598.5غرب

القواس   13064 عبدالرازق مصطفى للبنات     تيسير العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 403018.514.514.52017.577غرب

زلط   13065 عطيه السيد للبنات     جهاد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3729.519.514.51519.51778غرب

الخارجه   13066 الجوهرى ايمن للبنات     جهاد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3528171310191588.5غرب

سليمان    13067 السيد فتحى اسامه للبنات     حبيبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.52718.514.510.518.514.587.5غرب

ابوعلفه   13068 حسن السيد للبنات     حبيبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.516.514148.5201786غرب

الجمل   13069 احمد سامح للبنات     حبيبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39302014.51519.52089.5غرب

البطاوى   13070 عبدالعزيز محمود للبنات     حبيبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 392919.751512.5201789غرب

شكر   13071 عطيه ابراهيم للبنات     حنان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 35.5201010.5518.51788غرب

غراب   13072 سعد ابراهيم للبنات     حنين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.52011.514.59.517.51665غرب

زلط   13073 احمد عبدالعزيز للبنات     حنين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.52919.51514191896غرب

ابوالريشسليمان    13074 ابراهيم للبنات     خلود العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 111188.5واحد3016.5159غرب

عكر   13075 رياض اسامه للبنات     خلود العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.528181510181588.5غرب

الصعيدى   13076 سليمان اشرف للبنات     خلود العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 32161012.55.5161698غرب

خالد    13077 محمود على ايمن للبنات     خلود العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3628161510.519.51789.5غرب

عكر   13078 عبداللطيف حامد للبنات     خلود العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.5261014.510.518.513.588غرب
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الملح   13079 على محروس للبنات     خلود العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.52616141118.51487غرب

عبدالله   13080 عزت احمد للبنات     داليا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.524710.57.518.51573.5غرب

الصباغ   13081 عمر رشاد للبنات     داليا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3217.512.59.55.51114.564.5غرب

عبدالله   13082 عزت احمد للبنات     دنيا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 23.524710.54.51414.565غرب

عكر   13083 السيد على للبنات     دولت العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 32.51911139.512.514.555.5غرب

كريمه   13084 احمد جلل للبنات     دينا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 28231412.5811.51175غرب

الفقى   13085 عبدالله عبدالسلم للبنات     دينا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36241112.581716.573غرب

هطل   13086 محمد عبدالسلم للبنات     دينا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.52919.513.514.5201973.5غرب

احمد   13087 رجب محمد للبنات     رانا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3021.510.514121614.584غرب

شلبى   13088 محمد فوزى للبنات     رانيا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3625.51913.5132015.584.5غرب

عرفيه   13089 محمد السكرى للبنات     رحاب العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 383019.51415201892.5غرب

العطفى   13090 حامد على للبنات     رحاب العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.52315141013.515.565.5غرب

الكلف   13091 محمد محمد للبنات     رحاب العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 32.517.512.512.58161365.5غرب

القواس   13092 عبدالقادر احمد للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.514107.581114.573غرب

العريف   13093 محمد جمال للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.519.5787.517.51273.5غرب

ابوالريشعوض   13094 خميس للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 27194237.511.572.5غرب

عبدالله   13095 عبدالمعطى عبدالغنى للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3317.5795.512.51274غرب

البلتاجى   13096 ابراهيم عزت للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.518.554.5215.51163غرب

زلط   13097 السيد فكرى للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 35.52411.5127.51714.573غرب

عبدالدايم   13098 ابراهيم محمد للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 311831041414.573غرب

عكر   13099 محمد مصطفى للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.528.519.7514.51319.516.589.5غرب

ابوطه   13100 ابوالمعاطى ناصر للبنات     رحمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.52613.51412.5191584غرب

الشيمى   13101 صبحى عبدالعزيز للبنات     رضا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3518.518.51413201468غرب
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المتيت   13102 محمود اشرف للبنات     رنا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.5201510.51016.514.557.5غرب

هلل   13103 محمد السيد للبنات     رنا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.52918.51412.52018.569غرب

ابوستيت   13104 احمد رجب للبنات     رنا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3625.515.510.57.51815.566غرب

هنطش   13105 محمد احمد للبنات     روان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3724.516.51313.52011.577.5غرب

شاهين   13106 محمد العيسوى للبنات     روان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3723.5108.512.518.51157غرب

الشاعر   13107 عبدالعزيز محمد للبنات     روان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.530201514.5202085.5غرب

حمودة    13108 مصطفى محمد محمد للبنات     روان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3411.5127.52.510.512.552.5غرب

حموده   13109 السيد حسام للبنات     رودينا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 26.5123.57.52.51010.553غرب

عيد    13110 السيد احمد السيد للبنات     روفيداء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.53018.51414201479غرب

البرى   13111 على احمد للبنات     ريهام العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 32.5181512914.513.556.5غرب

ابراهيم   13112 اللشى رضا للبنات     زهراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.52919.51514.5201959.5غرب

البرى   13113 محمد عاطف للبنات     زهراء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30217.512.5910.513.566.5غرب

ابوجندى   13114 عبدالغنى عبدالرحمن للبنات     زينب العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3723.510.511101016.565غرب

شكر   13115 صبرى احمد للبنات     ساره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3723.514.5118.51914.568غرب

القاضى   13116 محروس رضا للبنات     ساره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 361916.51110.517.51767غرب

الشاعر   13117 سعد عبدالحميد للبنات     ساره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 24.58.54.52.5510774.5غرب

عبدالرازق   13118 السيد محمد للبنات     ساره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.523.516.513.514201476.5غرب

العدوي   13119 محمد ياسر للبنات     ساره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 393019.51514201969غرب

شاهين   13120 احمد محمد للبنات     سالى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3021.57.5117.514.514.576غرب

حسين   13121 مصطفى علء للبنات     سعاد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 29.515.510.591.512.51275.5غرب

ابوعكر   13122 بركات عاصم للبنات     سلسبيل العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34211498.5151465.5غرب

عكر    13123 على عبدالعاطى السيد للبنات     سلمى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.519.513.58.5913.51755.5غرب

عكر   13124 عبدالرازق رمضان للبنات     سلمى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3927.517.514.51419.517.578.5غرب
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درويش   13125 محمد عاطف للبنات     سلمى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.527.517.513.5132015.589غرب

سمية   13126 مصطفى عاطف للبنات     سلمى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.530201515201989.5غرب

عفصة   13127 عبدالمعطى محمد للبنات     سلمى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.522197.258.5141587.5غرب

ابودسوقى   13128 السيد صبحى للبنات     سلوى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.52819.7513142020710غرب

ابوقحف    13129 توفيق محمد صلح للبنات     سماح العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.51816.511.512.51918.578.5غرب

الحلو   13130 عبدالقادر ابراهيم للبنات     سمر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.53018.515152020710غرب

الفندى   13131 العراقى السيد للبنات     سميحه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.5291915152019810غرب

عمر   13132 عبدالسلم احمد للبنات     سميه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 291811.51010.51517.577.5غرب

المصرى   13133 لطفى احمد للبنات     شروق العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 32.51512.567.5121366غرب

الفخرانى   13134 السيد رمضان للبنات     شروق العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3825.5181414.519.516.577.5غرب

الباجورى   13135 ابراهيم حسين للبنات     شهد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3819.518.51411.5201768.5غرب

الذهبى   13136 عبدالفتاح على للبنات     شهد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 27.519.5108.51016.512.565.5غرب

القطيع   13137 مرسى فوزى للبنات     شهد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 33.516125.510.511.51365.5غرب

البهوتى   13138 محمد محمد للبنات     شهد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.527.51612.58.514.511.556.5غرب

الجمل   13139 عبدالغفار محمد للبنات     شيماء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.53019.7514152018.578غرب

عطيه    13140 محمد احمد محمد للبنات     ضحى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3725.5129.511191668.5غرب

معتوق   13141 السيد خالد للبنات     عبير العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 33.51816.591213.51478غرب

النعناعى   13142 عبدالسلم محمد للبنات     عزه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3830171311191657.5غرب

هطل   13143 فؤاد احمد للبنات     عزيزه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 29.5131265151797.5غرب

القصبى   13144 محمد عبدالقادر للبنات     عصمت العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 28.515.510.58.581318.558غرب

ابودسوقى   13145 السيد ابراهيم للبنات     عل العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3922.51910.51119.51968.5غرب

عكر   13146 محمد على للبنات     عل العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 25.533.59.57.51012.554غرب

القواس   13147 القطب محمد للبنات     عل العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 33.51511.51211.513.51564.5غرب
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ابراهيم   13148 اللشى رضا للبنات     علياء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.52818.515152018.567غرب

البلط   13149 احمد السيد للبنات     عليه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 109.541.5نصف178.53.54.5غرب

العدوى   13150 محمد ابراهيم للبنات     عواطف العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 7.51244نصف2411.52.55.5غرب

زلط   13151 حمدى عبدالعزيز للبنات     غاده العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.519.511118.5181487غرب

البرى   13152 حجاج محمد للبنات     فاديه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 392719.751514.5202089.5غرب

الصعيدى   13153 سليمان ابراهيم للبنات     فاطمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 24.5103.542.56.513.575غرب

شهاب   13154 احمد سامح للبنات     فاطمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 383019.51314202078غرب

الزعيرى   13155 احمد محمد للبنات     فاطمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3727.5201313.5202078غرب

ابواللبن   13156 بركات كمال للبنات     فايزه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 2194.56461563.5غرب

مرسال   13157 حامد محمد للبنات     فردوس العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 28.512.57.510816.51174غرب

مشعل   13158 عبدالرازق محمد للبنات     فريال العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 23.553.59.59.51012.562غرب

جنه   13159 موسى محمد للبنات     فريده العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.53019.751515201988غرب

الشناط   13160 جابر عبدالفتاح للبنات     فريهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.523.5149.51118.51685.5غرب

مناع   13161 محمد ابراهيم للبنات     فهيمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.52.516.587.5201773.5غرب

الضوى   13162 جوده جابر للبنات     قمر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3122.514.513.510201473.5غرب

السيد    13163 بسيونى بسيونى عصام للبنات     كريمه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.52519.5129.519.516.573.5غرب

يوسف    13164 سعد عزت هانى للبنات     كلير العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.528.5181514202097.5غرب

الله    13165 جاب عبدالقوى محمد للبنات     كوثر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 392515.51312.51918.587.5غرب

الدين     13166 نصر الدين فخر سمير للبنات     لمياء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.530191314.519.519.577.5غرب

العبد   13167 عبدالسلم احمد للبنات     ليلى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.521.517.511.51218.519.577غرب

الخارجة   13168 الجوهرى حسن للبنات     ليلى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.51512.57.54.51516.577غرب

حبيب   13169 خليل مجدى للبنات     مارينا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3617.51714.751319.51977.5غرب

بنيامين    13170 جرجس موريسفرج للبنات     مارينا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 283188.511172099غرب
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العشماوي   13171 متولى مصطفى للبنات     مرام العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.5292015152019.578.5غرب

الدهراوى   13172 حامد صلح للبنات     مروه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 7.519.587واحد36.52816.53.5غرب

حموده    13173 رستم مصطفى وليد للبنات     مروه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.51514.51111.5141978.5غرب

ماريه   13174 الدسوقى ابراهيم للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 30.51277681777غرب

الشرقاوى   13175 اللشى احمد للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.524.51011.51317.517.588غرب

عبدالله   13176 ابراهيم السيد للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 381511117.515.517.587.5غرب

ابواليزيد   13177 سعد جمال للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3826.51913.512.515.517.598غرب

المعطر   13178 حسن خالد للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3922.51711.59.518.517.587.5غرب

الذهبى   13179 محمود على للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.53019.515152018.587.5غرب

عوض   13180 منصور عوض للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.525.51914.512.5202098غرب

العربى   13181 عبدالصادق غريب للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.527.519.512.5141816.587.5غرب

السقا   13182 ابراهيم محمد للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3919.5191013.518.519.587.5غرب

اللشى   13183 ابراهيم محمد للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 393018.511142019.587غرب

الشرقاوي   13184 السيد محمد للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 35.520.51813121919.567.5غرب

منصور   13185 تكل ناجى للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3825.517.512.512.519.517.553.5غرب

كبيش    13186 رزق مينا نبيل للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.5261615102018.562غرب

ابوسعده   13187 هلل هلل للبنات     مريم العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 371212.514.51219.512.575غرب

ابوعلى   13188 عبدالغنى السيد للبنات     منار العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.527191314.5201797.5غرب

عبدالدايم   13189 فتحى شريف للبنات     منار العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 29.512.512.54.54.5121375غرب

عبدالله   13190 عزت عبدالعزيز للبنات     منار العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3829201313.52014.577.5غرب

كربل   13191 لطفى محمد للبنات     منار العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 33.512.515.57.57.5141365غرب

غلوش   13192 عبدالوهاب ناصر للبنات     منار العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34186.57.59.5101171.5غرب

خليل   13193 ابراهيم احمد للبنات     منال العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.52618.57.57.519.513.584.5غرب
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خلف   13194 على حسن للبنات     منال العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.52813.597.5191576غرب

عكر   13195 محمد احمد للبنات     منه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3823.520111219.51778.5غرب

النشرتى    13196 محمد احمد الله للبنات     منه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.516.514118.514.51472.5غرب

غباشى    13197 عطيه عاصم الله للبنات     منه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3924.518.513.51019.51876.5غرب

محمود     13198 محمد كرم محمد الله للبنات     منه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 212.52.51.521.5952غرب

عكر   13199 مصطفى عصام للبنات     منه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.517.518.510.58.51813.555غرب

عمار   13200 السيد محمود للبنات     منه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.51917138.518.51564غرب

العربى    13201 محجوب ابراهيم عبدالعزيز للبنات     منى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 2519.5103213.51152.5غرب

عبدالله   13202 فوزى محمد للبنات     مى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.5302013.515202085.5غرب

عكر   13203 حامد وليد للبنات     مى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 121361.5واحد17.513.5107.5غرب

وهبة   13204 فريد فهيم للبنات     ميرا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.525191413.52019.564.5غرب

سعد   13205 عبده وديع للبنات     ميرا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.523.51114.513.519.51964.5غرب

الذهبى   13206 محمود عبدالرحمن للبنات     ميرنا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 2828.51112.58.51916.578غرب

سلم   13207 جمال محمد للبنات     ميرنا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.529161515202079غرب

ابراهيم   13208 شفيق محمد للبنات     ميرنا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 362318.514918.518.566.5غرب

ابوقحف   13209 احمد ابراهيم للبنات     ناديه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3720.519149.5181868غرب

الشاعر   13210 عبدالعزيز ابراهيم للبنات     ناهد العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 25.5157.54.54.56.512.566غرب

الجزار   13211 فاروق فوزى للبنات     نجوى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.513.512134.51514.565غرب

ابوعجينة   13212 ابراهيم محمد للبنات     نجوى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36201314.58151064.5غرب

الحلوجى   13213 عبداللطيف ابراهيم للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.519.512.513.512.5151278غرب

محمد    13214 كرم محمد اسماعيل للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37291814122016.5810غرب

عكر   13215 عبالظاهر السيد للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 362917.513.59.518.51767.5غرب

غنيمة   13216 محمد عبدالحميد للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3624.51914917.51347غرب
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حجازى   13217 ابراهيم عبداللطيف للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34231612.510.514.516.579غرب

جمعه   13218 عبدالعاطى عزت للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 342119.513.51419.51879غرب

غراب   13219 السيد على للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 34.5281613.5132013.589غرب

الجمل   13220 احمد محمد للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 363018.51313.5201567غرب

ماريه   13221 السيد محمد للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.528.51812.5142015.589.5غرب

النعناعى   13222 عبدالسلم محمد للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3827.517.51414.52014.579غرب

الطوخى   13223 مرسى محمد للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38292013.513201679.5غرب

محمد    13224 الدين شمس محمود للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.53019.51415202079.5غرب

الشرقاوي   13225 عبدالموجود مروان للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37301813.5132014.588غرب

الشناط   13226 عبداللطيف مصطفى للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.52919.51415201879.5غرب

ابوعكر   13227 محمود وليد للبنات     ندى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.525.51414.51317.51975.5غرب

حنين   13228 مرقص عادل للبنات     نرجس العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.527.5201514.519.51773.5غرب

الملح   13229 مصطفى عبداللطيف للبنات     نرمين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 31.5201097.5141464.5غرب

ندا   13230 عبدالعزيز عبدالعزيز للبنات     نشوى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 362816.510.57.518.51772.5غرب

الصقار   13231 محمد عبدالغنى للبنات     نعمات العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.52819121119.514.574غرب

معتوق   13232 محمد نصر للبنات     نهال العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3022.5107.58.5141354غرب

خلف   13233 فوزى فوزى للبنات     نهى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3222.511.57.5515.512.555.5غرب

ماريه    13234 الدين شمس ابراهيم للبنات     نوال العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 33.525.510108.5161563غرب

الرفاعى   13235 مصطفى حسام للبنات     نور العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.53019.51415201765.5غرب

النعناعى   13236 محمد عادل للبنات     نوران العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.53019.51515202084غرب

الملح   13237 جابر احمد للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3118109.51012.51252.5غرب

شلبايه   13238 محمد احمد للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3928161313.519.51467غرب

جبر   13239 عبدالغنى اشرف للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3823.51914.514.51914.578غرب
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خليفة    13240 ابراهيم حسن للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 10953.5واحد19187.52.5غرب

الدماطى   13241 كمال حسين للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 1210.565.5واحد2318.56.511غرب

المعطر   13242 عبدالستار سليم للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 17.5105.551.51.51054غرب

ابوحجازى   13243 ابراهيم عادل للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 362812.512.511.518.51466.5غرب

الجمل   13244 محمد على للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 331811.5139.5171464.5غرب

عكر   13245 صبحى محمد للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 1817.567.57.510.51063.5غرب

عكر   13246 عبدالهادى محمد للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 312410127.51913.566غرب

الشناط   13247 عبدالقوى محمود للبنات     نورهان العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 393019.515152017.584غرب

الذهبى   13248 يوسف محمد للبنات     نورين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.520161410.518.51758.5غرب

غنيم   13249 على فطيم للبنات     نيره العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38301714141916.579غرب

العربى   13250 عبدالله ابراهيم للبنات     هاجر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 382417.512.59.518.516.576غرب

السنباطي   13251 عبدالسلم احمد للبنات     هاجر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.52719.513.514.7519.52078غرب
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النشرتى   13252 عبدالفتاح احمد للبنات     هاجر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.52919.51413.5202087غرب

عكر   13253 احمد البيلى للبنات     هاجر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.526.51913.514.52018.588.5غرب

الحنفى   13254 مصطفى على للبنات     هاجر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39.53019.51414.75202088غرب

معتوق   13255 الخضرجى عمر للبنات     هاجر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3316127.57.511.51673.5غرب

ماريه     13256 لطفى محمد محمد للبنات     هاجر العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.524.515.51414.519.51577.5غرب

الذهبى   13257 محمود محمد للبنات     هاديه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.520.5171110.518.517.575.5غرب

عكر   13258 حامد شريف للبنات     هاله العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3316.510119191367غرب

البلتاجى   13259 ابراهيم ابراهيم للبنات     هبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3721.51412919.516.578.5غرب

وهبه   13260 عبدالهادى ابراهيم للبنات     هبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.528.51914152018.589.5غرب

عكر   13261 البدرى عبدالعزيز للبنات     هبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 392819.513.514.752017.569غرب

ابوعكر   13262 عبدالحميد محمد للبنات     هبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3728.519.513.514.752017.569غرب

العدل   13263 السيد نبيل للبنات     هبه العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3828.519.512.514.52017.569غرب

ابوديه   13264 ابراهيم احمد للبنات     هدى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39291913.514.5201667.5غرب

المليجى   13265 عبدالغنى حسين للبنات     هدى العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37.529201414.52017.568غرب

الحلو   13266 ابراهيم جابر للبنات     هناء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3021.513.5431213.572غرب

الجزار   13267 لطفى لطفى للبنات     هناء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 2416.577.54.51010.573.5غرب

خفاجى    13268 طلبه عبدالعاطى عيسوى للبنات     هند العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 27.5197.58.54.5131576غرب

شكر   13269 عبدالرحمن محمد للبنات     هند العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.529.519.511.511.5201885غرب

جنه   13270 محمد على للبنات     هيام العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 32.519121413151879غرب

هلل   13271 السيد المرسى للبنات     وفاء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 372716.514.51319.519.5610غرب

ابودية    13272 على ابواليزيد عيسى للبنات     وفاء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 372918.51414.519.519.578.5غرب

القواصى   13273 ابراهيم ابراهيم للبنات     ولء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 19.5125.57.526.51762.5غرب

الحنفى   13274 محمد سالم للبنات     ولء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 37271811919.517.564.5غرب
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الذهبى   13275 محمد محمود للبنات     ولء العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 3929191412202065.5غرب

عرفيه   13276 ابراهيم محمد للبنات     يارا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 38.52919.514.5151918.574.5غرب

الجزار   13277 عبداللطيف اشرف للبنات     ياسمين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 281811.57.5814.514.561.5غرب

خميس    13278 رمضان عطيه طلعت للبنات     ياسمين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 39302014152018.577غرب

العشماوى   13279 محمد مجدى للبنات     ياسمين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 36.522181414201978.5غرب

الجمل   13280 محمود محمد للبنات     ياسمين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 383020151519.52074.5غرب

السعودى   13281 القطب محمود للبنات     ياسمين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 392919.51414.5201966غرب

عكر   13282 محمد مصطفى للبنات     ياسمين العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 352318.5109.5151968.5غرب

حنين   13283 عبده ايمن للبنات     يوستينا العداديه الشوبرى السلم عبد طنطا الشهيد 383019.51414.52019.578.5غرب

ابوسليم   13284 ابراهيم السيد للبنين  ابراهيم العدادية طنطا شــونى 302510.598191865غرب

الجنيدى   13285 ابراهيم النبوى للبنين  ابراهيم العدادية طنطا شــونى 24.52510.58.57.51717.555.5غرب

محمدالزيات   13286 ابراهيم علء للبنين  ابراهيم العدادية طنطا شــونى 2323107.53.513.51154.5غرب

خضر   13287 الدسوقى ابراهيم للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 332819121118.51565.5غرب

ظهره   13288 صبحى ابراهيم للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 312617912201755.5غرب

البطراويش   13289 عبدالعزيز اسماعيل للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 13237.5531410.552.5غرب

قحيف   13290 احمد السيد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 24.521107.5415.516.553غرب

عطيه   13291 صلح السيد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 302211.59.55.5191553.5غرب

خليل   13292 الدسوقى خالد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 2323109.57.518.51454.5غرب

موسى   13293 صبحى رزق للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 17.513.564واحد2825105.5غرب

عباس   13294 رياضحمد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 2827.51043.517.515.553.5غرب

العطار   13295 احمد ساجد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 30.524.512.57.5314.51464غرب

الزغبى   13296 شحاته سعيد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 31.525.515.511516.51653.5غرب

سرور   13297 السيد شريف للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 1920.5139.5514.51363غرب
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عبدالجواد   13298 مصطفى عبدالجواد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 12.51610.57.53.511.58.554غرب

عبدالعال   13299 احمد عنتر للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 3827.52012.511.52017.564.5غرب

حواس   13300 عبدالستار كرم للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 1617.57.58313.513.553.5غرب

شبايك   13301 احمد محمد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 3224.514.512.53.517.515.566غرب

خضر   13302 صابر محمد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 3122.5159.52.5111654غرب

الحلو   13303 عبدالغفار وليد للبنين  احمد العدادية طنطا شــونى 2419.510931413.554غرب

عثمان   13304 عبدالرؤف صبحى للبنين  باسم العدادية طنطا شــونى 26.516.5115.53.5171455غرب

ابوجبل   13305 مصلح هانى للبنين  بهاء العدادية طنطا شــونى 32.523.5147.55.516.511.553غرب

ابوعجيلة   13306 عطيه رزق للبنين  حازم العدادية طنطا شــونى 39.5302014.513.52017.5610غرب

فرج     13307 مرزوق عبدالجواد سماره سامى للبنين  حازم العدادية طنطا شــونى 36.5301914.5919.518.568.5غرب

عبدالدايم   13308 سليمان عبدالكريم للبنين  حسام العدادية طنطا شــونى 28.51911127.515.51155غرب

عثمان   13309 ابراهيم خالد للبنين  زياد العدادية طنطا شــونى 2221139.57.51511.555غرب

الشرقاوى   13310 كمال علء للبنين  زياد العدادية طنطا شــونى 2116.51012.57.5151455غرب

ابوهاشم   13311 عبدالفتاح محمد للبنين  زياد العدادية طنطا شــونى 2119.511137.51814.565غرب

الديب   13312 عبدالجواد كرم للبنين  سامح العدادية طنطا شــونى 2711.51211518.51355غرب

ابوريه   13313 على شعبان للبنين  سامى العدادية طنطا شــونى 3426.51514.58.519.517.557.5غرب

عبدالدايم   13314 سليمان محمد للبنين  سليمان العدادية طنطا شــونى 23.5201012518.58.555غرب

واصل    13315 عبدالبارى ابوالفتوح ابراهيم للبنين  سيف العدادية طنطا شــونى 21.51614.512.5918.51766.5غرب

شرف   13316 عبدالوارث عبدالعزيز للبنين  شرف العدادية طنطا شــونى 36.5291812.511.52017.557.5غرب

عجيبه   13317 صابر محمد للبنين  صابر العدادية طنطا شــونى 25.52312.510.57.518.514.565.5غرب

مشعل   13318 صبحى السيد للبنين  صبحى العدادية طنطا شــونى 34.5251111.5918.514.568غرب

عجيبه   13319 شوقى اسامه للبنين  صلح العدادية طنطا شــونى 2421.513.512817.514.556غرب

هديه   13320 مبروك فرج للبنين  عبدالرحمن العدادية طنطا شــونى 30.52513.511.5817.51255.5غرب
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ابواسماعيل   13321 عبدالعزيز خالد للبنين  عبدالعزيز العدادية طنطا شــونى 3526.515.51310.52018.566.5غرب

مشعل    13322 نبيه محمد سميح للبنين  عبدالله العدادية طنطا شــونى 36281713.5122019.567غرب

فراج   13323 عبدالمجيد احمد للبنين  عبدالمجيد العدادية طنطا شــونى 35.5251813.511.51917.556غرب

السحت   13324 على انور للبنين  على العدادية طنطا شــونى 3325.51714.510.52016.566غرب

عبدالجليل   13325 فتحى صابر للبنين  عمرو العدادية طنطا شــونى 3621.516.514.59201658غرب

قحيف   13326 محمد عادل للبنين  فارس العدادية طنطا شــونى 3520.516121019.51667.5غرب

صقر   13327 صقر احمد للبنين  فتحى العدادية طنطا شــونى 36.52816.5141019.51857.5غرب

الديب   13328 صبحى سمير للبنين  فخرى العدادية طنطا شــونى 3523.5149.510.519.513.566.5غرب

الخولى   13329 عاشور على للبنين  كريم العدادية طنطا شــونى 14.51564.58.519666غرب

عبدالجواد   13330 عطيه فتحى للبنين  كريم العدادية طنطا شــونى 27.5157.54.510191467.5غرب

العزيرى   13331 عبدالوهاب محمد للبنين  كريم العدادية طنطا شــونى 24126.5581713.554غرب

ابوزيد   13332 ابراهيم نشأت للبنين  كريم العدادية طنطا شــونى 3828.519.511.5102016.586غرب

كريم   13333 محمد احمد للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 3.59.541.531010.575.5غرب

ابوالعزم    13334 الروبى محمد جابر للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 37.527.518.512.592015.587غرب

صقر   13335 جوده جاد للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 2311.57.55.57.5181155.5غرب

مشعل   13336 كامل جمال للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 17.515747.5169.576غرب

البرانى   13337 محمد حسين للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 33241110.59.51814.566غرب

الرخ   13338 فيصل رمضان للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 2622.511.53.5817.512.565غرب

عبدالعال   13339 احمد سلمه للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 35.525.5161110.5191586غرب

شبك   13340 محمود سمير للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 3315155519.51175غرب

نوفل   13341 محمد شحاته للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 17.518.51039.516.5965.5غرب

هديه   13342 محمد شريف للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 3727.51710.5102014.577.5غرب

هديه   13343 هديه شعبان للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 3726.518.512.5112014.567غرب
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القلشى   13344 اسماعيل طارق للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 33.52169.5819.510.565غرب

السمان   13345 عبدالمجيد عاطف للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 26.516.5691017.511.566غرب

عبده   13346 عبده علء للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 15.516.55.54.510161065غرب

السحت   13347 عبدالجيد عيد للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 12.5113.551015566غرب

الكومى   13348 محمد محمود للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 20.57.5631015.5555.5غرب

ابوسليم   13349 محمد ياسر للبنين  محمد العدادية طنطا شــونى 29.515.5102.551710.555غرب

البنا   13350 على احمد للبنين  محمود العدادية طنطا شــونى 35.52718.51314.752014.555غرب

ابوجابر   13351 محمد العربى للبنين  محمود العدادية طنطا شــونى 37.526.5181312201465غرب

الشونى   13352 محمد حسنين للبنين  محمود العدادية طنطا شــونى 36.52917121319.512.576غرب

الصعيدي   13353 محمد طارق للبنين  محمود العدادية طنطا شــونى 32.52116111317.51355غرب

تركى   13354 ابراهيم عاطف للبنين  محمود العدادية طنطا شــونى 2922.514.5910.517.51354.5غرب

ايوعجيله   13355 عبدالله عبدالجليل للبنين  محمود العدادية طنطا شــونى 254.512.51110166.554غرب

عبيه   13356 محمد مهدى للبنين  محمود العدادية طنطا شــونى 21.55107.5811.54.553.5غرب

رضوان    13357 محمد رمضان محمد للبنين  هادى العدادية طنطا شــونى 3727.519.512.514.519.517.565غرب

خضر   13358 الدسوقى ابراهيم للبنين  يوسف العدادية طنطا شــونى 2219107.58.5105.555غرب

نوفل   13359 محمد احمد للبنين  يوسف العدادية طنطا شــونى 37.523.519131119.517.568.5غرب

ابوالنور   13360 عطيه الجوهرى للبنين  يوسف العدادية طنطا شــونى 18458.59.5109.554.5غرب

هديه   13361 سعيد رجب للبنين  يوسف العدادية طنطا شــونى 32.51912.510.510.516.512.565.5غرب

عمار   13362 محمد رجب للبنين  يوسف العدادية طنطا شــونى 3717.5131311.51911.576غرب

بيومى   13363 سعد محمد للبنين  يوسف العدادية طنطا شــونى 27.5117.758.51111.51165.5غرب

دابوه   13364 سليمان منصور للبنين  يوسف العدادية طنطا شــونى 298.5107.58.516555غرب

عبيد   13365 عبدالفتاح شعبان المشتركة     احمد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 2387.587.511.57.564.5غرب

البهنسي    13366 عبدالوهاب ابوزيد ياسر المشتركة     احمد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 24.5157.57.58147.564.5غرب
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عبيد    13367 حسن بيومى ابوالنور المشتركة     بلل العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 3016.578.510151265.5غرب

عبيد    13368 حلمى رجب مبارك المشتركة     حلمى العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 29.51568.5914.51175غرب

القبيصى   13369 عطيه النبوى المشتركة     خالد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 10.546.58.57.5107.554غرب

عمار    13370 نصر صبحى عبدالفتاح المشتركة     شريف العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 254.56.597.513.51164غرب

عبيد    13371 حسن عبدالعال حسن المشتركة     عبدالعال العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 34.524.515.5128201674غرب

عبيد    13372 حسن عبدالعال هاشم المشتركة     عبدالعال العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 38291914.513.52014.573غرب

خضر    13373 عبدالهادى طه عبدالهادى المشتركة     كريم العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 25.5122.57.5513.51061.5غرب

كسبر   13374 النبوى ابراهيم المشتركة     محمد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 30.5152.57.5517.51275غرب

الشاعر    13375 عبدالسلم انور النبوى المشتركة     محمد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 25.517.527.5315.59.574.5غرب

ابوالسباع   13376 عبدالفتاح رمضان المشتركة     محمد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 22.51637.55.514.51174.5غرب

البشيهي    13377 عبدالعال السيد سامى المشتركة     محمد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 34.52210107.5191375غرب

عطوى    13378 حسن محمد عيد المشتركة     محمد العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 26.51537.54.515.51075غرب

ابوعيانة   13379 عبدالحميد بسيونى المشتركة     محمود العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 21.516.52.595.5151373.5غرب

الضبع    13380 رشاد محمد شعبان المشتركة     محمود العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 3220.5108.59.51913.574.5غرب

زيدان    13381 الرفاعى محمد ياسر المشتركة     محمود العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 201637.57.511.511.553.5غرب

عبيد    13382 الصاوى ابراهيم عصام المشتركة     مصطفى العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 37251011.512.518.51275غرب

عبدالحميد    13383 محجوب عبدالمجيد السيد المشتركة     يوسف العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 35.523.510.59111813.573.5غرب

العربي   13384 محمد رضا المشتركة     يوسف العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 35.5231512.511.519.514.575غرب

الكيلني    13385 محمد عبدالعزيز نبيه المشتركة     يوسف العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 3826.515.587.5191473غرب

الشاعر    13386 عبدالسلم انور جمعه المشتركة     اسماء العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 33.5125.57.52.5111176غرب

ابوسمرة   13387 عامرشعبان رضا المشتركة     الء العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 39.52819.51315201577غرب

صقر    13388 على عبدالسلم رجب المشتركة     ايمان العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 3219137.57.513876غرب

عطوى    13389 على عبدالرحمن عبدالحميد المشتركة     ايمان العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 34.524101081311.576غرب
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العربي    13390 احمد احمد مكارم المشتركة     بدور العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 332514.59.57.515.59.575.5غرب

العربي    13391 بيومى فاضل ربيع المشتركة     ثريا العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 3726.515.5147.51813.574غرب

عبيد    13392 محمد فوزى تامر المشتركة     حبيبه العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 332117.5127.5191375.5غرب

العربي    13393 احمد محسوب هاشم المشتركة     حبيبه العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 3011158.5515.59.575.5غرب

سلمة    13394 عبدالوهاب عبدالمنعم عبدالمنعم المشتركة     دنيا العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 38.526.5191314191776غرب

عبدالرءوف   13395 عبدالقادر محمد المشتركة     ريم العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 23.5101111.57.5108.576غرب

صالح    13396 شبل الرفاعى مصطفى المشتركة     زينب العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 372515.5138201176.5غرب

قحيف    13397 رشدان محمد سمير المشتركة     ساره العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 30577.51.51011.555.5غرب

الديباوى   13398 محمد صبحى المشتركة     سهير العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 38.52717127.519.514.586غرب

سعد    13399 محمد رمضان عثمان المشتركة     سهيله العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 257.510.567.5126.566غرب

الطويل    13400 ابراهيم السيد رجب المشتركة     غاده العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 304.51054.510.59.576غرب

محمد    13401 عبدالله ابودهب جمال المشتركة     مروه العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 35.523.516137.5191476غرب

غنيم    13402 الجوهرى محمد ايمن المشتركة     منه العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 1987.54465.566غرب

عبيد    13403 عبدالعزيز محمد سميح المشتركة     منه العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 24.566.52241265غرب

بيصار    13404 عبدالحق فتحى احمد المشتركة     مها العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 36.52217.57.57.514.51466غرب

عطوى    13405 على عبدالرحمن البدرى المشتركة     ندى العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 392719.513.515191676غرب

عبيد    13406 ابراهيم عبدالحميد باسم المشتركة     ندى العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 218.551.522.51166غرب

شلبي   13407 سعد فايد المشتركة     ندى العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 16.577.52.532.51265.5غرب

عبيد    13408 محمد عبدالعال حمدان المشتركة     نورهان العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 35.52719.513.51519.51552غرب

عبيد    13409 عبدالحميد عباس سلمه المشتركة     نورهان العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول 27.5410.57.52.514951.5غرب

حسن    13410 اسماعيل قطب سعيد المشتركة     هدير العدادية الجديدة المنشأة ملحقة طنطا فصول واحد37.526.512.51411.514.5154غرب

غراب   13411 على محمد اساسى    اسلم تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 36.525.515.513.59192064.5غرب

حدوة   13412 صالح ابراهيم اساسى    صالح تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 25.510.54.57.55.514.51863.5غرب
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الكومي    13413 عطاالله السيد على اساسى    مازن تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 17.591.54.54.51212.553.5غرب

النقراشي    13414 سليمان سمير عاطف اساسى    محمد تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 23223.595.515.51364غرب

الخطيب    13415 عبدالغنى حسين عزت اساسى    محمد تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 34.52518.5118181464.5غرب

البنا    13416 محمود حسن كمال اساسى    محمد تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 31.520.54.5107.518.516.565غرب

ابوزيد   13417 عبدالفتاح عيد اساسى    ساره تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 27.512.5597.5141341.5غرب

صقر    13418 عيد محمد يسرى اساسى    ساره تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 34.522109.591815.552غرب

شاهين    13419 القطب ابراهيم صبحى اساسى    شاهنده تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى واحد34.51510107.514.516.55غرب

هديه   13420 عبدالقوى سلمه اساسى    شهيناز تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 35.517.51212916.517.551.5غرب

المسلمانى   13421 صبحى الشحات اساسى    مريم تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى واحد31164.57.55.51315.55غرب

الديب    13422 مبروك محمود الله اساسى    منه تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 33.528.512.5911.51512.552.5غرب

مرزيق    13423 محمد محمد يوسف اساسى    ندا تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 35.526187.58.51916.552غرب

ابوزيد   13424 عبدالتواب طلعت اساسى    هاجر تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 3830191515191575غرب

العربى    13425 السنوسى رياض مبروك اساسى    هدى تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 3225.513.57.57.515.513.552غرب

حسن    13426 عبده عبدالمنعم مجاهد اساسى    ياسمين تعليم العدادية عتمان طنطا سيدى 286432.5101351.5غرب

العياط   13427 ابواليزيد ابوالعل للبنات  اسراء العداديه طنطا شونى 38.52819.512.514.5201585.5غرب

دابوه   13428 سليمان السيد للبنات  اسراء العداديه طنطا شونى 373019.7513152015.5710غرب

العطار   13429 مبروك كرم للبنات  اسراء العداديه طنطا شونى 3828.51712.510201566غرب

رجب   13430 بخاطره جمعه للبنات  اسماء العداديه طنطا شونى 19.5104.542.5711.551.5غرب

مصباح   13431 عبدالفتاح عبدالحميد للبنات  اسماء العداديه طنطا شونى 403019.514152020810غرب

قحيف   13432 محمد عبدالمجيد للبنات  اسماء العداديه طنطا شونى 25.5163.57.51.516.51452غرب

فليفل   13433 عبدالهادى محمود للبنات  اسماء العداديه طنطا شونى 32.5241555161252غرب

الشيشينى   13434 محمد وائل للبنات  اسماء العداديه طنطا شونى 23.51547.54.5109.552.5غرب

الدسوقى   13435 عبدالمجيد عبدالجواد للبنات  الء العداديه طنطا شونى 38.52717.5910.5191888.5غرب
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عثمان   13436 عبدالرؤف رجب للبنات  امنيه العداديه طنطا شونى 29.512.510119.5151857.5غرب

ابوطالب    13437 فتحى احمد رشدى للبنات  امنيه العداديه طنطا شونى 35191312.59.517.51848غرب

العشرى   13438 رجب مهدى للبنات  اميمه العداديه طنطا شونى 3922.51212.511.512.51858غرب

العزيرى   13439 صلح طارق للبنات  انصاف العداديه طنطا شونى 14.56.52.57.53.521446.5غرب

الديب   13440 شوقى حمدى للبنات  ايمان العداديه طنطا شونى 2810.51010.51014.51556.5غرب

عطوى   13441 محمود جمال للبنات  ايه العداديه طنطا شونى 38.53019.513.510.5201978.5غرب

شداد   13442 ابراهيم سامى للبنات  ايه العداديه طنطا شونى 312311.57.55.510.51766.5غرب

صالح   13443 شلبى سعيد للبنات  ايه العداديه طنطا شونى 37251310.5514.51858.5غرب

عبدالنبى    13444 السيد القطب محمد للبنات  ايه العداديه طنطا شونى 3618.51410.510.517.51858.5غرب

الروبى   13445 حماد السيد للبنات  بسمه العداديه طنطا شونى 3720.515.51210.5202068.5غرب

على   13446 ثابت السيد للبنات  حبيبه العداديه طنطا شونى 383019.51312.52020610غرب

عبدالعال   13447 كمال اكرامى للبنات  حنين العداديه طنطا شونى 12.556صفرواحدواحد1.5واحد7غرب

شاهين   13448 عبدالحميد محمود للبنات  حياه العداديه طنطا شونى 3627.513.512.58101668.5غرب

دابوه   13449 رجب ابراهيم للبنات  خلود العداديه طنطا شونى 36.52618.51110.52017.558.5غرب

ناصف   13450 صلح على للبنات  دنيا العداديه طنطا شونى 3519.511.511.57.514.51768.5غرب

رضوان   13451 رجب محمد للبنات  دنيا العداديه طنطا شونى 24.510.56.5346.51666غرب

الشفيعى   13452 الصاوى اشرف للبنات  دينا العداديه طنطا شونى 41.53.5322.51465.5غرب

فليفل   13453 محمد رمضان للبنات  دينا العداديه طنطا شونى 13.55.52.531.5512.566غرب

المهندس   13454 عبدالمقصود المهدى للبنات  رانيا العداديه طنطا شونى 26.58.56.534.51315.547غرب

نوفل   13455 مرسى مصطفى للبنات  رحاب العداديه طنطا شونى 372719121419.517.568غرب

مشعل   13456 محمد عبدالحميد للبنات  رحمه العداديه طنطا شونى 9241.521.514.556.5غرب

عبدالعال   13457 على سعيد للبنات  رقيه العداديه طنطا شونى 941.5223.513.554.5غرب

عبدالرحيم    13458 محمد احمد وائل للبنات  رنا العداديه طنطا شونى 30.523.5107.5517.51774غرب
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غراب   13459 شعبان سيداحمد للبنات  روضه العداديه طنطا شونى 39.528.515.512.511.52019.574.5غرب

الوكيل   13460 عبدالخالق يحيى للبنات  رويدا العداديه طنطا شونى 341514.55.5518.51642.5غرب

المهدلى   13461 عبدالبارى ابراهيم للبنات  ريهام العداديه طنطا شونى 30.57104.54.517.51662غرب

عليم   13462 على رزق للبنات  ريهام العداديه طنطا شونى 35.51514.54.541815.562غرب

قحيف   13463 رمضان عبدالجواد للبنات  ريهام العداديه طنطا شونى 33.526107.57.5201772غرب

عطوى   13464 سعيد السيد للبنات  زينب العداديه طنطا شونى 39271213132017.577غرب

المهندس   13465 محمد عبدالعاطى للبنات  ساره العداديه طنطا شونى 36.5281910.51419.517.575غرب

غازى    13466 رجب السيد عماد للبنات  ساره العداديه طنطا شونى 32.517177.58.518.517.553.5غرب

الهنداوى   13467 حسين محمد للبنات  سالى العداديه طنطا شونى 2610.543.52.511.515.562.5غرب

على   13468 ثابت ابراهيم للبنات  ساميه العداديه طنطا شونى 22.59.53221217.561.5غرب

الوكيل   13469 على اشرف للبنات  سماسم العداديه طنطا شونى 19.51542.52.51014.562غرب

هديه   13470 سعيد عيد للبنات  سمر العداديه طنطا شونى 34.52512.59415.516.573.5غرب

عبدالجواد   13471 عطيه صبحى للبنات  سميره العداديه طنطا شونى 39261914.513.519.517.573غرب

عبدالعال   13472 محمد سامى للبنات  سهيله العداديه طنطا شونى واحد3196.53.53.510156غرب

ابوزيد   13473 ابراهيم خالد للبنات  شاديه العداديه طنطا شونى 3620179.57.519.517.562غرب

ابراهيم   13474 عبدالهادى سيد للبنات  شروق العداديه طنطا شونى 38.52918.599.52018.569غرب

ابوزيد   13475 النبوى عايد للبنات  شهد العداديه طنطا شونى 3829.5191514.75201863.5غرب

الصيفى   13476 عبدالحميد محمد للبنات  شهد العداديه طنطا شونى 382918.51312.519.7518.565غرب

هديه   13477 مبروك فرج للبنات  شيماء العداديه طنطا شونى 3324167.57.519.51561.5غرب

الوكيل   13478 عبدالجواد جمال للبنات  ضحى العداديه طنطا شونى 36.528157.5418.516.562غرب

شريشر   13479 عبدالقوى ابراهيم للبنات  عليه العداديه طنطا شونى 359.5137.5417.513.562غرب

سلمه   13480 محمد عبدالله للبنات  عهود العداديه طنطا شونى 22.597.5426.513.579غرب

الهنداوى   13481 عبدربه ابراهيم للبنات  فاطمه العداديه طنطا شونى 366.513.555171669غرب
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العزيرى   13482 صبحى ايمن للبنات  فاطمه العداديه طنطا شونى 37.528.515.58.57.5191789غرب

لشين   13483 عبدالجيد خالد للبنات  مريم العداديه طنطا شونى 36.523.519.511.57.52019.589.5غرب

محمد    13484 سيد يحى سيد للبنات  مريم العداديه طنطا شونى 34.520.512.511.5817.51398.5غرب

البطراويش   13485 محمد خالد للبنات  ملك العداديه طنطا شونى 38.528.519.751311.5201469.5غرب

الشيح   13486 ابراهيم مرزوق للبنات  ملك العداديه طنطا شونى 1.55.51356.5واحد25.53.510غرب

رخا   13487 عبدالعزيز اشرف للبنات  منار العداديه طنطا شونى 3312.515.543.5151468.5غرب

عابدين   13488 عبدالقادر ايمن للبنات  منار العداديه طنطا شونى 39.528.519.51515202099.5غرب

السمان   13489 عبدالعظيم عبدالقادر للبنات  منار العداديه طنطا شونى 382417.55.57.517.51477.5غرب

هديه   13490 محمد اشرف للبنات  منه العداديه طنطا شونى 29.52111.53.5316.515.577.5غرب

البرانى   13491 عبدالعزيز السيد للبنات  منه العداديه طنطا شونى 25.5157.55516.514.589.5غرب

عبدالكريم    13492 فوزى ابراهيم الله للبنات  منه العداديه طنطا شونى 34.522117.57.51915.599.5غرب

الشيشينى    13493 فتحى السيد الله للبنات  منه العداديه طنطا شونى 22.5852.52.513.512.589غرب

عجيبه    13494 السيد شعبان الله للبنات  منه العداديه طنطا شونى 372619.57.57.5191789غرب

عطوى    13495 محمد وليد الله للبنات  منه العداديه طنطا شونى 372814810201789.5غرب

هديه   13496 الجوهرى محمد للبنات  منه العداديه طنطا شونى 37.528.519.512.57.52013.579.5غرب

الوكيل   13497 محمد مدحت للبنات  منه العداديه طنطا شونى 75.55.551.5312.568غرب

هديه   13498 احمد شعبان للبنات  مها العداديه طنطا شونى 11.58.510225.51187.5غرب

السحت   13499 سعيد عادل للبنات  مها العداديه طنطا شونى 33.52118.57.57.519.51779.5غرب

عطوى   13500 احمد عبدالعزيز للبنات  مياده العداديه طنطا شونى 372518.59.57.519.515.578.5غرب

السحت   13501 فتحى ابراهيم للبنات  نجوى العداديه طنطا شونى 4.586.522313.567غرب

عبدالجواد   13502 عبدالعزيز جمال للبنات  ندى العداديه طنطا شونى 2811.5855.514.516.553غرب

الشناوى   13503 المغربى طارق للبنات  ندى العداديه طنطا شونى 39301914.51419.517.562.5غرب

فليفل   13504 سيداحمد عبدالناصر للبنات  ندى العداديه طنطا شونى 18.511.5733101452.5غرب
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البغدادى   13505 عبدالحميد ابراهيم للبنات  نسمه العداديه طنطا شونى 3319.515.57.57.52016.566غرب

ابوزيد   13506 عبدالرحيم مسعد للبنات  نوران العداديه طنطا شونى 39.5301913142014.575.5غرب

عبدالجواد   13507 ابراهيم السيد للبنات  نورهان العداديه طنطا شونى 37.5281612112016.578غرب

عبدالعال   13508 محمد سعيد للبنات  نورهان العداديه طنطا شونى 38.53018.51414201668غرب

النقراشى   13509 احمد عبدالغفار للبنات  هاجر العداديه طنطا شونى 32.58.5111.5215.514.564غرب

بركات   13510 عاطف ناصر للبنات  هاجر العداديه طنطا شونى 38.528.519.51212.5201473.5غرب

جابر   13511 رجب رمضان للبنات  هاله العداديه طنطا شونى 36.529135.54.519.51754غرب

صالح    13512 الخطابى محمد شحاته للبنات  هبه العداديه طنطا شونى 34241254161663غرب

عبدالعال   13513 احمد محمد للبنات  هبه العداديه طنطا شونى 2515103.57.5101883غرب

السحت   13514 عبدالغنى احمد للبنات  هدى العداديه طنطا شونى 34.518.5138.57.5181785.5غرب

عابدين   13515 عبدالقادر ايمن للبنات  هدير العداديه طنطا شونى 38.530201515201996.5غرب

عبداللطيف   13516 عطيه كرم للبنات  هدير العداديه طنطا شونى 2915107.57.5121466غرب

رخا   13517 عبدالعزيز سامى للبنات  هناء العداديه طنطا شونى 8.593.547.57.59.564.5غرب

الديب   13518 محمد سامى للبنات  وسام العداديه طنطا شونى 24.515.5767.5191265.5غرب

الديب   13519 حسين اشرف للبنات  يارا العداديه طنطا شونى واحد20.51510.52.537.5135غرب

مبروك   13520 احمد احمد للبنات  ياسمين العداديه طنطا شونى 2287.52.5411.51252.5غرب

الحداد   13521 محمود طارق للبنات  ياسمين العداديه طنطا شونى 209102.53.5101452غرب

الشرقاوى   13522 محمود مجدى بشبراالنملة       ابراهيم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 32.517.5157.55.518.514.554.5غرب

عايد   13523 حمدى محمد بشبراالنملة       ابراهيم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 1115157.57.5131144غرب

ابوحسين   13524 محمد محمد بشبراالنملة       ابراهيم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 28.523.515.511913.512.556.5غرب

النجار   13525 احمد ابراهيم بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 34.526.51810.51019.56.547غرب

ابوزيد   13526 الجبالى ابراهيم بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 161814.57.57.51015.544غرب

منصور   13527 ابراهيم اشرف بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد واحد3420.517.5117.517.511.55غرب
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حسن     13528 حسن عبدالوارث محمد بشير بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 382919.51514.52016.571.5غرب

خربوش   13529 جابر حامد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 211014.57.5511.511.552.5غرب

بديوى   13530 رمضان حسن بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 252315.58.57.514.514.564.5غرب

مقرب   13531 عبدالعظيم حسن بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2725.515.59.511101276غرب

غنيم   13532 حسين رضوان بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.525.518.515111916.577.5غرب

المسلمانى   13533 الجبالى رمضان بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 27.52116.510.59.51613.564غرب

دياب    13534 ابراهيم احمد سيد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 26231613.57.519.51575غرب

حفور   13535 على شريف بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 10.511.5155.57.51014.553غرب

الكنيسى   13536 مصطفى شعبان بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3525.5168.57.519.516.564.5غرب

شكر   13537 احمد عادل بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد واحد201515.57.55.514144غرب

رجب   13538 ابراهيم محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38.5292015152015710غرب

غنيم   13539 احمد محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 34.527191513.52016.5810غرب
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حمودة   13540 الجبالى محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 24.52015.514.512181766.5غرب

الجبالي   13541 السيد محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.529.5181514.52017.576.5غرب

ندا   13542 السيد محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 392919.7514.513.5191879غرب

الجبالى   13543 شحاته محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3825161413.5181869.5غرب

الغزالى   13544 طه محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 33.51014.511.511.5151878.5غرب

بساط   13545 محمد محمد بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3929.519.51514.52018.579غرب

الخلوانى   13546 منصور هشام بشبراالنملة       احمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3320.51410.58.51717.569غرب

سلمة   13547 عبدالمعطى عرفه بشبراالنملة       ادهم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.521.51012131618.559غرب

ابوسالم   13548 عابد محمود بشبراالنملة       اسامه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.53019.515152019.559غرب

سعد   13549 محمد ابراهيم بشبراالنملة       اسلم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.524.511.511.512.5161777.5غرب

القصاص   13550 اسماعيل عادل بشبراالنملة       اسماعيل المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 321410.58910.51859غرب

غنيم   13551 ابواليزيد ابراهيم بشبراالنملة       السيد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3726.519.51515201989.5غرب

خربوش   13552 رجب عماد بشبراالنملة       امير المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2616.5104.554.514.546.5غرب

رجب   13553 محمد صلح بشبراالنملة       باسم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 30.522.513.54.511.51218.589.5غرب

الجنجيهى    13554 محمد الحمدى سعيد بشبراالنملة       جمال المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 393019.5141519.519.579.5غرب

عايد   13555 حامد جمال بشبراالنملة       حامد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.530201514.5202079.5غرب

غنيم   13556 رجب الجبالى بشبراالنملة       خالد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.52718.513.5142019.5810غرب

الحلج   13557 المغاورى ناجى بشبراالنملة       ذياد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 362618.514141918.5810غرب

الله    13558 سعد ابواليزيد بيومى بشبراالنملة       راضى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 23118.5381015.578.5غرب

ابوزيد   13559 على رضا بشبراالنملة       رامى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2922.582.57.5131787.5غرب

سلمة    13560 رجب الدين صلح بشبراالنملة       رجب المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3627.51499171889غرب

داود   13561 رمضان وليد بشبراالنملة       رمضان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.526.5147.5916.51888.5غرب

شكر   13562 ابراهيم على بشبراالنملة       سامر المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3129146.7531115.578.5غرب
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مقرب   13563 حسين جمال بشبراالنملة       صلح المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 35.519.5107.55.7518.51555غرب

شتلة   13564 عبدالحميد محمد بشبراالنملة       طارق المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 33221210.57.519.512.555غرب

اسماعيل   13565 على ابراهيم بشبراالنملة       عادل المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 27.5156.544.518.51265غرب

الشرقاوى   13566 محمد عبدالمجيد بشبراالنملة       عادل المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3324107.52.5191564غرب

عمران   13567 عبدالحميد عمر بشبراالنملة       عبدالحميد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 21.517.57.543.513.512.574.5غرب

اسماعيل   13568 حامد احمد بشبراالنملة       عبدالرحمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3425.518119201675غرب

الحلج   13569 ابواليزيد السيد بشبراالنملة       عبدالرحمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3529.515127.519.514.586.5غرب

الخلوانى   13570 عبدالرحمن عبدالمحسن بشبراالنملة       عبدالرحمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2520.57.54.51.51810.565.5غرب

الحلج   13571 على محمد بشبراالنملة       عبدالرحمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2215621.5178.555غرب

عايد    13572 على عبدالله محمود بشبراالنملة       عبدالرحمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3824.516.513.51419.51678غرب

الغزالى   13573 عبدالرؤف على بشبراالنملة       عبدالرؤف المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38271512.58.5201648غرب

غنيم   13574 ابراهيم ابراهيم بشبراالنملة       عبدالله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 71042.5نصفنصف15104.5غرب

العزالى   13575 السبد احمد بشبراالنملة       عبدالله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 33.5191055.512.51476غرب

النجار   13576 محمد اشرف بشبراالنملة       عبدالله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 1.511553.5واحد8.56.54غرب

عيسى   13577 محمد حامد بشبراالنملة       عبدالله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 15.57.54.532.511.5444.5غرب

ابوخطيطه   13578 عبدالغفار رضا بشبراالنملة       عبدالله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 21.5157.563.5116.545غرب

القزاز   13579 شحاته محمد بشبراالنملة       عبدالله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 393019.513.513.519.517.548.5غرب

عيسى   13580 على هانى بشبراالنملة       عبدالله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 32.51311.57.54.518.5556.5غرب

سلمة   13581 مصطفى احمد بشبراالنملة       عصام المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3016.511.58.55181356غرب

النجار   13582 عبدالرؤف محمد بشبراالنملة       علء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 372317.513.51119.51784غرب

سليم   13583 على اشرف بشبراالنملة       على المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3926.51614.75122018.584غرب

غنيم   13584 ابوزيد احمد بشبراالنملة       عمر المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 32.52411.59.591616.585غرب

سلمه   13585 عمر عادل بشبراالنملة       عمر المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3122.5107.59.514.51485غرب
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رضوان   13586 السيد فتحى بشبراالنملة       عمر المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 11.518.565.555.516.582.5غرب

غنيم   13587 طه خالد بشبراالنملة       عمرو المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3728.516.51314.519.516.585.5غرب

ابوغنيم   13588 محمد خالد بشبراالنملة       عمرو المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 18.517848.514.515.584.5غرب

عايد   13589 رجب علء بشبراالنملة       عمرو المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 31.515.5123313.51183.5غرب

السواح   13590 فتحى محمد بشبراالنملة       عمرو المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 16116.54.52.59.51063غرب

الحلج   13591 عبدالفتاح بشبراالنملة       فارسجمال المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد صفر20.5134.537.511138غرب

اللبان   13592 محمد عيد بشبراالنملة       فارس المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 35.51911.511111715.586غرب

احمد    13593 زكي محمد جمال بشبراالنملة       قدرى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 7.578.541.5واحد5.56.55.5غرب

خطيطه   13594 محمد جمال بشبراالنملة       كريم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد واحد20171021011135غرب

عبدة   13595 بسيونى محمد بشبراالنملة       كريم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3321.5142.510.515.516.543غرب

يوسف    13596 على عبدالله احمد بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3628121411.51917.587غرب

غنيم   13597 محمد احمد بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.522.51413.5132015.586غرب

الغزالى   13598 شعبان السيد بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 292514.512.510.518.51484غرب

باز   13599 عبدالفتاح المرسى بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 32.521.5131291913.573.5غرب

الغزالى   13600 محمود ايمن بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 34.5251814.5132016.584غرب

العبد   13601 محمد جعفر بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 331817.514.511.5171873غرب

رمضان   13602 عبدربه جمال بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 32191010.54.518.51562.5غرب

الخلوانى   13603 منصور خالد بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2715.51584.51817.575غرب

غنيم   13604 الجبالى رمضان بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.52619.51513.5202098.5غرب

سلم   13605 محمد سعيد بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 362219.5129.519.751798.5غرب

مقرب   13606 اسماعيل شبل بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.522.516.512.513201875غرب

الشول   13607 ابراهيم شعبان بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.5282015152019.599غرب

الحبشى    13608 الجبالى الدين ضياء بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3326.519.5124.519.519.592.5غرب
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رضوان   13609 فتحى طلعت بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.52718.513.512191975غرب

موسى   13610 رمضان عادل بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38.52619.51512201996غرب

الخلوانى   13611 عبدالرحمن عبداللطيف بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 1719.513104.5131492غرب

الجبالى   13612 شحاته عبدالله بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.530201412.5202098.5غرب

الطوخى   13613 محمد على بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38292013.514.5202099.5غرب

النجار   13614 محمد عمر بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 261910109.516.51975غرب

حجازى   13615 محمد لطفى بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد صفر34.527.516.510.5819.515.58غرب

البخومى   13616 محمد مصطفى بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3827161414.5202095غرب

الباجورى   13617 لولى هشام بشبراالنملة       محمد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 35.519177.591618.571.5غرب

عمر   13618 انسسعد بشبراالنملة       محمود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.525.516.51414.519.519.575غرب

اسماعيل   13619 محمود طارق بشبراالنملة       محمود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.526.5161414.519.51975.5غرب

رضوان   13620 محمود عماد بشبراالنملة       محمود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.527.520151519.51976غرب
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معوض   13621 عبدالجواد عوض بشبراالنملة       محمود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2623.51611.55171695غرب

الدشيهى   13622 مصطفى ماهر بشبراالنملة       محمود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2622.5127.58.514.51672.5غرب

بلح   13623 ابوالفتوح محمد بشبراالنملة       محمود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.525169.51217.51685غرب

خروب   13624 ابواليزيد محمد بشبراالنملة       محمود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 30.51615.59914.51983.5غرب

مقرب   13625 حسين جمال بشبراالنملة       مدحت المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37191611.51017.51962.5غرب

موسى   13626 رجب فرج بشبراالنملة       مروان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 393019.514.5152019.599.5غرب

بساط   13627 محمد احمد بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 34.52115.57.57.515.519.575.5غرب

مقرب   13628 عبدالحليم اشرف بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 4.511623.514.51672غرب

الكنيسى   13629 السيد السيد بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد واحد33221711.51319.519.57غرب

السخاوى   13630 عبدالفتاح جمال بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 34.518.515.511.512.519.52072.5غرب

الحلج   13631 ابواليزيد محمد بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3830191415202083.5غرب

الخلوانى   13632 عبدالعال محمد بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 29.52114.57.581319.582غرب

ابوزيد   13633 محمد محمد بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37251410.5131818.575.5غرب

الشول    13634 عبدالعزيز محمد محمد بشبراالنملة       مصطفى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3529.5151212.518.51976غرب

عبدالمنصف   13635 محمد محمد بشبراالنملة       منصف المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2423107.510.514.515.573.5غرب

البخومى   13636 منصور احمد بشبراالنملة       منصور المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 35.5271697.517.519.576.5غرب

عايد   13637 عبدالفتاح السيد بشبراالنملة       مؤمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 219.5101.53121542.5غرب

الديب   13638 احمد جمال بشبراالنملة       مؤمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.522.517117.519.51963.5غرب

سلمة   13639 السعيد شحاته بشبراالنملة       مؤمن المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 18.516.512.547.51016.573.5غرب

الجنجيهى   13640 فؤاد احمد بشبراالنملة       نادر المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 35.525.51913.59.51819.575غرب

مقرب   13641 محمد اشرف بشبراالنملة       يحى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2414.5153.57.511.51775غرب

غنيم   13642 رجب خالد بشبراالنملة       يحى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 328.51710.57.5141573غرب

عاشور   13643 محمود اشرف بشبراالنملة       يوسف المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3212146.54.251515.578غرب
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غنيم   13644 رجب صبحى بشبراالنملة       يوسف المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 26.5513.57.5415.513.581.5غرب

شتلة   13645 حسن محمود بشبراالنملة       يوسف المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 29.516.512.583.5171282غرب

عاشور   13646 رمضان ياسر بشبراالنملة       يوسف المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 29.5151511.591817.586غرب

المؤذن   13647 فتحى الجبالى بشبراالنملة       اسراء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.52818.51314.5202097.5غرب

ابوزيد   13648 ابوالفتوح سامى بشبراالنملة       اسراء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.5231710.510.5182088.5غرب

سلمه   13649 رجب عادل بشبراالنملة       اسراء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.52819.51415202098غرب

سلمه   13650 محمد محمود بشبراالنملة       اسراء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3825.518.5141219.7519.589غرب

ابوغنيم   13651 طلبه ابراهيم بشبراالنملة       اسماء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 33.51413141419.519.577غرب

باز   13652 يوسف عيد بشبراالنملة       اسماء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.5292015152020910غرب

حفور   13653 اسماعيل محمد بشبراالنملة       الء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.52718.51511.52019.589غرب

ناصف   13654 اسماعيل مصطفى بشبراالنملة       الء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 28.581310.511.515.515.556غرب

السودانى   13655 عبدالرؤف عبدالرحيم بشبراالنملة       امنيه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3210169.512.51517.586.5غرب

الخلوانى   13656 محمود ناجى بشبراالنملة       اميره المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 35.523.518.51214202088غرب

شكر   13657 ابراهيم محمود بشبراالنملة       اهداء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 369189.51418.518.577.5غرب

رجب   13658 فتوح عماد بشبراالنملة       ايمان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3517.512.513.51319.51985.5غرب

الهيتمى   13659 واصف ابراهيم بشبراالنملة       ايه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3824181113.5202087.5غرب

عمارة   13660 طه حسن بشبراالنملة       ايه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2611107.57.510.515.585غرب

حمادة   13661 ابواليزيد عيد بشبراالنملة       ايه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.530201515202099غرب

مكى   13662 محمد مدحت بشبراالنملة       ايه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 392814.5117.5201352.5غرب

الطوخى   13663 محمد عيد بشبراالنملة       بسمله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.5133.510516.513.565.5غرب

الباجورى   13664 سالم صلح بشبراالنملة       بسنت المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38.5153.5105171086غرب

العبد   13665 عبدالفتاح محمود بشبراالنملة       بسنت المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 393018.515152020810غرب

خطاب   13666 فتحى امين بشبراالنملة       حبيبه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 391613.5141419.751999.5غرب
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ابوغنيم   13667 رجب كرم بشبراالنملة       حبيبه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.530191515202098.5غرب

خطاب   13668 السعيد نصرالدين بشبراالنملة       حبيبه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.525.517.51414.519.751988.5غرب

محمود   13669 احمد طلعت بشبراالنملة       حسناء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.5281915152020810غرب

ابوجبل   13670 محمود محمد بشبراالنملة       حنان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3686127.519.7519.599غرب

الجمال   13671 احمد حسانين بشبراالنملة       حنين المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3925.518.51513.52019.587.5غرب

الخلوانى   13672 موسى محمد بشبراالنملة       خلود المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3916710.510.519.52075غرب

العبد   13673 محمد شريف بشبراالنملة       دعاء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38.524121514201989غرب

شعبان    13674 عثمان سالم اشرف بشبراالنملة       دنيا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 30.511.559417.51493.5غرب

الشامي    13675 محمد محمدى السيد بشبراالنملة       دنيا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39191213.514.52015.587.5غرب

الجبالى   13676 ابراهيم ايهاب بشبراالنملة       دنيا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 251049.5517.51288غرب

خروب   13677 عبدالفتاح علءالدين بشبراالنملة       دنيا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 393017.515152017910غرب

عبدالفتاح   13678 عباس عماد بشبراالنملة       دنيا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 361316.511.512.519.51586.5غرب

صقر   13679 على فتحى بشبراالنملة       دنيا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3616.57.5127.5191285.5غرب

عمر   13680 محمد محمود بشبراالنملة       دينا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36151010818.51895غرب

عايد   13681 حسن حسنى بشبراالنملة       ردينه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38.5302015152019.565.5غرب

رضوان   13682 محمد احمد بشبراالنملة       رقيه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.52919.514.514.52020710غرب
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المهدى   13683 سليمان محمد بشبراالنملة       رقيه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2613.55851015.575.5غرب

عبدالفتاح   13684 شحاته اسامه بشبراالنملة       روان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 393019.51515202089.5غرب

رمضان   13685 عبدربه مصطفى بشبراالنملة       روان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 39.53019.515152020910غرب

سلم   13686 محمود جمال بشبراالنملة       روضه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38.52518.51410.51917.5108.5غرب

الشول   13687 السيد رجب بشبراالنملة       روضه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 383018.515152019.599.5غرب

البهنسي   13688 سعيد مصطفى بشبراالنملة       روضه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3930201414.52016.5107.5غرب

خروب   13689 رمضان وليد بشبراالنملة       روضه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 33206.555.51316.597غرب

خروب   13690 محمد خالد بشبراالنملة       ريهام المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 393019141520201010غرب

سلمة   13691 مرزوق جمال بشبراالنملة       زينب المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 27.51377.57.514.512.589.5غرب

الشرقاوى   13692 عبدالعليم ذكريا بشبراالنملة       ساره المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37231412.512.52016.589غرب

العبد   13693 محمد سيد بشبراالنملة       سلوى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 26.5137.522.5714.597غرب

سلطان    13694 عبدالموجود الدين محى بشبراالنملة       سندى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3722.510124.51818.597.5غرب

الباب    13695 فتح رمضان الجبالى بشبراالنملة       سهيله المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 1812.52.52.53101387غرب

الدشيهى   13696 السيد وليد بشبراالنملة       شروق المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3829.5121413.51919.588.5غرب

غانم   13697 الحسانين ابواليزيد بشبراالنملة       شهد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3612485.5111787.5غرب

السطيحة   13698 عبدالباقى احمد بشبراالنملة       شهد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.528191314.52019.5810غرب

الصعيدى   13699 عبدالغفار محروس بشبراالنملة       شهد المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3826.51913.512202068غرب

عبدالمنصف   13700 محمد محمد بشبراالنملة       صفا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 1.53.510.576.5نصف1883.5غرب

الشرقاوى   13701 محمد حامد بشبراالنملة       عزه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3220.56.57.531716.566.5غرب

خربوش   13702 محمد ابراهيم بشبراالنملة       عطاء المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 7.510.566.5واحد1457.55.5غرب

عايد   13703 على محمد بشبراالنملة       غاده المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38292015152017.579.5غرب

عبدالفتاح   13704 محمد وليد بشبراالنملة       لينا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3015.515.510.5818.51468.5غرب

الدشيهى   13705 محمد محمد بشبراالنملة       مريم المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 301313.5102191678.5غرب
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الرشيدى   13706 الجبالى محمد بشبراالنملة       ملك المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36241813112018.569غرب

الجروانى   13707 محمد محمود بشبراالنملة       ملك المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 20.511.51083.51712.555غرب

الشرقاوى   13708 عبدالستار نبيل بشبراالنملة       ملك المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 151157واحد19.58.57.55.5غرب

حماد   13709 عبدالمجيد وحيد بشبراالنملة       ملك المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 36.52418.51412.5201869غرب

رمضان   13710 ابواليزيد ابراهيم بشبراالنملة       منه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 341713.5137.519.51268.5غرب

عايد   13711 عبدالمنعم احمد بشبراالنملة       منه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3828.5201515201769غرب

سلمه   13712 القطب حمدى بشبراالنملة       منه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 554صفرنصف2.5واحد6.52غرب

الشرقاوى   13713 عبدالستار صبحى بشبراالنملة       منه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 9.565.532.5118.557.5غرب

شتلة   13714 سماره عادل بشبراالنملة       منه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 1010.567.5واحد24132.51.5غرب

حمادة   13715 محمد محروس بشبراالنملة       منه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 221254.51.512.512.565غرب

سلمه   13716 مراد محمد بشبراالنملة       منه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 12.59.554نصف242.57.57.5غرب

عساف   13717 ابراهيم الجبالى بشبراالنملة       منى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 37.52618.513.513201987.5غرب

مصطفى   13718 السيد ايهاب بشبراالنملة       منى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3929181514.5201679.5غرب

عامر   13719 حلمى طلعت بشبراالنملة       مى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38.53018.514.514.75201679.5غرب

غنيم   13720 اسماعيل محمد بشبراالنملة       ميار المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 38251813.515201679.5غرب

حفور   13721 على محمد بشبراالنملة       ميرنا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 29.517101212181579.5غرب

نوار   13722 احمد احمد بشبراالنملة       ندى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 392919.51514.75201677.5غرب

قمبر   13723 محمديونس اسماعيل بشبراالنملة       ندى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3423.510147.5201673غرب

كرات   13724 سليمان اشرف بشبراالنملة       ندى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 372711.51414.52016.563.5غرب

ابراهيم   13725 سيداحمد طارق بشبراالنملة       ندى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 2915.510115.75191363.5غرب

الجنجيهى   13726 ربيع محمد بشبراالنملة       ندى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 352610.51210.518.51564.5غرب

قاسم   13727 عبدالله محمد بشبراالنملة       ندى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 298109.5516.51572غرب

اسماعيل   13728 ابراهيم احمد بشبراالنملة       نسمه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 352515.51210.519.51763.5غرب
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الحبيشى   13729 محمد احمد بشبراالنملة       نورهان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 22.515.51011.55.518.513.553غرب

العبد   13730 مصطفى احمد بشبراالنملة       نورهان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 251157.51.5161362.5غرب

عيسي   13731 عبدالحميد جمال بشبراالنملة       نورهان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 187.5342.5131152غرب

عبدالجواد   13732 عبدالمحسن محمد بشبراالنملة       نورهان المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3122.5101210.52017.567.5غرب

عاشور   13733 محمود وجدى بشبراالنملة       هاجر المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 24.5157.59818.51365غرب

رضوان   13734 شفيق اشرف بشبراالنملة       هبه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3215.5109.5819.51365.5غرب

مقرب   13735 عبدالفتاح مصطفى بشبراالنملة       هبه المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3219.57.55.54.5161465غرب

عبدالفتاح   13736 محمد جمال بشبراالنملة       هند المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 26.511117.54.517.58.562غرب

الديب   13737 احمد ايهاب بشبراالنملة       يارا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 332813.512.58201864غرب

عايد   13738 عبدالقادر محمد بشبراالنملة       يسرا المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3321.5129.55.5201976غرب

عايد   13739 عبدالقادر محمد بشبراالنملة       يمنى المشتركة ع خروب محمد محمد طه طنطا الشهيد 3419.51110.57.5201776غرب

عامر   13740 ابراهيم بسيونى اساسى     ابراهيم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.5221910.25101916105غرب

ابوعيش    13741 عبدالرازق جمعه جمال اساسى     ابراهيم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 201012.57.5512.511.563غرب

النجار    13742 ابراهيم ابراهيم رأفت اساسى     ابراهيم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 32221612918.51664غرب

عامر   13743 المتولى قطب اساسى     ابراهيم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3018.512.5117.5161473.5غرب

حميده    13744 القطب الرفاعى محمد اساسى     ابراهيم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36221810.258.51916.5106.5غرب

السعداوى   13745 ابراهيم محمود اساسى     ابراهيم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 241367.5412.5962.5غرب

ابودنيا   13746 حسن ابراهيم اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 30.518.57.57.5516.51153غرب

فرج    13747 حامد محمد ابراهيم اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.5301810.259.51817109غرب

الشرقاوى    13748 محمود احمد راضى اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 13.5107.54.5410.51144غرب

حسن   13749 احمد عبدالرازق اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3521.512125.517.51666.5غرب

ابوزهره    13750 عبدالنبى البيلى عبدالقادر اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 29.5207.58.55.751818.543.5غرب

محمد    13751 ابراهيم توتو عليوه اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 139657.51210.553غرب
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الفقى    13752 اسماعيل السيد محمد اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 2514.513.58.57.5151453.5غرب

جوده   13753 عبدالفتاح محمد اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 37.5241810.259.51917105.5غرب

محمود    13754 حسن عبدالنبى محمد اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3525.519.513819.518.584.5غرب

الصوبارى    13755 ابواليذيد فوزى محمد اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3727.519.513.5919.517.584.5غرب

الله     13756 فضل محمد عبدالعظيم مرسى اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.5221810.2510.51915.5106.5غرب

جادو   13757 محمد مشرف اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3317.514.5127.517.515.583.5غرب

خليل    13758 محمد محمدى ناجح اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3218.511107.515.514.552.5غرب

الشول    13759 على ابواليزيد يحى اساسى     احمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 18.515.5109.5816954غرب

ناجى    13760 حامد عبدالنبى خالد اساسى     اسامه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 32151110.58171653غرب

فرج    13761 حامد ابراهيم ممدوح اساسى     اسامه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 31.522141210.519.51784غرب

الجيزاوى    13762 مصطفى عبدالفتاح باسم اساسى     اشرف تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 29.5211311.510.5191954غرب

ورد    13763 محمد السيد عادل اساسى     السيد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3118109.5101512.552غرب

عميره    13764 احمد السيد محمد اساسى     السيد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3623.51512.513181474.5غرب

النجار   13765 عبدالسميع ابراهيم اساسى     حازم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 28.522.513.512.51017.515.563.5غرب

الشول    13766 عبدالعزيز حامد على اساسى     حامد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 34.5231610.51018.51564غرب

يوسف    13767 عرفات السعيد ابراهيم اساسى     خالد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39.5241710.514.5181798غرب

حماد   13768 عبدالستار ابراهيم اساسى     عبدالرحمن تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3215.514108.516.512.563.5غرب

هيكل    13769 ابراهيم بركات سامح اساسى     عبدالرحمن تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 2713.5109111411.573.5غرب

ناجي    13770 حامد يحى عصام اساسى     عبدالرحمن تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3330161014.51819.5109غرب

عميره    13771 سليمان عبداللطيف السيد اساسى     عبداللطيف تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.5281810.513.51819.578غرب

حمد   13772 شلبى رمضان اساسى     عبدالله تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3421.5141211161663.5غرب

حمد    13773 محمد السيد الدين اساسى     عز تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36231411.511.51618.555غرب

عميرة     13774 ابراهيم الله فضل ابراهيم اساسى     على تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3422.5151213.51818.573.5غرب
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عيد    13775 دمرداش على وافى اساسى     على تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3322.514.51111.51517.564غرب

غانم    13776 ابراهيم محمد اشرف اساسى     عمر تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3928.518.5121318.52055غرب

ورد   13777 ابواليزيد فادى اساسى     عمر تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.524.51310.511191563.5غرب

الدلتونى    13778 عبدالعزيز محمود الدسوقى اساسى     عمرو تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 29.520.514.511918.515.554غرب

ناصف    13779 ابراهيم ناصف محمد اساسى     عمرو تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 282315.511.5101818.564غرب
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القزاز    13780 حامد صبحى وائل اساسى     عمرو تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.519181110.518.51964.5غرب

الدلتونى    13781 عيد فرج محمد اساسى     فرج تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 33.5301811.514.5181978غرب

خليل    13782 محمد مصطفى طارق اساسى     كريم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39.5301914.515201988.5غرب

خليل    13783 خليل رمضان محمد اساسى     كريم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 32.5271510.513.517.516.585.5غرب

الشول     13784 محمد عبدالمنعم محمد احمد اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 1717.55.57.55.513.517.563.5غرب

الله     13785 فضل عبدالحليم صبحى اسامه اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 17.515.54.555.7513.515.563.5غرب

صالح    13786 محمد محمد جمال اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 26.512.577.55.5151564غرب

الصيفى     13787 عبدالقادر الله سعد راضى اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 29.515.57.584.51513.575.5غرب

غانم    13788 عبدالمحسن الشافعى رأفت اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.5241313.513.517.51776.5غرب

ابودنيا    13789 مصطفى شكر رجب اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 30.5181096.51716.586.5غرب

ورد   13790 محمود زكريا اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.522.512.5129.5181965غرب

الملح   13791 جمعه شعبان اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3519108.561715.576.5غرب

حسن   13792 احمد عبدالحميد اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 292110.51110.517.515.556غرب

النجار    13793 عبدالنبى محمود قطب اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.522178.7510.51515.598غرب

ورد    13794 محمد السيد ماجد اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 30.51910.55.54.51415.555غرب

النويى    13795 عبدالمحسن حسن محسن اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3623117.57.51616.555.5غرب

عميره    13796 محمد عبدالرحمن محمد اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 23.51067.54.514.51264غرب

النجار    13797 محمود عبدربه محمود اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 23.517105.52.51715.572غرب

الدلتونى    13798 مصطفى عبدالقوى مصطفى اساسى     محمد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3116134.5101815.588غرب

الشرقاوى   13799 السعيد ادهم اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 24.5154.57.55.5151453غرب

محمود    13800 حسن عبدالحميد اشرف اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3315154.5101815.588غرب

الشول    13801 عبدالغنى محمد اشرف اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 25.519.558412.515.565.5غرب

النجار    13802 ابراهيم ابوالمجد ايمن اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 25.514763191687.5غرب
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على    13803 احمد طه جعفر اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 322111.51213.5171667غرب

حسن    13804 حلمى محمد رامى اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.52613.512.513.519.516.576غرب

ورد    13805 خلف محمود سليمان اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3727131113.5191756غرب

غانم    13806 جمعه السيد محمد اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 77غـ108.517غـ17.521غرب

الملح    13807 ابراهيم عبدالقوى مسعد اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 32.51811.510.5101616.587.5غرب

الدلتونى    13808 محمد عبدالنبى يسرى اساسى     محمود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 33291910.571919108.5غرب

ناجى    13809 ابراهيم رياض محمود اساسى     مصطفى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 32302010.571819103.5غرب

السنباطى    13810 محمد مصطفى اشرف اساسى     مؤمن تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 32.5261810.7562019108.5غرب

حجازى    13811 عبده السيد محمد اساسى     نادر تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3727.514.51213201555.5غرب

عيد    13812 بسطويسى فؤاد شاكر اساسى     هانى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.521.513101118.515.576غرب

الدلتونى    13813 السيد يوسف سامح اساسى     يوسف تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3530131412.5201785غرب

الشول    13814 حامد السيد صبحى اساسى     يوسف تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 27.516.5108.57.51713.544.5غرب

عامر   13815 المتولى محمد اساسى     يوسف تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3220.512.585191575.5غرب

قابيل   13816 محمد حامد اساسى     اسراء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 332213.527.51918.577.5غرب

حسن    13817 محمد محمد عمر اساسى     اسراء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.520137.55.517.51977.5غرب

عميره    13818 احمد السيد محمد اساسى     اسراء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 38.52719.514.514.519.518.577.5غرب

صالح    13819 حسن احمد محمد اساسى     اسماء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 2926.5127.58.5181476غرب

ابوعيش    13820 محمد عزت محمد اساسى     اسماء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 382919.515152017.587.5غرب

ابوزهره   13821 مصطفى زكريا اساسى     افراج تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 2719129.5916.517.577غرب

غانم     13822 محمد حسن الدين صلح اساسى     الء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3324.5131111.5181786غرب

البليطى    13823 محمد محمود محمد اساسى     الء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.52613.511131715.577غرب

فرج    13824 محمد عبدالرؤف وجدى اساسى     امال تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 38.53019.751513.5201785غرب

نصار    13825 محمد عيد ايمن اساسى     اميره تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 91177.54.511.512.587.5غرب
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محمود    13826 طه عبدالكريم مسعد اساسى     اميره تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 31271810.256.52017.5107غرب

ورد    13827 محمود محمد رمضان اساسى     ايمان تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 32.527189.7572017.5107غرب

عيد    13828 السيد محمد عادل اساسى     ايمان تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 38.5251812152017.5810غرب

جبر    13829 عرفه عبدالله عبدالله اساسى     ايمان تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 382517141419.751789.5غرب

ورد   13830 محمد خالد اساسى     ايه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39.529.519.7514.5152017.589.5غرب

النجار    13831 على بدير معتصم اساسى     ايه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.528.519.512.514.5201779.5غرب

خليل    13832 ياسين عبدالفتاح ياسين اساسى     بسمه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 27.51715.57.57.51415.578.5غرب

مرجان    13833 محمد احمد رمضان اساسى     تقى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.52016.58.58151689غرب

هيكل    13834 ابراهيم محمد السعيد اساسى     حبيبه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39.53019.751515201799.5غرب

النجار    13835 السيد محمد عبدالغنى اساسى     خلود تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 312513.58.510151689غرب

الشول    13836 القطب حسنى السيد اساسى     دينا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36181557.515.51769غرب

حجازى    13837 عبده السيد عادل اساسى     رانا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 382514.5111415.51488.5غرب

النجار    13838 السيد محمد على اساسى     رانا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 34.515123.57.5131579غرب

الدلتونى    13839 محمد عبدالبارى السيد اساسى     رقيه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 382818.51413201279غرب

ابوزهرة    13840 على مصطفى رضا اساسى     ريناد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 33.524.51512111916.569غرب

الشول    13841 محمد محمد راضى اساسى     سها تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.524199.75918161010غرب

النجار    13842 ابراهيم عبدالحليم ابراهيم اساسى     سهيله تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39261912.515201579.5غرب

ابودنيا   13843 عبدالمنعم صبحى اساسى     شروق تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3724.518.51212.518.51789.5غرب

النجار    13844 ابراهيم سيداحمد رمضان اساسى     شهد تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 37.5291914.51519.751769غرب

صالح     13845 احمد سيد محمد ابراهيم اساسى     شيماء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3829.519.7514.515201779.5غرب

المداح   13846 عبدالمطلب رضا اساسى     ضحى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 28.522.510812121279غرب

البليطى    13847 احمد يوسف مرتفع اساسى     علياء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39.52919.7513.5152017.579غرب

حميده    13848 على محمد ايمن اساسى     فاطمه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 33.522189.758.51715.5109غرب
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بغده    13849 عبدالسلم عبدالمنعم عبدالمنعم اساسى     فاطمه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 35.51818127181599غرب

الدلتونى    13850 حسن حسن راضى اساسى     لبنى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.525181010.517.515.557غرب

حسن    13851 ابواليزيد محمد عبدالباسط اساسى     لمياء تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 34.521.514.51010.5171777.5غرب

الله     13852 فضل عبدالحليم صبحى اسامه اساسى     مريم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 2811.5108.59.51313.577غرب

محمود    13853 محمد محمدى عيد اساسى     مريم تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 372919.51515201789.5غرب

حسن    13854 ابراهيم عبدالرحمن سامى اساسى     منار تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.525.51914.51419.51879غرب

الفحل    13855 سالم احمد الله اساسى     منه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 342212.51010161478.5غرب

محمد    13856 عبداللطيف احمد الله اساسى     منه تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3418.5139814.51379غرب

حسن    13857 ابراهيم عبدالرحمن سامى اساسى     منى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.52617.514.514201888.5غرب

الصيفى     13858 عبدالقادر الله سعد عبدالقادر اساسى     مى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39291914.515201999.5غرب

حسن   13859 عبدالحكيم ابراهيم اساسى     نانسى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3921.51313.512.51818.588.5غرب

الدح    13860 عبدالغنى عادل راضى اساسى     نانسى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 34.5301913.2510.51914.599غرب

عرفات    13861 السيد حسنى طارق اساسى     نانسى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.521.510.512.512.5181798.5غرب

حمد    13862 الجوهرى محمد ابراهيم اساسى     ندا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 34.520.51212.513.5171788.5غرب

درويشسويلم    13863 رمضان احمد اساسى     ندا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 38301913.259.51916.599غرب

الشول   13864 مصطفى جمال اساسى     ندا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 38.5302014.5152018.599.5غرب

نمره    13865 محمود الغريب عبدالقادر اساسى     ندا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 36.521101213181989غرب

ورد    13866 رزق على السيد اساسى     ندى تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 37241611.513.51819.588.5غرب

عميره    13867 ابراهيم على عبدالله اساسى     نورا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 38.529181415201999.5غرب

حمد    13868 ابراهيم شلبى ابراهيم اساسى     نورهان تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 342511.599.515.518.588غرب

غانم    13869 امين عبدالحافظ احمد اساسى     نورهان تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 34.52711.58.58.516.51779غرب

عيد    13870 محمد البرعى السيد اساسى     نورهان تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 362412.58.581418.588غرب

حجازى    13871 محمد عبدالمنعم صبحى اساسى     نيفين تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 26.521.510.510.59.5141788غرب
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حجازى    13872 محمد على محمد اساسى     هاجر تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 3830171415201799غرب

حسن    13873 عبدالرازق ابراهيم عادل اساسى     يارا تعليم المشتركه العداديه الهويشات طنطا منيل 39.53019.515152019910غرب

هلل    13874 ابواليزيد صميده احمد الساسى     ابراهيم للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 372815.511.58.51918.565.5غرب

طايل    13875 عبدالرحيم ابراهيم محمد الساسى     ابراهيم للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3323.51188.51917.574.5غرب

النجار    13876 محمد ابوالعنين ابراهيم الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3223.51188181954.5غرب

حسن    13877 ابراهيم محمد ابراهيم الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 27.522.510.57.57.516.51763.5غرب

عمر    13878 محمد محمد ابوالعنين الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 2116107.54.5141462.5غرب

الضبع    13879 محمود محمد الضبع الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 2019.567.57.5121162.5غرب

ابوالسعود    13880 احمد السيد ايهاب الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37.528.5171414.52018.565.5غرب

الحنين      13881 احمد سيد احمد محمد جمال الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 32.524.511.510.510.51817.576غرب

عمر     13882 فرج جمعه محمد جمعه الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 28.517.5118.54.517.516.564.5غرب

حموده    13883 فريج ابوالفتوح خيرت الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3021.512941715.575غرب

العدل    13884 ابراهيم احمد سعيد الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 29.519.511.58.57.516.515.575غرب

مبارك    13885 على السيد مبارك الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 34.521.5108.59.518.518.565غرب

حماد    13886 احمد عبدالجواد محمد الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 31.51093.59.51717.572غرب

الحناوى    13887 احمد محمد محمد الساسى     احمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 35.520107.57.51717.564.5غرب

عابدين    13888 الدسوقى حسن مصطفى الساسى     الحسن للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3723.5131310.5201875.5غرب

النجار    13889 معتوق السيد مصطفى الساسى     السيد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.52819.51415201886غرب

رستم    13890 امين احمد سليمان الساسى     حاتم للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 32.520.581211.51915.556غرب

عيسى    13891 ابراهيم حسن اسامه الساسى     حسن للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 34.519.510.58.57.517.51764غرب

بلل    13892 محمد حسن محمد الساسى     حسن للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3424.510.59.591816.575غرب

حواس     13893 عامر محمد احمد مجدى الساسى     خالد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37.52812.51214.75201875غرب

عبدالجواد     13894 على احمد محمد احمد الساسى     زياد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3526.510.58.51018.517.575غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

637

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوالروس    13895 محمد السيد نبيل الساسى     سامح للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 32.523.5151313.5171874.5غرب

مليحه    13896 عبدالرحمن عبده محمد الساسى     عبدالرحمن للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37.527.517.514.514201874.5غرب

سماحه    13897 محمد عبدالله مصطفى الساسى     عبدالله للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 21.519.510.512.58.5161854.5غرب

عبدالرحمن   13898 عبدالصادق محمد الساسى     على للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 33.526.515.514.58.51716.545غرب

عبدالعزيز   13899 مصطفى ياسر الساسى     ماجد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3525.51713.511201755غرب

رزق    13900 ابراهيم محمد ابراهيم الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3325.516.5149.519.51755غرب

عيسى    13901 عبدالقادر مختار ابراهيم الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37.528.517.51412.5201775.5غرب

نصر    13902 احمد نصر احمد الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 34.529171411.5201885.5غرب

الجندى    13903 محمد احمد حسام الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 33.513108.756.5181888غرب

مبارك     13904 حسن السيد مصطفى صبحى الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 34.524.51812.51215.51764.5غرب

عيسى    13905 عبدالمنعم ابوالنصر عبدالمنعم الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 36.52717.514.514191764.5غرب

شاهين    13906 ابراهيم مصطفى عماد الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 22271375.51914.598.5غرب

مبارك    13907 على السيد مبارك الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 32.521.514.5139.517.51765غرب

النحاس    13908 مصطفى محمد محمد الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 13.5156.58.55.57.51162.5غرب

عمر    13909 محمد ابراهيم ناصر الساسى     محمد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 18.518.51011910.510.545.5غرب

جادو    13910 ابراهيم محمد سامى الساسى     محمود للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.528.519.514.512201865.5غرب

زويل    13911 خليل هاشم عبدالمنعم الساسى     محمود للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 2822.515.514.510.5181876غرب

اغا    13912 حسين احمد مجدى الساسى     محمود للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.52719.51415201875غرب

حماد    13913 السيد حلمى مصطفى الساسى     محمود للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.53019.513.515201985غرب

النجار     13914 السيد محمد بسيونى محمد الساسى     مروان للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 382617.514.51519.51875.5غرب

عابدين    13915 عبدالرحيم مصطفى رفعت الساسى     مصطفى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 36.52516.51314.519.51974.5غرب

قاسم    13916 عبدالفتاح خليفه فؤاد الساسى     مصطفى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 23.51712.58.57.53.51567غرب

عبدالعال    13917 محمد حسن محمد الساسى     مصطفى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 281913.58.57.551678غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

638

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

هلل    13918 القطب سلمه محمد الساسى     مصطفى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3619161291515.588غرب

مبارك    13919 على محمد سعد الساسى     معتصم للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 2717.51511.5811.514.577.5غرب

عمر    13920 محمد عبدالموجود السيد الساسى     مهاب للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 382719.514.513.519.51887.5غرب

النجار    13921 عبدالفتاح محمد محمد الساسى     مهاب للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37.526.51914.51319.51878غرب

رزق    13922 السيد محمد ابراهيم الساسى     مهند للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3826.51914.512.5201797.5غرب

عيسى    13923 على عيسى محمد الساسى     نادر للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 28.52114.51310.5101786.5غرب

قنديل    13924 محمد قنديل ابواليزيد الساسى     اسراء للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 36.525.513.514.59.5171789.5غرب

سماحه    13925 محمد عبدالله محمد الساسى     اسماء للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 36.5161614.57.5181879غرب

نصر    13926 محمد محمود محمود الساسى     اسماء للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.5281914.7513.519.51668.5غرب

طايل    13927 عبدالرحيم ابوالعنين ايمن الساسى     الء للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 393019.514.514.75201988.5غرب

مبارك    13928 حسن حسن مبارك الساسى     امانى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 383019.514.515201599غرب

الدين    13929 الدمرداششرف حمدى الساسى     ايمان للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 33.51911.513.57.5151877.5غرب

رزق    13930 السيد ابراهيم السيد الساسى     ايه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 32.52312.5125.514.51287غرب

السعداوى    13931 ابراهيم طلبه محمد الساسى     ايه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 34.51810.5137.512.51675.5غرب

علم    13932 محمد مصطفى سامح الساسى     بسمله للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 34.52011.512.57.51514.588غرب

عابدين    13933 عبدالموجود محمد وجيه الساسى     بسمله للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.526.5151513191788.5غرب

عوض    13934 عبدالقادر سعد خالد الساسى     بسمه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3319.514.5147.5141688غرب

جوده    13935 سالم مصطفى محمد الساسى     بسمه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.524.51513.51019.51779غرب

عبدالعال    13936 محمد محمد محمد الساسى     تسنيم للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 35.527.513.5125.5151677غرب

عمر     13937 محمد ابراهيم رجب ابراهيم الساسى     حبيبه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3728.51114.5919.519710غرب

عسل     13938 محمد احمد رجب احمد الساسى     حبيبه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 39.5302015152019910غرب

عابدين     13939 احمد محمد السيد هانى الساسى     حبيبه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 33.529.510143.516.51779.5غرب

ابوالسعود    13940 احمد السيد ياسر الساسى     حبيبه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 372919.514.513.52019810غرب
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منتصر   13941 على مصطفى الساسى     حنين للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 24.52411.514.57.5121978.5غرب

الحايس    13942 محمد عبدالمنعم محمد الساسى     خلود للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 383019.514.5152019910غرب

الضبع    13943 محمد محمد السيد الساسى     دنيا للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 35.52910145121687.5غرب

شحاته    13944 محمد صابر نصر الساسى     دنيا للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

جوده    13945 سالم مصطفى ابراهيم الساسى     رانيا للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37291014.511.519.52089.5غرب

حماد      13946 احمد سيد عبدالشافى سعيد طارق الساسى     رحمه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37.52914.514.5132019710غرب

عبدالرحمن   13947 عبدالصادق عبدالرحمن الساسى     رنا للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 35.53013.514.512.5201989.5غرب

حواس    13948 محمد محمد مسعد الساسى     روضه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 363012.514.512.519.51989.5غرب

خليل     13949 الحاج السيد خليل طلعت الساسى     رويدا للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.53019.51410201999.5غرب

خلف    13950 محمد ابراهيم على الساسى     رويدا للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 35.5291014.5818.516.578غرب

العربى    13951 سالم عبدالرحمن سالم الساسى     سالى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 362312.5137.51816.565غرب

رزق     13952 على عبدالجواد محمد علء الساسى     سها للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 32.525.511.5138.5171879غرب

سليمان     13953 نصر محمد نصر سعيد الساسى     سهام للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 39.528.515.51411.5201889.5غرب

العربى    13954 سالم عبدالرحمن سالم الساسى     سهيله للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3825.515.513.51119.514.577.5غرب

النجار     13955 على محمد ابوالعنين معتوق الساسى     شهد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37271511.55.518.515.589غرب

منتصر    13956 محمد عبدالفتاح منتصر الساسى     شهد للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 36.529.51714.592016.579.5غرب

بسيونى    13957 اسماعيل محمد اسماعيل الساسى     شيماء للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3524129417.51478غرب

العدل    13958 ابراهيم السيد عاطف الساسى     لمياء للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 35.524.510.514111913.589غرب

رزق    13959 السيد محمد ابراهيم الساسى     مرام للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 362215.5107.51915.587.5غرب

النجار    13960 ابوالعنين ابراهيم سامح الساسى     ملك للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.5241512.5101915.587غرب

عابدين    13961 السيد مصطفى وليد الساسى     ملك للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.52716.514.514.52016710غرب

العنانى    13962 السيد عبدالحميد مسعود الساسى     منه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 383019.514.514.752018910غرب

بدر    13963 محمد محمد وليد الساسى     منه للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 372816.51311201599غرب
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رزق    13964 ابراهيم احمد محمد الساسى     مى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3727.510.510.54.517.51387.5غرب

العدل    13965 السيد ابراهيم محمد الساسى     مياده للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37.5301914.515201899.5غرب

جودة     13966 سالم محمد احمد حسين الساسى     ندى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.53019.514.515201999.5غرب

الدين     13967 شمس فتوح محمد فتوح الساسى     ندى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 383019.514.5142019.5810غرب

حمد    13968 حسين محمد السيد الساسى     نهله للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 382717.512.5122017.589.5غرب

جادو    13969 محمد بدوى رأفت الساسى     نهى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3721.5114514.515.557غرب

الحايس    13970 محمد المليجى حسن الساسى     نور للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38231714.5121915.5910غرب

الحايس     13971 خليفه احمد احمد عبدالسلم الساسى     نورهان للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.524.515.513.512191679.5غرب

حواس    13972 محمد احمد محمد الساسى     هاجر للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3719.513.511.5101916.588.5غرب

بدر    13973 محمد ابراهيم بسيونى الساسى     هدير للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3310.5104417.51289غرب

الله      13974 حسب محمد عبدالقادر محمد مصطفى الساسى     وسام للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 37101522.51616.589غرب

عبده    13975 احمد السيد احمد الساسى     يارا للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 3517635.519.512.557غرب

ندا    13976 حامد محمود حامد الساسى     يمنى للتعليم العداديه القبلى المنشى طنطا كفر 38.521.51612.511.519.51779.5غرب

عيسى   13977 السعيد اسماعيل المشتركه   ابراهيم العداديه المنصوره طنطا كفر 39.527.519.7514.514201978.5غرب

الشرقاوي   13978 محمد محمد المشتركه   ابراهيم العداديه المنصوره طنطا كفر 3920.518.512102017.579غرب

صالح    13979 احمد سيد امير المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 37.5171814.511.52018.569غرب

اسماعيل    13980 عبدالسلم عبدالسلم حافظ المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 38.519.519.515152018.579.5غرب

الدقلي   13981 عبدالعزيز سامى المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 35111710916.51968غرب

شعبان    13982 رضوان سعيد سمير المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 3827.519.514.7514.5201969.5غرب

احمد    13983 حسن عبدالله سيد المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 38.52418.513.51318.51979غرب

قمر    13984 ابراهيم السيد عاطف المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 26.56.567.5416.51857.5غرب

البلتاجي    13985 عطيه عبدالخالق عطيه المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 321913154.751918810غرب

طليع    13986 عبده ابراهيم محمد المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 34.513.5165.5111718.568.5غرب
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الجيارة    13987 السيد احمد محمد المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 316.51413.511.5191888غرب

السقعان    13988 عبدالنبى احمد محمد المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 38.52317151519.51969.5غرب

مرسى    13989 مصطفى حامد محمد المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 33.55.51314.59191889غرب

العدوى   13990 عبدالفتاح محمود المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 35.51116.51081914.577.5غرب

الجمل   13991 ابراهيم نصر المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 38.5161714.758.5201778.5غرب

الدقلي    13992 مصطفى ابراهيم نعيم المشتركه   احمد العداديه المنصوره طنطا كفر 38.52519.51415201878.5غرب

الله     13993 نعمه الدمرداش احمد محمد المشتركه   امجد العداديه المنصوره طنطا كفر 39.523.519.51414201958غرب

السملوي    13994 محمد سليمان حاتم المشتركه   حازم العداديه المنصوره طنطا كفر 32.5101410.51318.51658.5غرب

البلتاجي    13995 ابراهيم حامد محمود المشتركه   حامد العداديه المنصوره طنطا كفر 37.522.5181414.5201968.5غرب

الله     13996 نعمه ابراهيم طه محمد المشتركه   حسن العداديه المنصوره طنطا كفر 36.522.517.513132015.558غرب

الله     13997 نعمه المرسى عبده ابراهيم المشتركه   زياد العداديه المنصوره طنطا كفر 36.528.51512.5142015.558.5غرب
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شعبان    13998 رضوان سعيد اشرف المشتركه   سعيد العداديه المنصوره طنطا كفر 37.528171112.52015.588.5غرب

الشريف    13999 عبدالحميد سليمان عطيه المشتركه   سليمان العداديه المنصوره طنطا كفر 34.52012.539.5191867.5غرب

ريشه    14000 السيد محمود المرسى المشتركه   سماره العداديه المنصوره طنطا كفر 37.5271913.514201547غرب

عيسى    14001 ابوزيد عبده محمود المشتركه   عبدالحليم العداديه المنصوره طنطا كفر 7.517.51143نصف13.5167غرب

اسماعيل    14002 عبدالجواد سعيد فيصل المشتركه   عبدالرحمن العداديه المنصوره طنطا كفر 34.523.5132.51018.51644.5غرب

الدش    14003 عيد عباس محمد المشتركه   عبدالرحمن العداديه المنصوره طنطا كفر 34.52213131318.515.554.5غرب

البلتاجي    14004 احمد عبدالفتاح عبدالمنعم المشتركه   عبدالفتاح العداديه المنصوره طنطا كفر 34.522105.59.5171654.5غرب

عميره    14005 عبدالقادر صابر سادات المشتركه   عبدالقادر العداديه المنصوره طنطا كفر 5822.5311.51142غرب

طرشان    14006 قطب طرشان عزت المشتركه   على العداديه المنصوره طنطا كفر 33203.57.510.51813.564غرب

ريشه    14007 محمد عمر محمد المشتركه   عمر العداديه المنصوره طنطا كفر 2923.57.57.51118.51454.5غرب

الشرقاوي    14008 متولى السطوحى عصام المشتركه   عمرو العداديه المنصوره طنطا كفر 362612.5811.5191876غرب

العشماوي    14009 شعبان وجيه نعيم المشتركه   فارس العداديه المنصوره طنطا كفر 24.521.5124.51319.513.555غرب

سعدو    14010 عبدالسلم عبدالجواد محمد المشتركه   فتحى العداديه المنصوره طنطا كفر 3624.518.5131419.515.565.5غرب

عيسي    14011 حسن السيد حاتم المشتركه   كريم العداديه المنصوره طنطا كفر 23.51553.58.5171653.5غرب

الدباوي    14012 عبدالقوى جابر محمد المشتركه   كريم العداديه المنصوره طنطا كفر 7.514.513.553واحد6153.5غرب

طليع   14013 ابوالنجا ابراهيم المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 28.5204.51.58.517.514.545غرب

ابوعيش    14014 رمضان محمد ابراهيم المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 36271414.514.7519.516.567.5غرب

البحراوي    14015 محروس محمد السيد المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 31.52312.57.512.518.516.565غرب

السوداني     14016 الله خير محمد الشحات المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 3323137.510.5181764.5غرب

بكر    14017 القطب عبده انور المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 372313.51414191678غرب

ريشه    14018 حسن محمد ايمن المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 35221014.513.519.516.587.5غرب

السملوى    14019 سليمان محمد سامى المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 33.516.55.511.5913.51568.5غرب

الفقي    14020 محمد محمد سلمه المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 3625.57.51412.5171567غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

643

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عيسي   14021 ابوالغيط محمود المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 3320.5413.512.571456غرب

طليع   14022 المغاورى مصباح المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 2311511.57.52.51465.5غرب

اسماعيل      14023 احمد سيد احمد سيد نبيه المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 3620.51014.7512.511.51467غرب

شتا    14024 عبدالنبى محمد وليد المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 34156.511.51313.51479غرب

ريشه    14025 محمد ابراهيم يحى المشتركه   محمد العداديه المنصوره طنطا كفر 37.5291914.514.5201579.5غرب

قصب    14026 سليمان حسن عادل المشتركه   محمود العداديه المنصوره طنطا كفر 26.519.51011.57.59.511.566غرب

ريشه    14027 الجبالى عبدالوهاب محمد المشتركه   محمود العداديه المنصوره طنطا كفر 3320.571211131279.5غرب

النجار    14028 على بدير معتصم المشتركه   محمود العداديه المنصوره طنطا كفر 28.53011108.51014810غرب

الجبالي     14029 ابراهيم اسماعيل اسامى الدين المشتركه   محى العداديه المنصوره طنطا كفر 36221213.513.518.516510غرب

مرسى    14030 مصطفى حامد محمد المشتركه   مرسى العداديه المنصوره طنطا كفر 30.530149.258.571589غرب

بسه    14031 عبدالستار محمد اشرف المشتركه   مصطفى العداديه المنصوره طنطا كفر 36.52816.514.515191659غرب

ابوحطب     14032 احمد سيد محمد السيد المشتركه   مصطفى العداديه المنصوره طنطا كفر 35281414.514201559.5غرب

الدباوي    14033 اسماعيل على السيد المشتركه   نادر العداديه المنصوره طنطا كفر 28.5247141431657.5غرب

شتا    14034 عبدالنبى فوزى محمد المشتركه   وليد العداديه المنصوره طنطا كفر 37.52718.514.514.519.515.577.5غرب

الدش   14035 المحمدى ابوالعنين المشتركه   يامن العداديه المنصوره طنطا كفر 36271714.51417.51879.5غرب

الله     14036 نعمه ابراهيم الجبالى محمد المشتركه   يوسف العداديه المنصوره طنطا كفر 37.528191514.52017.5810غرب

السقعان     14037 احمد سيد عبده السيد المشتركه   اسراء العداديه المنصوره طنطا كفر 29.52311.51211.516.51687.5غرب

الله     14038 خير محمد عبدالله انور المشتركه   اسراء العداديه المنصوره طنطا كفر 33.516.519.59.5916.517.588.5غرب

مصطفي    14039 بركات يوسف جمال المشتركه   اسراء العداديه المنصوره طنطا كفر 31.515101381415.585.5غرب

ابوعاصي    14040 محمد محمد عبدالهادى المشتركه   اسماء العداديه المنصوره طنطا كفر 38.528.519.513.513.519.519.588.5غرب

اسماعيل    14041 عطيه على رأفت المشتركه   اصاله العداديه المنصوره طنطا كفر 36.520.517.510.51219.514.577.5غرب

الدباوي    14042 عبده سليمان عبدالواحد المشتركه   الء العداديه المنصوره طنطا كفر 372419.5141419.519.589.5غرب

السملوي    14043 شمس عزت محمد المشتركه   الء العداديه المنصوره طنطا كفر 34.51719.511.5131917.589غرب
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السقعان     14044 احمد سيد عبده السيد المشتركه   امانى العداديه المنصوره طنطا كفر 32.5161110.58.51513.577.5غرب

ابوعاصي    14045 اسماعيل فرغلى اسماعيل المشتركه   امل العداديه المنصوره طنطا كفر 3720181211.518.51278غرب

الدقلي    14046 مصطفى عزازى سالم المشتركه   اميره العداديه المنصوره طنطا كفر 3727.520121119.518810غرب

الدباوي     14047 اسماعيل احمد سيد محمود المشتركه   اميره العداديه المنصوره طنطا كفر 37.5272013.514.52017.589غرب

السكري    14048 عبدالقادر ابراهيم السيد المشتركه   ايمان العداديه المنصوره طنطا كفر 382619.513152014.579غرب

طليع    14049 عبده محمد عبده المشتركه   ايمان العداديه المنصوره طنطا كفر 38282013.51519.51898.5غرب

الزلباني    14050 غريب محمد علء المشتركه   ايمان العداديه المنصوره طنطا كفر 38282013.513.518.51899.5غرب

عيسي    14051 توفيق فرجانى على المشتركه   ايمان العداديه المنصوره طنطا كفر 372419.7513.514.5201687.5غرب

شرشر    14052 ابراهيم ابراهيم محمد المشتركه   بسمله العداديه المنصوره طنطا كفر 362019.75119.51517.586.5غرب

الدباوي    14053 عبده سليمان محمد المشتركه   بسمله العداديه المنصوره طنطا كفر 39.523201010.52017.579غرب

شرشر    14054 ابراهيم ابراهيم محمد المشتركه   بسمه العداديه المنصوره طنطا كفر 33.515.519.59.5912.515.587.5غرب

الدقلي    14055 عبدالرازق ابراهيم ابراهيم المشتركه   حبيبه العداديه المنصوره طنطا كفر 34.517.518.51413.5161777.5غرب

شتا    14056 عبده محمد ربيع المشتركه   حبيبه العداديه المنصوره طنطا كفر 316.513.510101412.575.5غرب

طليع    14057 نصر منصور رضا المشتركه   حنان العداديه المنصوره طنطا كفر 35.52719.514.514.5201868غرب

ريشة    14058 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح المشتركه   حنان العداديه المنصوره طنطا كفر 38.52919.515152019710غرب

بركات   14059 ابراهيم محمد المشتركه   حنين العداديه المنصوره طنطا كفر 357.563.53.5191386غرب

الحفني    14060 محمد عزت ابراهيم المشتركه   دنيا العداديه المنصوره طنطا كفر 393020141319.51889.5غرب

حرحش    14061 عبده حبشى سعيد المشتركه   دنيا العداديه المنصوره طنطا كفر 3928171213.52018.5810غرب

الله     14062 خير محمد احمد عادل المشتركه   دنيا العداديه المنصوره طنطا كفر 34.516.51410.5102019.574غرب

السعداوي    14063 السيد محمد فكيه المشتركه   دنيا العداديه المنصوره طنطا كفر 169.52.57.53.5191273.5غرب

ابوكامل    14064 السيد محمد رفيق المشتركه   دينا العداديه المنصوره طنطا كفر 1815781.514863.5غرب

عيسي    14065 عبده محمد عبده المشتركه   رحمه العداديه المنصوره طنطا كفر 3724.51712132019710غرب

السعداوي    14066 السيد قطب محمد المشتركه   روحيه العداديه المنصوره طنطا كفر 11.52.52.521.51.511.574.5غرب
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اسماعيل    14067 السيد احمد سعيد المشتركه   روفيده العداديه المنصوره طنطا كفر 3823.519.51213.51917.578.5غرب

ابوعيش    14068 العيسوى نجاح احمد المشتركه   ساره العداديه المنصوره طنطا كفر 3929.519.51414.5202089غرب

عيسي    14069 صديق عيد محمد المشتركه   ساره العداديه المنصوره طنطا كفر 33.522139.5101716.579.5غرب

الشرقاوي    14070 متولى احمد احمد المشتركه   سلمى العداديه المنصوره طنطا كفر 38.529.51814.5152018.579غرب

ضيف    14071 خليل عطيه سامى المشتركه   سماح العداديه المنصوره طنطا كفر 359.567.5316.516.576.5غرب

ريشه    14072 حسن لطفى وائل المشتركه   سماح العداديه المنصوره طنطا كفر 32.516.51095181578.5غرب

رزيق    14073 اسماعيل عبدالعزيز اشرف المشتركه   شاميه العداديه المنصوره طنطا كفر 3828.519.514.514.519.51777غرب

البليطي    14074 محمد محمد سليمان المشتركه   شروق العداديه المنصوره طنطا كفر 3819.510.51010.5191876غرب

اسماعيل    14075 عبده ابراهيم صابر المشتركه   شهد العداديه المنصوره طنطا كفر 36.5171110.58201978غرب

ماريه    14076 طه فتوح محمد المشتركه   صفاء العداديه المنصوره طنطا كفر 6.510.583نصف131.53.52غرب

الدش   14077 احمد عبدالجواد المشتركه   علياء العداديه المنصوره طنطا كفر 33.523.518.5137.512.51653.5غرب

ريشه     14078 الله فتح محمد احمد المشتركه   فاطمه العداديه المنصوره طنطا كفر 37.527.519.513.512.5191667.5غرب

الجيارة     14079 عبدالمقصود عبدالجواد عبدالمقصود الله المشتركه   منه العداديه المنصوره طنطا كفر 36.5251811.255.5917.582.5غرب

شاهين   14080 محمد شاهين المشتركه   منه العداديه المنصوره طنطا كفر 36221813.51418.51555.5غرب

ابوعاصي   14081 البسطامى ابراهيم المشتركه   مى العداديه المنصوره طنطا كفر 39.528.52013.513.52018710غرب

البلتاجي    14082 احمد عبدالفتاح احمد المشتركه   مى العداديه المنصوره طنطا كفر 3623.51812.58.519.519.569.5غرب

شاهين   14083 محمد شاهين المشتركه   مياده العداديه المنصوره طنطا كفر 372219.7513.515191456غرب

الدباوي    14084 محمد ششتاوى مصطفى المشتركه   ناديه العداديه المنصوره طنطا كفر 362217.513.513.5161864.5غرب

شورة    14085 ابراهيم قطب رشاد المشتركه   نجاه العداديه المنصوره طنطا كفر 39.529.52013.5132020610غرب

شاهين    14086 حسن كمال حسن المشتركه   ندى العداديه المنصوره طنطا كفر 38282013.515201579.5غرب

شوره    14087 ابراهيم محمد محمود المشتركه   ندى العداديه المنصوره طنطا كفر 24.5711.5127.56.51474.5غرب

محمدالفقى   14088 السيد حسن المشتركه   نرمين العداديه المنصوره طنطا كفر 39302014.514.752016.578.5غرب

الجبالى    14089 محمد المغورى طارق المشتركه   نوال العداديه المنصوره طنطا كفر 37.5302013.514.5201967غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

646

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شتا    14090 ابراهيم عبدالحليم ابراهيم المشتركه   نور العداديه المنصوره طنطا كفر 213.552واحد177.57.59غرب

سالم    14091 ابراهيم عبدالمحسن محمد المشتركه   نورهان العداديه المنصوره طنطا كفر 34.5161212.59.51314.572.5غرب

ابوسنة    14092 عبدالسلم شلبى محمود المشتركه   نورهان العداديه المنصوره طنطا كفر 32.51510125.51312.572غرب

السملوي    14093 سليمان محمد عبدالكريم المشتركه   هاجر العداديه المنصوره طنطا كفر 38282013.5152019.5510غرب

العليمي    14094 السيد حسنى وائل المشتركه   هايدى العداديه المنصوره طنطا كفر 34.518.517.5138915.566.5غرب

بسه    14095 عبدالستار محمد اسامه المشتركه   هبه العداديه المنصوره طنطا كفر 33.51616.512111213.543.5غرب

الغنام    14096 الله فتح عبدالقادر المشتركه   يارا العداديه المنصوره طنطا كفر 22.58.51081.58.512.562.5غرب

جمعه    14097 ابراهيم عبدالمنصف السيد طنطا ابراهيم 3715107.551315.564غرب

احمد   14098 ابراهيم فوزى طنطا ابراهيم 37.521.51095.51516.565غرب

جمعة   14099 فتحى محمدى طنطا ابراهيم 34155.585.51412.554غرب

الجعبيرى   14100 رمضان مصطفى طنطا ابراهيم 3110.5117.581613.553.5غرب

مشالى    14101 عبدالسلم جلل ابراهيم طنطا احمد 36.510.51381216.51452.5غرب

فودة    14102 مصطفى عبدالفتاح اسامه طنطا احمد 38.524.517.513152014.562غرب

عبدالواحد    14103 اسماعيل بخاطره ايمن طنطا احمد 3823.518.510131916.593غرب

ابوهولة   14104 حسين ايمن طنطا احمد 34.57.513.534.51013.583غرب

الله     14105 عوض على حسن حسين طنطا احمد 3581758101182غرب

النفاض   14106 عبدالفتاح رياض طنطا احمد 382114.561013.51362.5غرب

الجندى    14107 القمر شعبان سامى طنطا احمد نصف36.5111597.51113.55غرب

الجيار    14108 سرحان سرحان شكرى طنطا احمد 34.510.5177.51114.514.552غرب

ابوالغلى    14109 حسن احمد طلعت طنطا احمد 33117.51.53.510.514.542غرب

ابوالعلى    14110 عبداللطيف عبدالحكم عبدالطيف طنطا احمد 39.5292014.5152019.575غرب

ابوعريشة    14111 محمد شوقى محمد طنطا احمد 28.57.510.521.512.513.553غرب

عوض    14112 محمود محمد هشام طنطا ادهم 34.57.516.54.55.513.516.552.5غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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بيومى    14113 السيد عبدالمعطى السيد طنطا اسلم نصف3912185.5417.515.54غرب

الشرقاوى    14114 محمود على صبحى طنطا اسلم نصف39.5272013.51519.5196غرب

النجار    14115 محمود اسماعيل محمد طنطا اسماعيل 2912103.531113.551.5غرب

الصبرى    14116 فرج عبدالرازق طارق طنطا اشرف 34.526.5157.57.514.51752غرب

قنديل    14117 مصلحى سعد ايمن طنطا اكرم 38.5281914152017.582.5غرب

خاطر   14118 سعد رمضان طنطا السيد 16.59.511831010.571.5غرب

النشار    14119 فتوح السيد فتوح طنطا السيد 37.5231912.515201463غرب

محروز    14120 عبدالنبى عبدالعزيز اشرف طنطا انور 2817.5181114.5171863غرب

العبد     14121 عبدالحميد العرب زين شعبان طنطا حسام 3222171014181985غرب

سعد    14122 اسماعيل زكريا مجدى طنطا حسام 3216.51059.517.51682غرب

ابوعريضة    14123 حسن احمد صلح طنطا حسن 34235.51111181682.5غرب

الننى   14124 احمد محمد طنطا حسن 3518135.57.51316.572غرب

درويش    14125 غازى السيد ياسر طنطا حمدى 2414.55631215.581.5غرب

ابونجم    14126 احمد طه اسماعيل طنطا خالد نصف33.52313.510.55.516.5179غرب

فرج    14127 عبدالحميد راغب عصام طنطا راغب 291210.54.58.514.51471.5غرب

النجار    14128 سعيد رشاد حسام طنطا رشاد 3516138915.51673غرب

ابوجامع   14129 عبداللطيف فايز طنطا رشاد 26.5814.52.58.510.511.571.5غرب

مشعل    14130 مصطفى عبدالرحيم فوزى طنطا رشدى 2819.510.57.57.517.51471.5غرب

ابوعريضة    14131 عبدالعال رمضان ابراهيم طنطا رمضان 2311.5102.5413.51662غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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ابوالعل    14132 ابراهيم محمود اشرف طنطا زياد 34.512.512.569.515.51851.5غرب

فودة   14133 فتحى محمد طنطا زياد 382719.514152015.563.5غرب

الجيار    14134 فتوح سعد اشرف طنطا سعد 31.51112.541.511.511.562غرب

السيد   14135 سعد جمال طنطا سعد 32.510105.57.51713.573غرب

الغنام    14136 رمضان سعيد شريف طنطا سعيد 37.521161112.518.515.572.5غرب

حجاج    14137 عيد سميح رضا طنطا سميح 38.526.519.513.514.752017.593غرب

البنا    14138 هلل هلل حمدى طنطا سمير 3516.5191314171782غرب

الزيات    14139 ابراهيم محمد حمزه طنطا سمير 3723.519.51315201862غرب

على    14140 محمود رزق مجدى طنطا سمير 341716.51213.51818.552غرب

فوده    14141 مصطفى صالح زاهر طنطا صالح 3415.5115416.513.553غرب

عسكر    14142 الله فتح ابراهيم طنطا صبحى 2314.5105413762.5غرب

حجاج    14143 حسين ابراهيم حسين طنطا طارق 37.528.52014.5142014.555غرب

النشار   14144 عبيد حمدى طنطا عادل 3628.517.5139181255غرب

العبدالخولى   14145 عبدالمعطى قدرى طنطا عبدالرحمن 3225.51110.54.513.51065غرب

الصباغ    14146 رجب عبدالله ماهر طنطا عبدالرحمن 35.525.51610.5915.51365.5غرب

صقر    14147 على فرج محمد طنطا عبدالرحمن 3625.516.59.5816.51365غرب

ابونيدة    14148 سليمان محمد محمد طنطا عبدالرحمن 3225.514.59.57.515.5993.5غرب

سليم    14149 محمد احمد ناجى طنطا عبدالرحمن 3016.519681516.561.5غرب

سعد    14150 السيد عبدالراشد هشام طنطا عبدالرحمن 36.5291813.515201656.5غرب

خاطر    14151 مصطفى سعد السيد طنطا عبدالله 37.525.515.513.5152016.576.5غرب

السطوحى    14152 ربيع كمال هانى طنطا عبدالله 2513.578313.58.585غرب

النجار    14153 عبدالرحيم السيد محمد طنطا عمر 38.528.519.514.51519.514.585غرب

غانم   14154 مرشدى عبدالله طنطا عمرو 36.523171412.5181773غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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حامد   14155 عبدالسلم محمد طنطا فارس واحد2716.56.57.5412.59.58غرب

الدفراوى    14156 رجب عبدالفتاح عبدالمحسن طنطا فتحى 3726.51210101914.585غرب

على   14157 عبدالعليم عصام طنطا قدرى 3726.51913.51219.514.586.5غرب

حشيش    14158 سعد محمد جمال طنطا كريم 3422.511.513.54.51915.588.5غرب

سعيد    14159 سعد عطيه على طنطا كريم 3422.5195.54.5161571.5غرب

محروس   14160 حلمى شعبان طنطا مجدى 33.52013.593.51513.567غرب

الجيار   14161 عبدالنبى ابراهيم طنطا محمد 36261513.511.519.51589غرب

الشرقاوى   14162 على ابراهيم طنطا محمد 3219.51013.591514.586غرب

بيومى    14163 جاد محمد اسلم طنطا محمد 27.59107.54151288.5غرب

القماش   14164 محمد السيد طنطا محمد 24.57.5104.54131086غرب

مرزوق    14165 فهمى محمد السيد طنطا محمد 2912147.57.5101385غرب

ابوعريضة   14166 احمد حسن طنطا محمد 3626.516.51314.75181697.5غرب

حشيش    14167 سعد المغاورى حسن طنطا محمد 32.514108.57.5151165غرب

النجار    14168 اسماعيل شعبان رمضان طنطا محمد 33.51711.512.57.518.517.587غرب

النشار    14169 ابراهيم حجازى سامى طنطا محمد 38.528.519.510.512.52018.578غرب

قشيطة   14170 عمر سامى طنطا محمد 3527.5151110.519.51878غرب

الهنداوى    14171 محمد سعيد شوقى طنطا محمد 26.5104.53.52.55.59.585.5غرب

العبد     14172 عبدالحميد العرب زين عبدالحميد طنطا محمد 37.529191214.752016.587.5غرب

عبدالهادى    14173 على محمد عبدالهادى طنطا محمد 3111.5108.55.5181986.5غرب

عريشة    14174 فرحات الدين علء طنطا محمد 39.53019.514.5152019.588غرب

الجزار   14175 القطب كمال طنطا محمد 16.58.51064.51311.585غرب

قشيطة   14176 محمد محمود طنطا محمد 3718188.58.51914.596.5غرب

الصباغ    14177 رجب عبدالعليم هانى طنطا محمد 36.518.51611.510.517.51696.5غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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النجار    14178 الدسوقى محمد هشام طنطا محمد 34.52315.58.55.51712.585غرب

جبر    14179 احمد قطب جمال طنطا محمود 33161010.57.51615.585غرب

العبد    14180 رمضان شعبان خالد طنطا محمود 34.514.511.5125.51616.576غرب

جامع    14181 محمود شوقى رأفت طنطا محمود 35.51118.51314.52013.588غرب

زلط    14182 على طه على طنطا محمود 39.52919.513142019.587.5غرب

ابوشادى   14183 ابراهيم محمد طنطا محمود 1896.5125.51715.586غرب

النفاض    14184 اسماعيل عبدالفتاح محمد طنطا محمود 38.528.519.514.514.5201789.5غرب

محروز    14185 احمد عبدالنبى سعيد طنطا مصطفى 2818107.58111295غرب

المطير   14186 احمد عبدالنبى طنطا مصطفى 341917.55.54.518.512.582.5غرب

محليس    14187 سيداحمد محمد سيداحمد طنطا معاذ 33.523.513.57.57.515.513.582غرب

زلط    14188 على محمد صبحى طنطا مهند 35281910.5917.51381.5غرب

حشيش    14189 السيد محمد فاضل طنطا هشام 2311.551.52.51010.582.5غرب

ابوالعلى   14190 على ابراهيم طنطا يوسف 2822.51333.511.517.592.5غرب

السطوحى   14191 قمرالدوله جمال طنطا يوسف 382919.514.51419.516.592.5غرب

البنا    14192 محمد فوزى محمد طنطا يوسف 713.582.5نصف266.5102غرب

عبدالمجيد    14193 عبدالحميد سيد عبدالحميد طنطا اسراء 3421124.55.5161485غرب

المليجى    14194 غباشى عرفه محمد طنطا اسراء 3327.512.57.5414.51785غرب

الجعبيرى   14195 سعد سرى طنطا اسماء 3020.56.57.53121585غرب

عاشور   14196 ابراهيم طارق طنطا اسماء 32261052.513.51585غرب

السباعى   14197 فتحى عبدالمجيد طنطا اسماء 38.527178.57.5201765غرب

بكر     14198 على محمد ابوالمعاطى على طنطا اسماء 322210.55.531716.585غرب

درويش   14199 على مصطفى طنطا اسماء 3221.510.59.55171285غرب

الغنام    14200 محمود سعد حمدى طنطا الء 26.52562.51.251013.571.5غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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2018 / 2019
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الفقى    14201 ابراهيم الدسوقى سمير طنطا الء 35.523.57.56416.517.586غرب

ابوالعلى    14202 عبداللطيف عبدالحكم عبدالطيف طنطا الء 3527.51010.51016.51785.5غرب

العبد    14203 نصر صبحى هشام طنطا امال 37.52912.5131118.519.595.5غرب

يوسف   14204 عبدالله طارق طنطا امانى 3925.51812.512.519.517.596غرب

النشار   14205 عبدالعزيز خالد طنطا امل 3929.5201315201686غرب

النشار   14206 محمد سعيد طنطا امل 39.52813.512.514.7519.517.586غرب

محليس    14207 احمد على محمد طنطا امل 291674.52.51217.584.5غرب

علي    14208 حشاد شعبان رضا طنطا امنيه 3122.51094.51916.587.5غرب

محليس   14209 زكريا صبرى طنطا امنيه 35.518.5127.521817.586.5غرب

الغنام    14210 عبدالجواد ابراهيم محمد طنطا امنيه 3725.51412.512.51917.597.5غرب

البنا    14211 سعد ابراهيم محمد طنطا اميره 3425.510.5107.517.51797غرب

ابوهوله    14212 احمد رمضان احمد طنطا اهداء 34.52410.57.57.5181787.5غرب

موسى    14213 محمد عبدالهادى ابراهييم طنطا ايمان 3621.5117.57.51616.588غرب

الجعبيرى   14214 سعد سرى طنطا ايمان 3417.510.55.5215.51776.5غرب

مشالى    14215 عبدالسلم جلل عبدالسلم طنطا ايمان 3830191310.51917.5910غرب

دبوره    14216 محمد عزت فتحى طنطا ايمان 2415.55.5621116.565غرب

الجندى    14217 خفاجه عبدالحميد محمد طنطا ايمان 131766.5واحد30.51562.5غرب

الننى    14218 عبدالحميد محمد خالد طنطا ايه 392918.514.513.519.51777غرب

عمارة    14219 عبدالوهاب محمد سامى طنطا ايه 34.518.510.57.57.514.51777غرب

برهام   14220 حسين عرفه طنطا ايه 2915.51063.513.51767غرب

سليم    14221 صابر احمد محمد طنطا ايه 3222109.55.5171566.5غرب

ابونيدة    14222 سليمان محمد مصطفى طنطا ايه 3422710.5512.51867غرب

الجندى   14223 صبحى خالد طنطا بسمله 35.525.51313.51118.51874غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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2018 / 2019
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درويش   14224 محمد مؤمن طنطا بسمه 393019.51312.519.519.598.5غرب

الغندور   14225 احمد اسماعيل طنطا حبيبه 3929.518.51514.519.517.588.5غرب

محليس     14226 احمد سيد مرسى شعبان طنطا حبيبه 33.52415.553.518.516.589غرب

الننى    14227 عبدالحميد حلمى محمد طنطا حبيبه 3726.51410.57.519.51688غرب

فوده     14228 الله فتح حمدى محمد طنطا حبيبه 382317.511.581917.5910غرب

محليس    14229 محمد عبدالعزيز محمد طنطا حبيبه 22.510.5107.59.5101482غرب

مشالى    14230 عبدالحميد محمد مصطفى طنطا حبيبه 383017.511.51319.519.586غرب

العبد   14231 عبدالعال احمد طنطا حسناء 382916.512.513.519.519.586غرب

الجعبيرى   14232 محمد فوزى طنطا حسناء 392915.512.514.51918.584غرب

السعيد    14233 عبدة احمد جمال طنطا حسنه 38291612.5111918.583.5غرب

ابراهيم    14234 السيد محمود ناصر طنطا حنان 31.517.51087.511.517.583.5غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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الدين    14235 زين حسن رمضان طنطا دعاء 3728.51111.512.517.51785.5غرب

ابوعريضه    14236 محمد حمدى ابراهيم طنطا دنيا 28.525.57.510.510.51415.585.5غرب

جامع    14237 محمود سعيد ياسر طنطا دينا 37281214.513.517.519.585.5غرب

ابوعريشه    14238 محمود محمد محمد طنطا رضوى 37281812.51418.51985.5غرب

عاشور    14239 صادق محمد ابراهيم طنطا رقيه 3219.511.59.510.511.518.574غرب

حسن    14240 سيداحمد سعد عبدالرسول طنطا رقيه 38.53015.59.510.519.51974غرب

جمعه    14241 محمد على حمدى طنطا رنا 37.5221511.51416.51774.5غرب

عاشور   14242 احمد عبدالعزيز طنطا رنيم 37.529.51212131719.584غرب

ابوزايد    14243 على رجب محمد طنطا روان 382813.5121118.51984غرب

الدين     14244 زين محمد رمزى شعبان طنطا روضه 37.52411.512.510.517.516.585غرب

الننى    14245 حسن محمد حسنى طنطا ريهام 382913.512.5111717.586.5غرب

الجعبيرى    14246 عبده عوض على طنطا زينب 21.511.55.57.57.51012.584غرب

درويش    14247 احمد قمرالدوله ربيع طنطا زينه 352510.55214.51773.5غرب

جمعه    14248 ابراهيم عبدالمنصف ابراهيم طنطا ساره 3827.518.511.511.51919810غرب

السقا    14249 على امين سعيد طنطا ساره 37.52510.51011.517.517.585.5غرب

حنتيره    14250 عبدالحميد زكى مصطفى طنطا ساره 3826.513.513.51318.516.585غرب

الجيار    14251 سرحان رشاد وليد طنطا ساره 34.525.510.512.57.511.513.555غرب

محليس    14252 مرسى سيداحمد احمد طنطا سلمى 24.515611551475غرب

الجعبيرى    14253 امين سعد مقبول طنطا سلمى 33.5181313.58.5181465.5غرب

الننى    14254 سعد السيد سعد طنطا سماء 37.53017.514.512.51919.576.5غرب

حسان    14255 عبدالحليم عبدالمنعم حسان طنطا سمر 37.53015.5128191686غرب

نيدة    14256 عبدالرحيم عبدالرحيم وحيد طنطا سهيله 3628.51712.512191776غرب

البنا    14257 هلل نصر رضا طنطا شرين 32.517109.5512.51675غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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الزيات   14258 محمد مرزوق طنطا شرين 362812141415.517.575.5غرب

الجعبيرى    14259 زكى محمد مجدى طنطا شهد 34.5291113.510.517.51786.5غرب

النشار    14260 الكومى كامل يسرى طنطا صباح 3221.510.514.511.51517.585غرب

حامد    14261 عبدالجواد عبدالله احمد طنطا عل 372516141318.51783غرب

فوده    14262 محمد احمد علء طنطا فاتن 3628108.54.5101375غرب

سعيد    14263 محمد زكريا مصطفى طنطا فوزيه 31.5241012.57.5141687غرب

السقا     14264 ابراهيم عرفه اشرف الله طنطا منه 3318.55.51247.515.585.5غرب

سعد     14265 عبدالحميد سالم فايز الله طنطا منه 3828.51814141816.588.5غرب

البنا   14266 فايز صبحى طنطا مى 393019.515152019.579غرب

فوده    14267 مصطفى مصطفى مصطفى طنطا مى 33.5201013.511.514.514.575.5غرب

الطلى   14268 عبدالله حمدى طنطا نجيه 35123.5118.511.51174غرب

الجعبيري    14269 سعد امين ايهاب طنطا ندا 37.5291614.51319.518.567.5غرب

عبده   14270 محمد فتحى طنطا ندا 28.517.510127.511.515.587غرب

الصبرى    14271 فرج امين فرج طنطا ندا 3623.511.59.54.516.51776.5غرب

مصطفى   14272 السيد محمد طنطا ندا 171665نصف25.57.510.511غرب

سعد    14273 السيد سعد شعبان طنطا ندى 3012103.51.514.51353غرب

قشيطه    14274 عبدالفتاح رزق مجدى طنطا ندى 3319.511.53.5215.51763غرب

محروز   14275 ابراهيم سعيد طنطا نسمه 2713117.57.514.51665غرب

عريضة    14276 عبدالعال ابراهيم احمد طنطا نورهان 3011.5107.5515.51474.5غرب

الدين     14277 زين محمد رمزى احمد طنطا نيره 28107.59.53.5141063.5غرب

على    14278 ابراهيم سعيد اشرف طنطا نيره 39.5301912152019.564.5غرب

الدفراوى    14279 محمد السيد حسن طنطا هاجر 3827.518.513.51519.518.576غرب

القماش    14280 محمد محمد ربيع طنطا هاجر 3326.514.58.581716.563.5غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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حسنين    14281 مصطفى السيد زكريا طنطا هاجر 34.523.51811.58.517.515.564.5غرب

عسكر    14282 عبدالعزيز فتوح عصام طنطا هاجر 382920141419.517.576.5غرب

عطيه     14283 على الكريدى محمد مغاورى طنطا هانيا 32.51911.511.53.516.51865غرب

درويش    14284 محمد عبدالحسيب محمد طنطا هبه 341812.5123.517.515.565غرب

السقا    14285 ابراهيم عرفه ابراهيم طنطا وعد 28.5151051.51618.566غرب

سالم    14286 السيد احمد اشرف طنطا وفاء 37.528.516.5141018.518.565غرب

على    14287 عبدالسلم عطيه عبدالسلم طنطا وفاء 37.5251412.57.5181665غرب

محليس    14288 عمر محمد محمود طنطا ياسمين 36.5281713.58171354.5غرب

ابوفرج    14289 سعد حسن صلح طنطا يسرا 3829.519.513.513.51918.566غرب

فودة    14290 مصطفى مصطفى فاخر طنطا يمنى 3829191514.519.516.565.5غرب

زايد   14291 ابراهيم عبدالعزيز سليم       ابراهيم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 34.517.513.5127.51317.584غرب

العمروسى    14292 سعد محمد عبدالله سليم       ابراهيم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2915.512.511.53.51316.584.5غرب

كليب    14293 محمد عبدالسميع محمد سليم       ابراهيم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 28.5151010.5212.5462.5غرب

جاد   14294 البكرى ابراهيم سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 22.512107.55.510554غرب

حسان   14295 عابدين السيد سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 33.51510107.5151555.5غرب

الشيخ    14296 محمد محمود رضا سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3629181413201786غرب

سعيد    14297 فايد عبدالسميع سامى سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 352689.756.51416.588غرب

كليب    14298 موسى طه صبحى سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 352617.513.581513.576غرب

العمروسى    14299 زكى صبحى طارق سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3528.515.51414.51915.588.5غرب

شلبى    14300 محمد حلمى عادل سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 20181011913.512.574.5غرب

عبدالعاطى   14301 شعبان عادل سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 25.524.516.51311.519.515.574غرب

القزاز   14302 عبدالحفيظ عاطف سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 34.52717.512.513201874غرب

الدسوقى   14303 بدران فتوح سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 32.525149.756.5181475غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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العمروسى    14304 على راشد فكرى سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 31.517.51511.5417.51665غرب

الدابولى    14305 عبدالرحمن سعيد محمد سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 34.520.517131018.51565غرب

محمد   14306 عيدالسلم مصطفى سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 26.513.51612.57.51612.564.5غرب

وهدان   14307 رمضان ياسين سليم       احمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 352617.5131019.514.574.5غرب

الشاذلى   14308 عبداللطيف رمضان سليم       اسامه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 18.51210.57.53.512.5564.5غرب

عطية    14309 على عبدالحفيظ ناجى سليم       اسلم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2910.5158.5313.512.564.5غرب

الحلو   14310 السيد احمد سليم       السيد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 1411.5107.539.5573.5غرب

العمروسى    14311 ابراهيم عبدالجليل صابر سليم       ايمن الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 11.512.5108.53131053.5غرب

الغباشى    14312 محمد حسن ايمن سليم       خالد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2511.5107.53137.574غرب

عطيه    14313 احمد سليمان محمود سليم       خيرى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 30.515.51045.514.51545غرب

شحاتة    14314 احمد عبدالله احمد سليم       زياد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3321131051915.5710غرب

موسى   14315 محمد صاير سليم       سامح الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 25.53.51042.51212.545.5غرب

التراس    14316 على محمد طارق سليم       سامح الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 12.5454.5210.511.545.5غرب

الغزالى    14317 درويش صبحى محمد سليم       صبحى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 854.542.510.510.548غرب

الفخرانى   14318 احمد احمد سليم       طه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 1534.55.5311.51149.5غرب

راشد    14319 محمد عبدالحميد اشرف سليم       عبدالحميد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 33.514.511.58.58.51716.549غرب

خيرالدين   14320 عبدالحميد ياسر سليم       عبدالحميد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.518.51311.57.51816.5710غرب

خضر   14321 عبدالخالق عاطف سليم       عبدالخالق الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 10.511.55.54.57.5141248.5غرب

سرحان    14322 عبدالمعطى محمد ايمن سليم       عبدالرحمن الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 20.513.55.547.51510.546.5غرب

فوده    14323 العابدين زين رضا سليم       عبدالرحمن الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 25.512.5104.55.513.51445.5غرب

عيد    14324 عبدالعزيز عبدالودود عبدالمنصف سليم       عبدالرحمن الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 30.522.511.51011.5191757غرب

غنيم    14325 سعد مصطفى مسعد سليم       عبدالرحمن الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3723.515.513.511201758.5غرب

الشورى   14326 عبدالعاطى همام سليم       عبدالعاطى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.527.5171313.518.51758.5غرب
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الدين     14327 زين على عبدالعزيز محمد سليم       عبدالعزيز الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2211.577.55.5161355.5غرب

خيرالدين   14328 عبدالفتاح سعيد سليم       عبدالفتاح الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2612104.55.51612.546.5غرب

الدابولى    14329 على عبداللطيف احمد سليم       عبداللطيف الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2315.56.57.57.5166.547غرب

الجندى    14330 محمد عبدالله على سليم       عبدالله الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3723.513.51092015.567غرب

رضوان    14331 طه الدسوقى محمد سليم       عبدالله الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 24155.57.51013.51457.5غرب

زين    14332 عبدالقادر مبارك احمد سليم       على الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 372316119.51815.569.5غرب

منوفى    14333 عوض على عبدالله سليم       على الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3418.51412.59.517.517.549.5غرب

عطية   14334 محمد كمال سليم       فارس الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 36.513.51612.5101917.559.5غرب

لشين    14335 ابراهيم سعيد سعد سليم       قصى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 15.534.57.52.59.5743.5غرب

عطية    14336 شحاته ابراهيم جمال سليم       كريم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 34.5191812.58181668غرب

فراج    14337 السيد عبدالعزيز رياض سليم       كريم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 30.510107.5315.515.567غرب

الشاذلى    14338 ابراهيم فرج ابراهيم سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 897.55.54131055.5غرب

الدابولى    14339 ابراهيم رمضان ابواليزيد سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3722.516.5138.519.517.558.5غرب

عبيد    14340 ابوالمعاطى محمد احمد سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.52515127.51917.569.5غرب

راشد   14341 عبدالخالق اسامه سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2714107.55171747غرب

ربيع   14342 ابراهيم اشرف سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 16.510.567.54.51614.558.5غرب

حسان   14343 عابدين حسين سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.52013.59.57.518.51569.5غرب

حسين   14344 عبدالعزيزمحمد سمير سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3217.515.589.51716.568.5غرب

عيسى    14345 عبدالفتاح صبحى محمد سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3826.519.51511.518.516.569.5غرب

الشيخ   14346 عطيه عبدالسميع سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.52514.512.512.517.51746غرب

الشوره   14347 زيدان عبدالعزيز سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 4.547.55.51.51112.544.5غرب

مرجان   14348 عبدالمقصود عبدالعزيز سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 31.52313.510816.516.548غرب

الصباح   14349 ابراهيم عبدالمجيد سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.529.52013.5142017610غرب
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حموده    14350 ابراهيم عبداللطيف عبدالهادى سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.511.510.57.53.51717.561.5غرب

ابوركبه    14351 احمد محمد فريد سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 341816118.5161675غرب

حبيب   14352 على محروس سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3614.512107.517.51776.5غرب

ابوسعيده   14353 محمدمصطفى مصطفى سليم       محمد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3520.514.5103.5191756.5غرب

العمروسى   14354 سعيد البكرى سليم       محمود الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 15.518.57.59612.51658غرب
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الفيومى    14355 محمد صبحى جمال سليم       محمود الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3925.513.512.511.51916.568.5غرب

الجروانى    14356 محمد طاهر زكريا سليم       محمود الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 29.516.5137.52.51213.543غرب

البرلسى    14357 عبدالمجيد محمد محمد سليم       محمود الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2717109.55.5161045.5غرب

الدسوقى    14358 عبدالمجيد على علء سليم       مصطفى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.529.518.51310.52013.547غرب

خاطر   14359 القطب حمدى سليم       نبيه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 33.522133.54.518.51544غرب

السقا    14360 محمد زكى جمعه سليم       وائل الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2411.5103215.513.562.5غرب

زايد   14361 شعبان مصطفى سليم       وائل الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2916.5104216.51153غرب

ابوالخير   14362 ابواليزيد محمد سليم       يوسف الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 249.55.541.51611.563غرب

صباح   14363 ابراهيم محمد سليم       احلم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.528191313.519.516.568غرب

لشين    14364 ابراهيم ادهم احمد سليم       اريج الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37241512.5132016.558غرب

الخولى    14365 زيان محمد وحيد سليم       اسراء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 12.59.510.51.53.514.51554.5غرب

الدابولى    14366 عبدالغنى عبدالجليل ماهر سليم       الء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 34.51814.545.5181764غرب

العمروسى    14367 احمد عبدالحميد محمد سليم       الء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 361814.5661715.555.5غرب

سعيد    14368 محمود ابراهيم محمود سليم       الء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.529.518.51413.51917.559.5غرب

عطيه    14369 سليمان محمد نصر سليم       الء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 372616.51110181868غرب

عبيد     14370 احمد سيد عبدالله عبدالنبى سليم       امانى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 382616.51310.519.517.568.5غرب

الدابولى    14371 عبدالغنى عبدالجليل علء سليم       امانى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 27.51711.58.55.5161553.5غرب

الدين    14372 كريم محمد محمدى سليم       امانى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.522.51611.58.518.518.567غرب

محمود    14373 حسنين احمد سامى سليم       امنيه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.52717121119.51867.5غرب

محمد    14374 بسيونى محمد فكرى سليم       امنيه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3827.517.510.51318.51768غرب

خاطر    14375 محمد محمد هشام سليم       امنيه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 352417118.5181455.5غرب

التراس   14376 محمد فهمى سليم       اميره الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.528.51813.513.5191365غرب

شكر    14377 بيومى ابراهيم احمد سليم       انغام الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.526.51714.512.519.518.5610غرب
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القزاز    14378 جامع محمود ابراهيم سليم       ايه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 36.52719.5141119.751569غرب

عبدالعاطى    14379 عرفه فتحى محمد سليم       ايه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3929.518151519.51869.5غرب

احمد   14380 رمضان السيد سليم       بسمله الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 31.526.511139151756.5غرب

حموده    14381 عبدالحميد شعبان عبدالمجيد سليم       بسمه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3825.510138.516.516.559.5غرب

غنيم    14382 عبدالحميد ابواليزيد جمال سليم       تقى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 36.5241713.510.518.51459.5غرب

راشد    14383 شعبان محمد شعبان سليم       تقى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 39.53019.515152018710غرب

القزاز    14384 محمود عبدالحميد محمد سليم       تقى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.53017.515152018510غرب

الدين    14385 زين ابراهيم اشرف سليم       حبيبه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 5.5186.5131015859غرب

البدرى    14386 على عبدالعظيم مصطفى سليم       حبيبه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.5211812.57.5151876.5غرب

منوفى   14387 ابراهيم حسن سليم       حسناء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 393019.7515152018510غرب

الدين     14388 خبر الشناوى عبدالحميد خالد سليم       حنان الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 11163.511.57.51014.556.5غرب

جمعه    14389 ابراهيم محمد خالد سليم       خلود الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 39301914.510.52015.578غرب

الجوهرى    14390 محمود انور السيد سليم       دعاء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.528.57.514111916.579.5غرب

الدابولى    14391 محمد سعيد محمد سليم       دعاء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 39.528.514.5141119.517.559.5غرب

محمود     14392 نبيه محمد محمد الجوهرى سليم       دينا الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 32.525.57.510.51016.51486غرب

منوفى    14393 عبدالجليل عادل عبدالجليل سليم       رانيا الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3828.5171413.519.517510غرب

غنيم    14394 ابراهيم محمد عبدالله سليم       رحمه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2821.52.510.5514.51578غرب

جمعه    14395 ابراهيم محمد على سليم       رحمه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 392916.514.51219.51845غرب

حلمى   14396 ابراهيم مصطفى سليم       رضا الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.52510139.51715.567غرب

جعفر    14397 محمود على جمال سليم       رودينه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.527101491814.579غرب

الدابولى    14398 ابراهيم ابوالسعود عبدالله سليم       روميساء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.5301914.512.52016.5510غرب

الفقى    14399 حمد محمد خالد سليم       زهراء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3626.5167.57.516.51648.5غرب

الدين     14400 زين احمد على احمد سليم       زينب الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37271611.51017.516.5510غرب
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الشورى    14401 السيد المحمدى السيد سليم       زينب الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.51916.513.5121820410غرب

ابوعبيطة    14402 عبدالمجيد معز عبدالمنعم سليم       زينب الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.52920141419.518.5610غرب

عطيه    14403 شحاته ابراهيم على سليم       زينب الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 241615.5341113.546غرب

عطية    14404 شحاته ابراهيم محمد سليم       ساره الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3271697.5141746.5غرب

كوسى    14405 احمد عبدالقوى محمد سليم       ساندى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 28.595.533101156.5غرب

يونسعلم    14406 محمود عبدالعزيز سليم       سلمى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3828.516.511.57.517.517.559.5غرب

التراس    14407 على محمد سامى سليم       سمر الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 39.52519.7513.514.752019.5610غرب

حموده    14408 الشحات محمد عبدالمجيد سليم       شروق الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 205.511.51.57.510878.5غرب

عطية    14409 السيد اسماعبل السيد سليم       شهد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 31.512143.57.5141346غرب

الدين    14410 زين فتحى شعبان سليم       شهد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 16.566.53.551012.544غرب

عطية    14411 السيد مصطفى وائل سليم       شهد الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3927.519.51411.52018510غرب

كليب    14412 مصطفى احمد ياسر سليم       شيماء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 39281813.513.52019.559.5غرب

بهلول    14413 عبدالحميد السيد رضا سليم       صابرين الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 277.57.54.53.511.513.557غرب

توفيق    14414 ابراهيم ابوالسعود السيد سليم       صفاء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 29106.532.512.51746غرب

الدابولى   14415 سعيد حمدى سليم       عل الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.5151597.5141656غرب

غريب    14416 السيد عبدالحليم رضا سليم       لمياء الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3211137.591217.547غرب

غنيم    14417 عبدالحميد ابواليزيد اشرف سليم       ملك الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 27.51313111016.515.5410غرب

الفيومى    14418 محمد السيد القطب سليم       ملك الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.523.51712.51119.514.5410غرب

العبد     14419 رزق فتحى حاتم الله سليم       منه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 2821103.2511614.592.5غرب

الغزالى     14420 عبدالمعطى البكرى صبرى الله سليم       منه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3411158.57.517.516.589غرب

الشورى     14421 محمد عبداللطيف عصام الله سليم       منه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 362314.5127.517.513.579غرب

جاد     14422 عبدالعزيز عطيه عماد الله سليم       منه الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 362117127.513.512710غرب

حماد    14423 مصطفى على محمد سليم       ندا الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 35.518.515.511813.512710غرب
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الدين     14424 زين مصطفى رمضان جمعه سليم       ندى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 372716121219.514.579غرب

الدابولى   14425 محمد طاهر سليم       ندى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3622.513.514.510.517.51378غرب

ابوسعيده    14426 مصطفى محمد مصطفى سليم       ندى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 352014119.5151277غرب

عبيد    14427 مرزوق عبدالحكيم ياسر سليم       ندى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 23117.52.545.514.576.5غرب

القبلوى   14428 عبدالله المرسى سليم       نرمين الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 185.56.57.555.512.566غرب

راشد   14429 عبدالخالق هانى سليم       نغم الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 36.5221713.512.518.513.598.5غرب

الدين    14430 زين عبدالرحيم شعبان سليم       نهى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.526181312.51916610غرب

غنيم    14431 سعد ابراهيم ماهر سليم       نورهان الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 38.52919.7514142019710غرب

جعفر    14432 القطب اسماعيل محمد سليم       نورهان الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 36.52719.7514152016.5610غرب

الدين     14433 زين على فتحى حمدى سليم       هاجر الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 39.53019.514152017510غرب

الدسوقى    14434 عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن سليم       هايدى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 23.51518.51014.5101179.5غرب

لشين    14435 ابراهيم سعيد سامى سليم       هدى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 36.52319141519.515910غرب

عيد   14436 احمد صلح سليم       هدى الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3720.518.513.514.7519.516.5510غرب

جاد    14437 ابراهيم عبدالحفيظ اسامه سليم       يارا الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 3822.519.514152018.5510غرب

حسان    14438 عبدالحليم عبدالمنعم سامى سليم       ياسمين الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.525.51914141815510غرب

الدين     14439 خير ابواليزيد مصطفى فتحى سليم       ياسمين الشيخ كفر القزازالعداديه جامع شعبان مصطفى طنطا الشهيد 37.52219.51313201969.5غرب

الزناتى    14440 عمر عبدالجليل حسن المشتركه   ابراهيم العداديه مسعود طنطا كفر 38.52417.5119181555غرب

عطية   14441 ابراهيم على المشتركه   ابراهيم العداديه مسعود طنطا كفر 28157.57.5414.516.544.5غرب

سالم    14442 عبدالله ابراهيم محمد المشتركه   ابراهيم العداديه مسعود طنطا كفر 33.519.513117.51816.544.5غرب

الجبالى    14443 الصاوى محمد الصاوى المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 29.5101312.54.512.51644غرب

الزناتى    14444 محجوب محمد حمدان المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 341715.5118.513.51745غرب

حسين   14445 على خالد المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 24910.59.57.512.513.543.5غرب

رمضان    14446 عبدالمعطى السيد رضى المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 33.5201413.57.5171343غرب
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الحسانين    14447 الصاوى ابراهيم شكرى المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 39.52919149201753.5غرب

الله     14448 خير شيشان السيد شيشان المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 36271512819.58.553.5غرب

ملش    14449 حسن عبدالكريم طارق المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 39.5281914.513.51913.542.5غرب

زويل    14450 السيد احمد عادل المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 38.52519147.517.51764.5غرب

عيسى   14451 الصاوى فخرى المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر واحد32.515109413106غرب

اسماعيل    14452 طه احمد محمد المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 24.510.56.59.53.511.51143غرب

زيدان     14453 خليل محمد صبحى محمد المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 36.522.517.5129.52010.553غرب

البيومى    14454 عبدالسلم عبدالغنى محمد المشتركه   احمد العداديه مسعود طنطا كفر 39.52216.58.5818.51644غرب

شعبان    14455 عبدالجليل محمود السيد المشتركه   ادهم العداديه مسعود طنطا كفر 26.591083.510.55.552.5غرب

الدرعه     14456 الصاوى الدين محى محمد المشتركه   اسامه العداديه مسعود طنطا كفر 37.52417.5137.518.514.552غرب

عويضه   14457 اللشى عصام المشتركه   اسلم العداديه مسعود طنطا كفر 372711.512.5818.51351.5غرب

رمضان    14458 ابراهيم عبدالحفيط ماجد المشتركه   اسلم العداديه مسعود طنطا كفر 30.5156.58.5413.55.552غرب

عمر   14459 التابعى السعيد المشتركه   التابعى العداديه مسعود طنطا كفر 382311.5117.518.511.554غرب

شمر   14460 السعيد عماد المشتركه   السعيد العداديه مسعود طنطا كفر 31.522.516.510.59.51510.556.5غرب

زويل   14461 السيد ابراهيم المشتركه   السيد العداديه مسعود طنطا كفر 3621.518121319.51366غرب

حماده    14462 امام صلح صبرى المشتركه   امام العداديه مسعود طنطا كفر 38.53019.513.514.52014.567.5غرب

الشاعر   14463 عبدالفتاح عبدالمنعم المشتركه   ايهاب العداديه مسعود طنطا كفر 372518.5131318.51366غرب

الدرعه     14464 محمود محمد خالد الدين المشتركه   بدر العداديه مسعود طنطا كفر 34.5281913.512.5161575.5غرب

الميت    14465 المرسى محمد جلل المشتركه   بسام العداديه مسعود طنطا كفر 2927138.2561816910غرب

عويضة   14466 اللشى مهران المشتركه   حسن العداديه مسعود طنطا كفر 312415101116.51565.5غرب

حسنين     14467 حماده احمد السيد وائل المشتركه   خالد العداديه مسعود طنطا كفر 372816127.5191666.5غرب

عيسى   14468 مبروك عبدالفتاح المشتركه   سعيد العداديه مسعود طنطا كفر 3122.516.587.51715.566غرب

مصطفى    14469 محمد محمد الصباح المشتركه   شادى العداديه مسعود طنطا كفر 3829.51813.510.52016.566غرب
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حماده    14470 ابواليزيد حسن وائل المشتركه   طه العداديه مسعود طنطا كفر 28.5231693.5131389.5غرب

تاج   14471 عبدالحميد مصطفى المشتركه   عبدالحميد العداديه مسعود طنطا كفر 33.526181210.5201466.5غرب

الزناتى    14472 عبدالرازق عبدالشافى السيد المشتركه   عبدالرحمن العداديه مسعود طنطا كفر 36271610.58171166غرب

زويل    14473 على السعيد زياد المشتركه   عبدالرحمن العداديه مسعود طنطا كفر 38291913122015.578غرب

الدرعه    14474 محمد ماهر محمد المشتركه   عبدالرحمن العداديه مسعود طنطا كفر 35.52618.512919.516.557غرب

زويل    14475 السيد محمد محمد المشتركه   عبدالرحمن العداديه مسعود طنطا كفر 36.53016.5138.51910.566.5غرب

غنيم    14476 محمود السيد احمد المشتركه   عبدالله العداديه مسعود طنطا كفر 34.530168.253.51817.578.5غرب

بحيرى   14477 عبدالله شكرى المشتركه   عبدالله العداديه مسعود طنطا كفر 32.5211210.57.516.512.564.5غرب

شاهين    14478 السيد السيد محمد المشتركه   عبدالله العداديه مسعود طنطا كفر 38292011.59.5201764.5غرب

الجبالى    14479 منصور محمد احمد المشتركه   فارس العداديه مسعود طنطا كفر 2523151110181564غرب

الصيفى    14480 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 10.517.51010.54.512.518.554.5غرب

الجبالى    14481 احمد عبدالله احمد المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 382819.51514.518.51956غرب

الجبالى   14482 عبدالعظيم السيد المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 36261711.57.518.517.565.5غرب

البيومى   14483 عبدالغنى السيد المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 37.52719.51211.519.519.557غرب

عيسى   14484 يحى ايمن المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 38251711.5102019.556غرب

حماده    14485 امام صلح حافظ المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 3926181381716.564.5غرب

شهاب    14486 حسانين مصطفى حسانين المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 37.52819.512.57.5181755.5غرب

عبدالله    14487 عبدالغنى محمد عبدالغنى المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 34.52318.5114.516.517.555غرب

عيسي   14488 مبروك عبدالفتاح المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 1615.5129.5371643غرب

مغربيه    14489 ابراهيم السعودى عماد المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 28166.57.52.5101545غرب

الجبالى    14490 على السيد مجدى المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 332416.510.55.51717.568غرب

الجبالى    14491 محمد عبدالمنعم محمد المشتركه   محمد العداديه مسعود طنطا كفر 33.516.513.51181418.545.5غرب

الميت    14492 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المشتركه   محمود العداديه مسعود طنطا كفر 37.52919.513.51419.751958.5غرب
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الجوهرى    14493 محمد عبدالمنعم محمد المشتركه   محمود العداديه مسعود طنطا كفر 38.52819.514.514.752019.547.5غرب

ابورواش    14494 طه السنوسى منصور المشتركه   محمود العداديه مسعود طنطا كفر 28211585.5161557غرب

البيومى   14495 عبدالغنى عبدالسلم المشتركه   مصطفى العداديه مسعود طنطا كفر 3321.51611.55.514.513.556.5غرب

يونسعيسى   14496 عليش المشتركه   مصطفى العداديه مسعود طنطا كفر 37.52717134.517.52075غرب

شاهين     14497 فرج النبى حسب احمد المشتركه   نور العداديه مسعود طنطا كفر 36.518.51812.55.517.51958غرب

عاشور    14498 احمد بيومى البيومى المشتركه   اسراء العداديه مسعود طنطا كفر 3827.51613.5121919.557.5غرب

عايد   14499 محمد صبحى المشتركه   اسراء العداديه مسعود طنطا كفر 3924.515.512.57.519.51957غرب

الزناتى    14500 عبدالكريم محمود رضا المشتركه   اسماء العداديه مسعود طنطا كفر 39.5301913.514201773غرب

عبدالله   14501 السيد عبدالمنعم المشتركه   اسماء العداديه مسعود طنطا كفر 38.527.51913.5152017.592غرب

دعدوع     14502 احمد عبدالمنعم الدين كمال المشتركه   افنان العداديه مسعود طنطا كفر 37.528.517.513.515201895غرب

عبدالحميد   14503 السيد على المشتركه   الء العداديه مسعود طنطا كفر 27.52110811.516.513.595غرب

ابوعيسى    14504 عبدالله محمد احمد المشتركه   امانى العداديه مسعود طنطا كفر 38.527.518.512.510201685غرب

داود     14505 السيد محمد شعبان محمد المشتركه   امنيه العداديه مسعود طنطا كفر 39.528.51914.512.52016.575غرب

عبدالله   14506 كامل فؤاد المشتركه   انصاف العداديه مسعود طنطا كفر 257117.5912.515.563غرب

حماده    14507 حسن السيد طاهر المشتركه   ايمان العداديه مسعود طنطا كفر 39.52818.51414.5201783.5غرب

عيسى    14508 شبل احمد السيد المشتركه   ايه العداديه مسعود طنطا كفر 39.52818.514.514.52017.575.5غرب

الله     14509 خير سعد محمد محمد المشتركه   بسمله العداديه مسعود طنطا كفر 39.53019.51514.52016.575غرب

ابوالعنين   14510 عبدالله ايمن المشتركه   حبيبه العداديه مسعود طنطا كفر 29.5191313.511.518.51565غرب

بحيرى   14511 بسيونى جمال المشتركه   حبيبه العداديه مسعود طنطا كفر 3419.5121210.51715.583.5غرب

الجبالى    14512 على اسماعيل حسن المشتركه   حبيبه العداديه مسعود طنطا كفر 6.59121210.51015.553.5غرب

الجبالى   14513 نبيه خيرى المشتركه   حبيبه العداديه مسعود طنطا كفر 3320.51312.5122015.573.5غرب

الدماس    14514 محمد المحمدى مجاهد المشتركه   حبيبه العداديه مسعود طنطا كفر 382617.51114181985غرب

يونسخليل    14515 على يونس المشتركه   حبيبه العداديه مسعود طنطا كفر 2915161312.5181675غرب
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خليل    14516 عبدالعزيز عبدالحميد محمد المشتركه   حكمت العداديه مسعود طنطا كفر 3928.519.514.5152018.585غرب

ناصف    14517 السيد ابراهيم السيد المشتركه   رحاب العداديه مسعود طنطا كفر 33.5161410.5814.510.572.5غرب

ابراهيم   14518 حلمى عبدالمجيد المشتركه   رحمه العداديه مسعود طنطا كفر 39.52317.513.51118.516.583.5غرب

عيسى   14519 احمد نبيل المشتركه   رحمه العداديه مسعود طنطا كفر 34.510.51412.581814.583غرب

العابدين    14520 زين انور خالد المشتركه   رضوى العداديه مسعود طنطا كفر 38.524.519.513.513.518.515.583غرب

كرار    14521 احمد مصطفى حسن المشتركه   روان العداديه مسعود طنطا كفر 382016.512919.51669غرب

حماده    14522 حسن محمد جمال المشتركه   روضه العداديه مسعود طنطا كفر 39.529191415201779غرب

الشوبرى   14523 اسماعيل السيد المشتركه   سحر العداديه مسعود طنطا كفر 30.52114111017.513.577.5غرب

الجبالى    14524 النصر سيف عبدالقادر المشتركه   شرين العداديه مسعود طنطا كفر 36.52215.511.510.517.51385غرب

ابويوسف    14525 عوضعوض السعيد المشتركه   شهد العداديه مسعود طنطا كفر 17.511.5109.5912.51165.5غرب

الزيات   14526 فؤاد سامى المشتركه   شهد العداديه مسعود طنطا كفر 39.5301913.515201676غرب

الميهى    14527 عبدالقادر عبدالغنى عبدالقادر المشتركه   شهد العداديه مسعود طنطا كفر 36.52316.512.510.51615.587.5غرب

زويل    14528 على السيد محمود المشتركه   شهد العداديه مسعود طنطا كفر 3929201415201587.5غرب

اللبودى    14529 ابراهيم بسيونى رضا المشتركه   شيماء العداديه مسعود طنطا كفر 33.517.512.59.51019.51786.5غرب

زويل    14530 محمد سلمه محمود المشتركه   فاطمه العداديه مسعود طنطا كفر 3925.516.512.514.51717.577غرب

سالم   14531 عبده محمد المشتركه   ليلى العداديه مسعود طنطا كفر 37.5261712.513.5171678.5غرب

خيرالله   14532 محمد احمد المشتركه   ملك العداديه مسعود طنطا كفر 33.523148.57.51614.565.5غرب

عراقيب   14533 رمضان مصطفى المشتركه   منال العداديه مسعود طنطا كفر 3015167.258.51915.574.5غرب

شعبان    14534 على مصطفى محمد المشتركه   منه العداديه مسعود طنطا كفر 3823.514.5128.517.516.587غرب

عيسى   14535 مبروك محمد المشتركه   نانسى العداديه مسعود طنطا كفر 1524109.5816.59.566غرب

الجوهرى    14536 عبدالواحد محمود ياسر المشتركه   ناهد العداديه مسعود طنطا كفر 3928.52014.514.5201678.5غرب

عيسى    14537 عبدالعليم احمد ناصر المشتركه   ندا العداديه مسعود طنطا كفر 39.5291914.5152017.578غرب

عيسى   14538 الصاوى الصياد المشتركه   نورا العداديه مسعود طنطا كفر 39.528.519.513.514.52015.587غرب
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حماده    14539 محمد سعد محمد المشتركه   نوره العداديه مسعود طنطا كفر 39.53019.513.515201878غرب

ملش     14540 احمد السيد عبدالسلم محمد المشتركه   نورهان العداديه مسعود طنطا كفر 393018.513.514.75201878.5غرب

ابوالعل     14541 عبدالعال طه السيد محمد المشتركه   نيره العداديه مسعود طنطا كفر 38.524.517.513111714.577غرب

عطالله   14542 عبدالغنى عبدالفتاح المشتركه   ابراهيم العداديه خضر طنطا كفر 59.577.57.51212.542غرب

البهلول    14543 السيد احمد فوزى المشتركه   ابراهيم العداديه خضر طنطا كفر 25.51810.5117.514.51385غرب

عتلم    14544 ابراهيم حمدى فوزى المشتركه   ابراهيم العداديه خضر طنطا كفر 362519.51314.5191475غرب

محروسعطالله    14545 عبده ابراهيم المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 281012127.5181273.5غرب

نجيمه     14546 احمد محمد احمد بدير المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 321011.511.59.5181451.5غرب

حماد    14547 عبدالرؤف عبدالمقصود جمال المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 27.58.514129.51912.543غرب

الهير    14548 ابراهيم منجود جمال المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 3824.5181214.519.515.583.5غرب

خيره    14549 محمد عبدالونيس سامى المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 10.513.51011.591714.582غرب

السطيحه    14550 طه عبدالله سعد المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 32.51914.512.51019.513.583غرب
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علم     14551 البهى سليمان محمد سليمان المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 34.518.517.511.51119.51775غرب

العفيفى    14552 محمد عبدالحميد عبدالحميد المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 36.5231813121915.565غرب

عيسى    14553 عبدالسلم عبدالمطلب فتحى المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 3091812.510191852.5غرب

السطيحه    14554 الصفطى طه كامل المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 21.512.515.512.51017.51573.5غرب

نجيمة    14555 حسن ابراهيم ماهر المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 3724.518.51413.5191675غرب

عطالله    14556 سليم السيد محمد المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 18.515.514.58.59161662.5غرب

عتلم    14557 ابراهيم احمد هلل المشتركه   احمد العداديه خضر طنطا كفر 3520.51711.51318.517.575غرب

الجبالى    14558 حسن على بلل المشتركه   اسلم العداديه خضر طنطا كفر 247.511.588.516.510.563.5غرب

السطيحه    14559 عبدالسلم البيومى محمد المشتركه   اسلم العداديه خضر طنطا كفر 17.53.5107.57.51611.553.5غرب

نجيمه     14560 حسن السيد احمد هيثم المشتركه   اسلم العداديه خضر طنطا كفر 32.520.51712.510.519.51665غرب

درويش    14561 الرفاعى حسن الرفاعى المشتركه   الحسن العداديه خضر طنطا كفر 34.525.51813.511.519.51555غرب

عتلم    14562 السيد عطيه احمد المشتركه   الحسينى العداديه خضر طنطا كفر 36.52519.5151519.51785.5غرب

بدران    14563 محمد الحسينى على المشتركه   الحسينى العداديه خضر طنطا كفر 31.518.519.514.51119.51763غرب

السطيحه    14564 عبدالسلم شبل عبدالسلم المشتركه   السيد العداديه خضر طنطا كفر 3321.515.5137.518.51653.5غرب

النبيرى     14565 محمد فتحى ناصر الدين المشتركه   جمال العداديه خضر طنطا كفر 382919.51415201797.5غرب

الجبالى    14566 حسين عبدالقادر احمد المشتركه   حازم العداديه خضر طنطا كفر 3419.519.514111916.575غرب

الجبالى    14567 محمود احمد الدين المشتركه   حسام العداديه خضر طنطا كفر 3825.519.5141519.51987غرب

عتلم    14568 السيد حسن الدين المشتركه   حسام العداديه خضر طنطا كفر 10.5813.55.54.5151645غرب

سليم   14569 رمضان عاطف المشتركه   رمضان العداديه خضر طنطا كفر 27.561434.5141643.5غرب

صلح    14570 ابراهيم رمضان عبدالحميد المشتركه   رمضان العداديه خضر طنطا كفر 301015.544.5181745غرب

درويش   14571 السيد البيومى المشتركه   زياد العداديه خضر طنطا كفر 27.51215.55.54161345غرب

الطنطاوى    14572 زيدان طه شاكر المشتركه   صالح العداديه خضر طنطا كفر 371718.514.7512.5191565غرب

هاشم    14573 ابراهيم عبدالسلم ابراهيم المشتركه   عبدالسلم العداديه خضر طنطا كفر 221615.567.515.51045غرب
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شبل   14574 محمد شبل المشتركه   عماد العداديه خضر طنطا كفر 25151457.515.51345غرب

علم    14575 احمد عبدالمنعم احمد المشتركه   عمر العداديه خضر طنطا كفر 1391564161143غرب

الدرعه    14576 عبدالهادى محمد بلل المشتركه   فارس العداديه خضر طنطا كفر 321117.512.5819.516.545.5غرب

خليل    14577 مصطفى محمد ابراهيم المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 9.59104.51.512.514.551.5غرب

عتلم    14578 محمد عبدالسلم اشرف المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 3417191112191786غرب

عيسى   14579 محمد السيد المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 18.516107.58.511.512.555غرب

البشيهى    14580 بيومى طه العربى المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 37.52719.5141519.518.598غرب

خليل    14581 جاد عبدالنبى خالد المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 31.52118.59.59.518.517.565غرب

الطنطاوى   14582 محمد رضا المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 301518.5109.517.51655.5غرب

عيسى    14583 مصطفى ابراهيم ضياء المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 34.52819.513.512.51917.588.5غرب

السطيحه    14584 ابراهيم محمد طارق المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 191512.511.591513.543غرب

عتلم    14585 حسن محمد كامل المشتركه   محمد العداديه خضر طنطا كفر 3712181414.51917.558غرب

عوض   14586 محمد ابراهيم المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 35.515181410.5201857غرب

عتلم    14587 السيد محمود ابراهيم المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 3829.519.5141519.516.576غرب

السطيحه    14588 على عبدالرحمن اسامه المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 30.516.5181312191782.5غرب

عتلم    14589 السيد عطيه اسامه المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 34.5251814.512201873غرب

خطيطه    14590 الجوهرى محمود السعيد المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 33.520.51913.512201862.5غرب

نجيمه    14591 السيد محمود السيد المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 34.525.517.5121319.517.573غرب

درويش    14592 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 38.522.5191514.52016.583غرب

المراكبى     14593 على طلبه محمد نادر المشتركه   محمود العداديه خضر طنطا كفر 25.516.514910181751.5غرب

ناصف    14594 القطب عبدالسلم ابراهيم المشتركه   مصطفى العداديه خضر طنطا كفر 3119.516.511.51419.51752غرب

درويش   14595 مصطفى زكريا المشتركه   مصطفى العداديه خضر طنطا كفر 23.521.512.59.512.51815.551.5غرب

القافلى    14596 احمد السيد محمد المشتركه   مصطفى العداديه خضر طنطا كفر واحد19.511.5103.59.57.512.55غرب
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السطيحه   14597 عبدالرحمن محمود المشتركه   معاذ العداديه خضر طنطا كفر 31.518.518.5610.51317.562غرب

النبيرى    14598 السيد عبدالمقصود محمود المشتركه   مهند العداديه خضر طنطا كفر 272015.58.511.517.516.562غرب

علم    14599 محمود السيد عادل المشتركه   وليد العداديه خضر طنطا كفر 3520.5157.512.51815.561.5غرب

السطيحة    14600 طه عبدالله السيد المشتركه   يوسف العداديه خضر طنطا كفر 261615.55111817.561.5غرب

عطالله   14601 على جمال المشتركه   يوسف العداديه خضر طنطا كفر 2011.57911151862.5غرب

درويش    14602 القطب الدين علء المشتركه   يوسف العداديه خضر طنطا كفر 3526151513202073.5غرب

العيونى    14603 عبدالله فوزى عماد المشتركه   يوسف العداديه خضر طنطا كفر 34.521.515.55.512192073.5غرب

علم    14604 احمد عبدالعظيم محمد المشتركه   يوسف العداديه خضر طنطا كفر 16.513.57.51.511.51714.562.5غرب

البهلول    14605 عبدالقوى على القطب المشتركه   احلم العداديه خضر طنطا كفر 29.522.512.54.5131919.563.5غرب

خيره   14606 عبدالونيس عثمان المشتركه   اسراء العداديه خضر طنطا كفر 22.518.5104.511.517.519.563.5غرب

العيونى    14607 ابراهيم على ابراهيم المشتركه   اسماء العداديه خضر طنطا كفر 31.51910.589.517.519.573غرب

الكومى   14608 حامد احمد المشتركه   اسماء العداديه خضر طنطا كفر 3020.5137.57.517.519.573غرب

السطيحه    14609 احمد عبدالعظيم قاسم المشتركه   اسماء العداديه خضر طنطا كفر 28.516128.58.516.519.582.5غرب

درويش    14610 على على مبروك المشتركه   اسماء العداديه خضر طنطا كفر 37.525.51712.51419.52083غرب

العيسوى    14611 عبدالفتاح عبدالفتاح مراد المشتركه   اسماء العداديه خضر طنطا كفر 382918.514.515202059غرب

شامه    14612 حسن عبدالرحمن احمد المشتركه   الء العداديه خضر طنطا كفر 256101041117.566غرب

عميره    14613 ابراهيم السيد محمد المشتركه   الء العداديه خضر طنطا كفر 35.52416.5157.52019.575غرب

النبيرى    14614 محمد السيد طه المشتركه   اميره العداديه خضر طنطا كفر 36.521.517.51514.52019.558غرب

عواد   14615 احمد مبروك المشتركه   اميره العداديه خضر طنطا كفر 227.513.593.517.515.556غرب

القافلى   14616 مصطفى السيد المشتركه   امينه العداديه خضر طنطا كفر 2610158.53.51715.555.5غرب

حماد    14617 السيد الرفاعى مبروك المشتركه   امينه العداديه خضر طنطا كفر 510.543واحد7.532.51.5غرب

محمد    14618 عبدالفتاح السيد احمد المشتركه   ايثار العداديه خضر طنطا كفر 382716.513.5152018.558غرب

عطاالله    14619 حسن عبده احمد المشتركه   ايمان العداديه خضر طنطا كفر 36.51715.513.512.5191558غرب
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ابوشوشه    14620 عبدالسلم حسين جمال المشتركه   ايمان العداديه خضر طنطا كفر 39.5281814.514.5201857غرب

ابراهيم    14621 المرسى محمود علء المشتركه   ايمان العداديه خضر طنطا كفر 35.51710138.51818.557.5غرب

السطيحه    14622 طه محمد هاشم المشتركه   ايمان العداديه خضر طنطا كفر 38.525141515201657.5غرب

ابوقرع    14623 عبدالقادر عباس هشام المشتركه   ايمان العداديه خضر طنطا كفر 3516197.54191853غرب

علم    14624 ابراهيم صبحى ابراهيم المشتركه   ايه العداديه خضر طنطا كفر 331311.5128.519.519.557غرب

علمه    14625 السيد محمد على المشتركه   بسمله العداديه خضر طنطا كفر 392018.51514.52019.557غرب

عيسى    14626 عبدالكريم محمد يحى المشتركه   تسنيم العداديه خضر طنطا كفر 38.51218.514.510.519.52057.5غرب

منصور    14627 ابراهيم مصطفى مجاهد المشتركه   جهاد العداديه خضر طنطا كفر 3916.51613.59192068غرب

عتلم   14628 حجاج القطب المشتركه   حبيبه العداديه خضر طنطا كفر 382318.51412.52019.558غرب

العفيفي    14629 عبدالحميد محمد رمضان المشتركه   حبيبه العداديه خضر طنطا كفر 39.52216.515152019.568غرب

سعيد    14630 القطب ابوالفتوح محمد المشتركه   حبيبه العداديه خضر طنطا كفر 36121412.59.5201957.5غرب

الدين     14631 شرف سليمان حسن رضا المشتركه   دنيا العداديه خضر طنطا كفر 25.5710.513819.51757غرب

سليم   14632 فرج كامل المشتركه   رحمه العداديه خضر طنطا كفر 38.523.516.514.514.5201956.5غرب

عتلم    14633 فهمى على محمد المشتركه   رحمه العداديه خضر طنطا كفر 33.55101292017.546.5غرب

طلبة    14634 منجود عبدالفتاح منجود المشتركه   رحمه العداديه خضر طنطا كفر 33.5812.57.57.519.515.563.5غرب

السطيحه    14635 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركه   رقيه العداديه خضر طنطا كفر 39281914.514.5202066غرب

القافلي   14636 صقر محمد المشتركه   ريهام العداديه خضر طنطا كفر 361218.5810.519.519.575غرب

درويش    14637 الرفاعى حسن الرفاعى المشتركه   زينب العداديه خضر طنطا كفر 37.526.519.512.5919.51975غرب

السطيحه    14638 عبده عبدالمقصود حمدان المشتركه   زينب العداديه خضر طنطا كفر 28.51413.58.5101919.575غرب

البشيهى    14639 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركه   ساره العداديه خضر طنطا كفر 39.526.518.51415202075غرب

نجيمه    14640 محمد على محمد المشتركه   سعاد العداديه خضر طنطا كفر 382918.513.514.5201965غرب

القافلى    14641 محمد السيد سمير المشتركه   سلوى العداديه خضر طنطا كفر 39.529191514.52019.567غرب

النبيرى    14642 محمد محمد محمد المشتركه   سمر العداديه خضر طنطا كفر 37.5151910.511.52018.565غرب
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السطيحه    14643 ابراهيم فتحى كامل المشتركه   شاهيناز العداديه خضر طنطا كفر 38.516.519.512.51319.51875.5غرب

خيره     14644 السيد محمد محمد اسامه المشتركه   شروق العداديه خضر طنطا كفر 341116.511.57.519.51676غرب

الشناوى    14645 خضر اسماعيل ماهر المشتركه   شهد العداديه خضر طنطا كفر 266.51389.5191856غرب

نجيمه    14646 على حسن خضر المشتركه   شيماء العداديه خضر طنطا كفر 39.522191213.5202086غرب

درويش    14647 طلبه حامد فايد المشتركه   شيماء العداديه خضر طنطا كفر 33.510151.5417.51767غرب

عتلم    14648 السيد عبدالمنعم السيد المشتركه   صفاء العداديه خضر طنطا كفر 371718131019.52077.5غرب

السطيحه    14649 عبدالسلم البيومى محمد المشتركه   عبير العداديه خضر طنطا كفر 36.59.51652.518.516.565غرب

الجبالي   14650 عبدالوهاب ابراهيم المشتركه   فاطمه العداديه خضر طنطا كفر 3918.5181112.52018.579.5غرب

المراكبى    14651 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركه   فاطمه العداديه خضر طنطا كفر 37.519.519.5141419.52079غرب

السطيحه    14652 عبدالحميد عبدالحميد اسامه المشتركه   فاطمه العداديه خضر طنطا كفر 38.518.519.514.513.519.52076غرب

السطيحه    14653 عبده عبدالمقصود حمدان المشتركه   فاطمه العداديه خضر طنطا كفر 351217.5610202085غرب

الشرقاوى     14654 عبدالمجيد الله فتح رجب المشتركه   فاطمه العداديه خضر طنطا كفر 39.5292013.515202076غرب

السطيحه    14655 محمد حامد مبروك المشتركه   فاطمه العداديه خضر طنطا كفر 392016.5119.5202086غرب

الزيات    14656 طلبه محمد وائل المشتركه   فاطمه العداديه خضر طنطا كفر 371615.510.510201985غرب

عطاالله    14657 حسن عبده محمود المشتركه   فاطه العداديه خضر طنطا كفر 278.5662.51319.555غرب

العيونى    14658 ابواليزيد صابر رضا المشتركه   فايزه العداديه خضر طنطا كفر 309.51010.53.5151875.5غرب

السطيحه    14659 ابواليزيد محمد السيد المشتركه   فرحه العداديه خضر طنطا كفر 34.518.513.512.58.5181876.5غرب

سعد    14660 ابواليزيد مصطفى محمد المشتركه   فرحه العداديه خضر طنطا كفر 26.5106.57.52.510.51846غرب

علم    14661 احمد ابراهيم محمد المشتركه   مريم العداديه خضر طنطا كفر 352311.51312191888.5غرب

الهير    14662 ابوالعزم ابوالعزم محمد المشتركه   مريم العداديه خضر طنطا كفر 311259.52111987غرب

العبد    14663 القطب شوقى السيد المشتركه   ملك العداديه خضر طنطا كفر 38.530191514.5202088غرب

خليل   14664 محمد احمد المشتركه   منه العداديه خضر طنطا كفر 392714.514.513.5202098غرب

عيسى    14665 عبدالهادى ابراهيم الله المشتركه   منه العداديه خضر طنطا كفر 382415.5151019.519.585غرب
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درويش     14666 طلبه احمد طلبه الله المشتركه   منه العداديه خضر طنطا كفر 39.53016.51415202097غرب

عتلم     14667 عبدالسلم حسن طه الله المشتركه   منه العداديه خضر طنطا كفر 392917.51514202096.5غرب

درويش     14668 القطب السيد محمد الله المشتركه   منه العداديه خضر طنطا كفر 372112.51513192099غرب

السطيحه     14669 احمد محمد الدين حسام المشتركه   منه العداديه خضر طنطا كفر 392919.5151519.52088.5غرب

النبيرى    14670 ابراهيم خضر هانى المشتركه   منه العداديه خضر طنطا كفر 38.527121513192087.5غرب

عطالله   14671 على حسن المشتركه   مياده العداديه خضر طنطا كفر 301512127.517.51875غرب

ابوزينه    14672 محمد رجب ابراهيم المشتركه   ميرنا العداديه خضر طنطا كفر 39241214.513.51919.588غرب

السطوحى    14673 احمد عبدالغفور رمضان المشتركه   ناديه العداديه خضر طنطا كفر 30.5101013.57.517.517.588.5غرب

عوض    14674 محمد عبدالجيد احمد المشتركه   ندا العداديه خضر طنطا كفر 35.5147137.516.519.589غرب

الشاعر    14675 حسن ابراهيم سعيد المشتركه   ندا العداديه خضر طنطا كفر 25.57513.53.515.515.583.5غرب

عتلم    14676 محمود ابراهيم نشأت المشتركه   ندا العداديه خضر طنطا كفر 33.5171013918.518.578.5غرب

راشد   14677 الرفاعى محمد المشتركه   نرمين العداديه خضر طنطا كفر 21.515512.55.515.519.578.5غرب

فرج    14678 محمود السيد محمد المشتركه   نعيمه العداديه خضر طنطا كفر 33.5137.515917.51887غرب

عتلم    14679 محمود عبدالباسط المشتركه   نورا العداديه خضر طنطا كفر 3525159.57191661.5غرب

عتلم    14680 حسن محمد ابراهيم المشتركه   نورهان العداديه خضر طنطا كفر 37.522.517.51514.7519.51686.5غرب

عطالله   14681 محمود حسن المشتركه   هاجر العداديه خضر طنطا كفر 34.52017.51514.5191787غرب

شحاته    14682 ابراهيم السيد محمد المشتركه   هاجر العداديه خضر طنطا كفر 33211614.512181286.5غرب

درويش    14683 عبدالعزيز الحسينى السيد المشتركه   هبه العداديه خضر طنطا كفر 26.57.5131110.514.51086غرب

يونس    14684 طلبه محمد تامر المشتركه   هدير العداديه خضر طنطا كفر 392819.7514.515201785غرب

عالمه    14685 محمد السيد محمد المشتركه   هنا العداديه خضر طنطا كفر 382819.7514.515201885غرب

ابوخطيطه    14686 البيومى عبدالحميد محب المشتركه   ياسمين العداديه خضر طنطا كفر 35.524.5191315191585غرب

السطيحه    14687 خليل محمد خالد المشتركه   يمنى العداديه خضر طنطا كفر 35.521.51914.514201783غرب

الله     14688 حسب عبدالرحمن ابراهيم حسن طنطا ابراهيم 2318.513107.51511.583.5غرب الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د
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احمد   14689 طه رمضان طنطا ابراهيم 4.59108511.51085غرب

سليم   14690 عقل سمير طنطا ابراهيم 18.561987.5510.575غرب

الجمال    14691 على سعفان ابراهيم طنطا احمد 2815.516.597.512.511.577غرب

نوفل   14692 عبدالمحسن حسن طنطا احمد 372516.514.510.519.51979غرب

ابوزينه    14693 السيد فوزى جمال طنطا الصاوى 38.52719.7514.51019.52079غرب

عبدالرازق   14694 عبداللطيف محمد طنطا عبدالله 75.57.52.52.51.5863غرب

الجبالى    14695 محمد سعدالدين ابراهيم طنطا محمد 383019.51415201886.5غرب

خير    14696 محمد زناتى السيد طنطا محمد 2522.515.512121713.586غرب

رمضان    14697 عبدالمعطى السيد حمدى طنطا محمد 13.513.51097.51013.585غرب

نوفل    14698 عبدالمجيد محمد عبدالوارث طنطا محمد 127.510673.51163.5غرب

عباسشوربه   14699 صبرى طنطا محمود 2122187.571315.575غرب

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د
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بخيت    14700 عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز طنطا محمود 382919.7515152018.588.5غرب

الجبالى    14701 فريد محمد حسام طنطا مصطفى 37.52619.51413.52016.577غرب

حنيش     14702 محمد الدين محى محمود طنطا مصطفى 31.52216.5129.51611.575.5غرب

الجبالى    14703 محمد ابوبكر محمد طنطا ياسين 36.522.5191414201778.5غرب

سرور    14704 عبدالنبى محمد ايمن طنطا يوسف 3729201515201877غرب

خليفه    14705 احمد السيد عبدالحميد طنطا يوسف 331717119191468غرب

نوفل   14706 يونس المرسى طنطا يونس 36.5291912.5121919.5710غرب

الله    14707 حسب ابراهيم احمد طنطا اسراء 38.530191514.52019.579.5غرب

الجبالى    14708 محمد ابوبكر رمضان طنطا امانى 3425181514.52017.579.5غرب

ابوزينه    14709 السيد فوزى ربيع طنطا امنيه 35.52516.51513.5201779.5غرب

نوفل    14710 منجود محروس رضا طنطا امنيه 37.526191515201968.5غرب

يونس    14711 منصور الحسينى منصور طنطا امنيه 382818.514.75152019.567.5غرب

الله     14712 حسب عبدالرحمن ابراهيم السيد طنطا ايمان 37.5291915152019.589.5غرب

خليل   14713 جاد محمد طنطا ايناس 38.52919.51415202079.5غرب

نوفل   14714 محمد عبدالوارث طنطا ايه 3225208.7510.751920710غرب

محروسشوربه   14715 مصطفى طنطا ايه 362618.514.75152018.579.5غرب

الجبالى    14716 سلمه عبدالموجود وليد طنطا حبيبه 3123.518.510.51218.52058غرب

الجبالى   14717 عبدالجواد السيد طنطا روان 21.510.513.57.55.514.515.576.5غرب

نوفل    14718 ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم طنطا سهيله 3127.5187.510.51720610غرب

حنيش     14719 محمد الدين محى محمود طنطا مريم 35.52618.512.5121918.558غرب

نوفل    14720 ابراهيم عبدالمنعم سمير طنطا ندا 3426.520910.751920710غرب

خيرالله    14721 احمد صابر احمد طنطا نوران 37.525.519.514.5142019.558.5غرب

عيسى   14722 الدسوقى عبدالباسط طنطا هدير 2226195.7510.751820710غرب

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د
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نصير   14723 ابراهيم ربيع قيصر          ابراهيم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 22.5127.512517.57.544.5غرب

بدر   14724 ابراهيم صلح قيصر          ابراهيم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 169.51013318.56.545.5غرب

ابوخضر   14725 عبدالكريم محمود قيصر          ابراهيم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37.52917.51515201645غرب

ابوالعيسوى   14726 جلل ناجح قيصر          ابراهيم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2215109214.51444غرب

عبدالرحمن   14727 محمد هشام قيصر          ابراهيم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 1412.51111.51.514.59.545غرب

البرلسى   14728 صبحى ابراهيم قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 28.512.51012.58.517.51144.5غرب

صبره   14729 محمد اشرف قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 33231210.52.25181487.5غرب

ابوصالح   14730 عبدالحميد ايهاب قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 13.58.56.581.517.51044.5غرب

ابوخضره   14731 احمد جمال قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2710108.541610.543.5غرب

البرعى   14732 محمود جمال قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 26.5136.5107.517.510.544.5غرب

الثقيل   14733 محمد جمعه قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 696.59.52.51411.543غرب

صبره   14734 احمد حسن قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37.5261715152011.556غرب

النجار   14735 محمد عاطف قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3621.516.514.751519.512.556غرب

ابوخضره   14736 شحاته على قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.51714.51412.519.51675.5غرب

الجوهرى   14737 عبدالفتاح على قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.51912.511.57.51912.586.5غرب

زيد   14738 يوسف كرم قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 17.51310.58515.58.544.5غرب

زيد   14739 اسماعيل محمد قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35301413152012.559غرب

البطراوى   14740 صبحى محمد قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 8.5185.5125.515.58.565.5غرب

الدمنهورى   14741 على محمد قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 14.5201112.57.518.511.557غرب

ابوخضره   14742 محمد محمد قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3723.513151419.514.566.5غرب

سالم   14743 محمد ناجح قيصر          احمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 127.5712919.51452.5غرب

هلل   14744 السيد اسماعيل قيصر          ادهم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 362414.59.51519.51446.5غرب

فايد    14745 محمد محمود التهامى قيصر          ادهم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37.526.514.515142014.567غرب
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زيان   14746 محمد عاطف قيصر          اسماعيل بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 105.572.5317.5946.5غرب

نصير   14747 اسماعيل مفرح قيصر          اسماعيل بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 30.59.5104.54.515.5656غرب

البرلسى   14748 صبحى محمد قيصر          ايمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3311107.5417755غرب

ابوسليم    14749 سليمان جلل سعد قيصر          جلل بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.527.516151519.514.557غرب

الشايب   14750 صبحى محمد قيصر          جمال بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2091044.510845.5غرب

يونس   14751 بركات محمود قيصر          حاتم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 1785.51.54106.544غرب

الحنفى   14752 فتوح خالد قيصر          حازم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.52216.513.515191277.5غرب

زيد   14753 ابراهيم محمد قيصر          حازم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3311.51383171156.5غرب

حجازى   14754 شحاته محمد قيصر          حازم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 25.515102.53169.555غرب

حسن   14755 راغب شحاته قيصر          حسن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 17.51171.5214943.5غرب

الديب   14756 حسنى اسماعيل قيصر          حسنى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 296.5103.52.5171054غرب

الدمنهورى   14757 حسين وليد قيصر          حسين بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2923193.753.751715.576.5غرب

زيد   14758 محمد السيد قيصر          خالد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 238.51042191455.5غرب

عمر   14759 محمد محمود قيصر          خالد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 14771.5212.510.542.5غرب

عماره   14760 احمد احمد قيصر          ربيع بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 7.55.56.51.5210.5844غرب

الكردى   14761 عبدالقادر محمد قيصر          رضا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2110.512.52.521511.547غرب

اللبان   14762 عبدالفتاح شوقى قيصر          زياد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 16.56.5101.521310.544.5غرب

عبدالفتاح   14763 شحاته اشرف قيصر          سامح بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 14.56.5102315844غرب

الدمنهورى   14764 سعد محمد قيصر          سعد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 18.54.5123.52.5151144غرب

نايل   14765 داود محمد قيصر          سيف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 19.512105.58.513.51655غرب

الثقيل   14766 صالح محمد قيصر          صالح بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 26.512115.59.51511.543.5غرب

عبدربه   14767 صبحى سعيد قيصر          صبحى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 271713.58.58.5161356.5غرب

الصنباوى   14768 صبحى عماد قيصر          صبحى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 20.5151147.51710.544.5غرب
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البهجى   14769 عبدالحميد محمد قيصر          صفوت بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 34.51610.53.591812.555.5غرب

ابوحجازى   14770 عادل احمد قيصر          عادل بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 191310.527.518.58.544غرب

ابوعيش    14771 حسن مصطفى محمود قيصر          عادل بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.5301913.514.52013.564غرب

البندارى   14772 عبدالحليم شحاته قيصر          عبدالحليم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 28.51114.55.591913.544غرب

هلل   14773 عبدالحميد احمد قيصر          عبدالحميد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 362014.5910.5181657غرب

الخولى   14774 محمد ابراهيم قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.52217.59.510.51917.557غرب

شاهين   14775 فرج رمضان قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 98107.58.515.51444غرب

سلم   14776 محمد شحاته قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 311914.59.5121917.556غرب

رسلن   14777 متولى عبدالسلم قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 20.51513.57.57.516.51955.5غرب

ابوجبر   14778 ابراهيم فتوح قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 25.51614.57.59171465غرب

ابوالعيسوى   14779 شحاته محمد قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.52915.51414.519.51845.5غرب

ابوالعيسوى   14780 محمود محمد قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3725.5171314.51915.545.5غرب

زيد   14781 سلم مفرح قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 24.52011118.5151344غرب

زيد   14782 عبدالحميد هانى قيصر          عبدالرحمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 261514.59.59.51915.543.5غرب

حسين   14783 عبدالعزيز سعيد قيصر          عبدالعزيز بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.5131410.58.519.51644.5غرب

عبدالرحمن   14784 محمد مصطفى قيصر          عبدالله بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 27.51212.57.58.5191643.5غرب

الله    14785 عوض عبدالهادى محمد قيصر          عبدالهادى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 229.5137.59.5181445.5غرب

البرعى   14786 محمد مصطفى قيصر          علء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 282.553.51312.542.5غرب

ابوعامود   14787 على احمد قيصر          على بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 11122841311.545غرب

العقله   14788 على احمد قيصر          على بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 281137.541312.552.5غرب

الشافعى   14789 على عبدالفتاح قيصر          على بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 19.57.52.57.53.5131342.5غرب

عماره   14790 محمد يسرى قيصر          عماد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 24.5104.57.54.5141453غرب

عبدالعال   14791 عبدالعال فتحى قيصر          عمر بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3920161414.5201465غرب
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شاهين   14792 محمد محمود قيصر          عمر بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2010.54.5991613.544.5غرب

عامر   14793 محمدكمال بسيونى قيصر          فارس بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 188.57.59.57.51613.567.5غرب

الثقيل   14794 محمد عبدالمجيد قيصر          فاروق بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 26251212.56.75191679غرب

تمام   14795 فؤاد عماد قيصر          فؤاد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32221012.512201565.5غرب

صبره   14796 رشدى على قيصر          كريم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 13.511.557.52.515.51244غرب

الصابر   14797 خيرى عماد قيصر          كريم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 19.58.57.57.53111443غرب

عماره   14798 كمال مسعد قيصر          كمال بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 17.56.54.54.531112.543غرب

ابوخضره   14799 بلتاجى عاطف قيصر          لطفى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 13111.532.511843.5غرب

ابوصالح   14800 بسيونى احمد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 5.510.52.55.541111.543غرب

سلم   14801 محمد احمد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 232168.54.5151688غرب
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عامر    14802 كمال محمد احمد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2316.53.511.58.51415.548.5غرب

الشافعى   14803 محمود احمد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 14.512.5397.512.515.554.5غرب

الجوهرى   14804 خيرى اشرف قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 24123.57.55141554غرب

العشماوى   14805 عبدالمنعم السيد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 332112.515152016.557.5غرب

محمد   14806 محمد حامد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3421.511.51415201768غرب

الوكيل   14807 عبدالحميد حسين قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 201558512.51344غرب

الجوهرى   14808 صبحى خالد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 34.526.56.514151916.546.5غرب

سليم   14809 عبدالحميد خالد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 23.524711.58161545.5غرب

البرلسى   14810 على خالد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 352410129181657غرب

عماره   14811 محمد خالد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.527141415201768غرب

رمضان   14812 سيداحمد رضا قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 20167118.5161657.5غرب

شكر   14813 عبدالمعتمد سعد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3827.519.51211.5201659غرب

القواس   14814 احمد سمير قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 22156.511.55.5161545.5غرب

الصابر   14815 عبدالجواد سمير قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.51511.511.58171656غرب

ابوالعيسوى   14816 محمد طلعت قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.518.5121110.519.516.555غرب

ابوالعصافير   14817 صلح طه قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 19.522.5611513.513.546.5غرب

الصابر   14818 محمد عبدالحميد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3725.5101514.75201555.5غرب

الديب   14819 محمد عبدالمجيد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.525.511.514152015.547.5غرب

زيد   14820 راغب عثمان قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 28.516.510135.519.51747غرب

بدر     14821 حسب ابوالمجد محمد علء قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3023101414.51916.556غرب

الله    14822 جاب رشوان على قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2015.56.5107.51014.554.5غرب

الديب   14823 عبدالنبى عماد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 25155115.511.51355.5غرب

الحنفى   14824 عبدالخالق عمر قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2715.55117.514.511.555.5غرب
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الدمنهورى   14825 ابراهيم فهيم قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 30.5157127.51612.546غرب

الدمنهورى   14826 محمد ماهر قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37.526.51614152015.559.5غرب

الله    14827 عوض عبدالهادى محمد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 13.51210117.512.51045.5غرب

ابوخضره   14828 محمد محمد قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3928.5171515201985.5غرب

محمود   14829 ابوالسعود محمود قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.529191.5121816.588غرب

عمار   14830 اسماعيل محمود قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3619.510.535.5141645غرب

صالح    14831 العابدين زين محمود قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2415.5524.53.51045.5غرب

العقله   14832 محمد مسعود قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3515108913.516.556غرب

السرنجاوى   14833 سليم مصطفى قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 392915.514.514.519.517.589غرب

رخا   14834 محمود مصطفى قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.52615.59.513.5181846غرب

عبدالرحمن   14835 شاكر مفرح قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2827163.759.51716.588غرب

الدمنهورى   14836 ابراهيم مهدى قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 149.53.52.54.52.5643.5غرب

البركاوى     14837 محمد ابراهيم مهدى قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 24.51544.57.58.51355غرب

زيد   14838 عبدالخالق ناجح قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.51711.511.51215.51758غرب

الديب   14839 ابوزيد نبيل قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 29.5151037.5141756غرب

الدمنهورى   14840 احمد نبيل قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 29.512.5103.57.515945غرب

عمر   14841 حامد ياسر قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 393019.751515201987غرب

الدمنهورى   14842 محمد ياسر قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 25124.537.511.51775.5غرب

البشلوى   14843 بيومى يحيى قيصر          محمد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 17.511.54.51.57.578.574غرب

شاهين   14844 محمد احمد قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 382516.514.5152014.576غرب

رسلن   14845 متولى حامد قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2318.54.52.57.512944.5غرب

خليفه    14846 محمد صبحى رضا قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2719102.57.5131053.5غرب

عبدربه   14847 احمد رفعت قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 16.51252411.51073غرب
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زيد   14848 ابوالفتوح رمضان قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 23.51255.57.5910.574.5غرب

الصابر   14849 جمعه محمد قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 27.5156.59.510.51814.584غرب

الدمنهورى   14850 سعد محمد قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 1915.5595.510.511.573غرب

ابواسماعيل    14851 محمد عبدالعزيز محمد قيصر          محمود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 811.535.5486.564.5غرب

نوار    14852 الله عطا عاطف قيصر          مصطفى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 9.515.52.55331244غرب

شلبى   14853 عطاالله عبدالحميد قيصر          مصطفى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 31.5231310.2512.25161475غرب

ابوالعيسوى   14854 شحاته محمود قيصر          مصطفى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 14.5184.58.57.54.51265غرب

الوكيل   14855 على ناجح قيصر          مصطفى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3426.512.51414.5191777.5غرب

وهيبه   14856 محمود محى قيصر          مهند بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2614.5109.591515.567.5غرب

البطراوى   14857 مصطفى سعيد قيصر          مؤمن بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3320.5101213.51716.586غرب

العقله   14858 محمد حمدى قيصر          ناصر بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3622.5101414.5181785.5غرب

ابوخضره   14859 محمد محمد قيصر          وليد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 30211512.25131715.588.5غرب

عمر   14860 حامد احمد قيصر          يوسف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 33.525.51113.514.5181787غرب

زيد   14861 مصطفى احمد قيصر          يوسف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3429.514141519.51888.5غرب

ابوصالح    14862 ابوزيد سعد عادل قيصر          يوسف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3326.512.51514.5201875غرب

سلم   14863 محمد عبدالفتاح قيصر          يوسف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 27183.59108.512.564غرب

صبره   14864 صبحى محمد قيصر          يوسف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36241412.25131715.588غرب

عوض   14865 قطب ابراهيم قيصر          اسراء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3321.51313.513181678غرب

ناصف   14866 محمد عاطف قيصر          اسراء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 33181113.5132014.578.5غرب

قاسم   14867 محمد مختار قيصر          اسراء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37137.511.51015.51786.5غرب

وهيبه   14868 شحاته ناجح قيصر          اسراء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 211147.57.56852غرب

الصنباوى   14869 يوسف احمد قيصر          اسماء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2812.54.57.57.59.514.562غرب

زيد   14870 حامد انسان قيصر          اسماء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.52918.51514.5201799.5غرب
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زيد   14871 احمد بسيونى قيصر          اسماء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3728.518.51515191989.5غرب

الصابر   14872 راغب رزق قيصر          الء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.529.519.51515201999.5غرب

سليم    14873 الدين محى وليد قيصر          امال بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.523.510.513.515181798غرب

المغربى   14874 ابراهيم ابراهيم قيصر          امنيه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 26.58.5104.57.5171376.5غرب

عمر   14875 عبدالسلم صبرى قيصر          امنيه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3017101412.519.515.572.5غرب

عبدالدايم   14876 عبدالحميد فتحى قيصر          امنيه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.53019.5151519.519910غرب

الجوهرى   14877 احمد محمد قيصر          امنيه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2620.5513.51215.513.583.5غرب

عمر   14878 صلح خالد قيصر          اميره بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.53019.515152018910غرب

الجندى   14879 محمود طه قيصر          امينه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.528.519151519.520910غرب

زيد   14880 محمد عبدالحميد قيصر          انتصار بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.526.518.51415202095غرب

العقله   14881 محمود السيد قيصر          ايمان بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.52617.51212.5191886غرب

ابوصالح    14882 العابدين زين عبدالفتاح قيصر          ايمان بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 31.5121013.513181878.5غرب

الدمنهورى   14883 عبدالعزيز ناجح قيصر          ايمان بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 208.5107.5812.51075.5غرب

السنوسى   14884 عبدالفتاح ابراهيم قيصر          ايناس بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3522.512.51414.519.51675.5غرب

عريبه   14885 اسماعيل ابراهيم قيصر          ايه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37.51514.51314.7519.51576.5غرب

الدمنهورى   14886 ابراهيم احمد قيصر          ايه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2715101211.5171556.5غرب

سرور   14887 ابوزيد احمد قيصر          ايه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 27.517.5107.51115.51666غرب

عبدالحميد    14888 احمد رمزى رضا قيصر          ايه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3028101414.51615.565.5غرب

الزيات   14889 مصطفى سعد قيصر          ايه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2091011.511.5131456.5غرب

رسلن   14890 السيد محمود قيصر          ايه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3726.5191515201897.5غرب

زيد   14891 على عاطف قيصر          بسمله بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3618.51013.514191596غرب

فايد   14892 محمود خالد قيصر          بسمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3627.5191515201688.5غرب

عمر   14893 محمد رضا قيصر          بشرى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 33.52810.514152018108غرب
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نابت   14894 ابراهيم اسماعيل قيصر          تحيه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 81483.5صفر14.58.521.5غرب

وهيبه   14895 محمد عماد قيصر          حبيبه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.512.510.510.59.515.51399غرب

حماد   14896 محمود محمد قيصر          حمديه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 812.594نصف21.583.52غرب

رمضان   14897 عبدالعزيز خالد قيصر          خلود بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35237.51414.518.515.584غرب

الديب   14898 طلعت ابراهيم قيصر          دنيا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 30.515.55.57.57.5161675.5غرب

ابوخضره   14899 اسماعيل سعيد قيصر          دنيا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 26.5112.57.57.5161584.5غرب

المغربي   14900 ابراهيم عادل قيصر          دنيا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 289.57.59.58.518.514.598غرب

ابوزيد   14901 احمد عبدالعزيز قيصر          دنيا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 23.577.53.52.51414.563.5غرب

مقدم    14902 مرسى على وليد قيصر          دنيا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 213.516.542.5نصف32.510.510غرب

ناصف   14903 محمد ناصف قيصر          دينا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.520.51614152019710غرب

سلم   14904 على مصطفى قيصر          رانيا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.52919.515152019.579غرب

الله    14905 حسب محمد احمد قيصر          رحاب بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.53019.515152019.5710غرب

رسلن   14906 صديق على قيصر          رحاب بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.530201514.52019.569.5غرب

نوفل   14907 على احمد قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 197.53.51.5251553غرب

السقا   14908 على جمال قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 29.51847.57.515.51459غرب

خلف   14909 حسين صبرى قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 311.552نصفنصف1264غرب

عمر   14910 ابوشعيشع عبدالحميد قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.529191515201958.5غرب

محمد   14911 حسين عبدالعزيز قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37910.523161758غرب

الدمنهورى   14912 محمد كريم قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35161612.5914.517.568غرب

الديب   14913 صالح محمد قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 24.51113.58.57.51617.578غرب

سليم   14914 محمد ناجح قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 1310.55.53.58715.565غرب

منصور   14915 محمد وليد قيصر          رحمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 27.5161013.511.5201756.5غرب

ابوصالح   14916 محمد شحانه قيصر          زينب بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.52718.51515201667.5غرب
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الطبال   14917 عبدالفتاح محمود قيصر          زينب بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 276.55.587.5141665.5غرب

عبدالفتاح   14918 محمود سعيد قيصر          ساره بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38271314.7515202056.5غرب

البراجه   14919 احمد محمد قيصر          ساره بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 27.5912.511.58.51217.573.5غرب

علم   14920 عبداللطيف ابراهيم قيصر          سالى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 11.574.52.51.5315.555غرب

ابوالهدى   14921 محمد اسلم قيصر          سالى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 2914.511.510.59.5161856.5غرب

الجندى   14922 عبدالحميد طاهر قيصر          سعاد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3115.510.58.59.518.517.578.5غرب

الطبال   14923 عبدالعزيز ابراهيم قيصر          سلمى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.51514.512121917.578غرب

حربي   14924 عبدالحميد محمد قيصر          سماسم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3825.517.514.7515202078غرب

الدمنهورى   14925 عبدالحميد ابراهيم قيصر          سهيله بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.51918.51414.5201868.5غرب

ابوعيش   14926 مصطفى صبحى قيصر          سوسو بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 251279.53.513.51666.5غرب

الديب   14927 ابراهيم سعد قيصر          شاهندا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.51917.514152017.579غرب

عامر    14928 كمال محمد بسيونى قيصر          شروق بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 321712.512.510.51817.567.5غرب

القواس   14929 احمد عباس قيصر          شروق بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.52011.51411.519.51768.5غرب

ابوزيد   14930 محمد عبدالغفار قيصر          شروق بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 281478.57.514.515.566غرب

رسلن   14931 محمد قطب قيصر          شروق بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.517159.59.518.52056.5غرب

الجوهرى   14932 صبحى محمد قيصر          شروق بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 392817151419.52088غرب

عريبه   14933 محروس محمد قيصر          شروق بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 372119.51211201658.5غرب

البرلس   14934 على اسلم قيصر          شهد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.5222012.513.519.515.555غرب

النجار   14935 محمد محمد قيصر          شهد بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.51512.513111813.565غرب

رسلن   14936 صبحى هانى قيصر          شيماء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 392918.51414.52017.557غرب

الصابر   14937 يونس سليمان قيصر          صباح بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 382719.513.513.519.519.559غرب

الدمنهورى   14938 على بسيونى قيصر          ضحى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3724191311.5201846.5غرب

رسلن   14939 صبحى عصام قيصر          ضحى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 28.516.51611.510191853.5غرب
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الديب   14940 عبدالحميد حسيب قيصر          ضى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.5282015152018510غرب

ابوجبر   14941 ابراهيم السيد قيصر          عايده بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.527.52014.5152019510غرب

نصر   14942 عبدالمحسن احمد قيصر          عفاف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 372418.51414181855.5غرب

سليم   14943 عبدالحميد محمد قيصر          عفاف بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 37272012.514.5201869.5غرب

عبدالفتاح   14944 مفرح محمد قيصر          فاطمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3728.5181414.5201756.5غرب

الفرارجى   14945 عبدالفتاح ناجح قيصر          فاطمه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 29.514177.54.51913.555غرب

عطيه   14946 حموده حموده قيصر          فوزيه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 29.511169102012.555غرب

الدغير    14947 صبحى العابدين زين قيصر          لبنى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.51815.513.513.51917.547.5غرب
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وهيبه   14948 مصطفى احمد قيصر          مروه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.52819.51415201659غرب

الرصاصى    14949 خليل امين امين قيصر          مروه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39272013.515201769.5غرب

عمار   14950 اسماعيل على قيصر          مروه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 41343.5واحد16.56102.5غرب

العشماوى   14951 عبدالغفار كمال قيصر          مروه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3827.5201315201966.5غرب

الشيخ   14952 عبدالعزيز الجنيدى قيصر          مريم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3928.5191514.752017.579.5غرب

عمران   14953 ابراهيم خالد قيصر          مريم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.58.512.54317.515.548.5غرب

محمد   14954 احمد سعيد قيصر          مريم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3281712412.513.549غرب

ابوالعيسوى   14955 محمود طارق قيصر          مريم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.527.5191414.7519.516.569.5غرب

ابوصالح   14956 محمد مهدى قيصر          مريم بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 24.51216.513.513.515.512.559غرب

محمود   14957 عزت خالد قيصر          منار بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.522.51912.51419.51859.5غرب

حلمى    14958 على حمدى الله قيصر          منه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 31.5131812.59.51715.559.5غرب

البرلص    14959 احمد خالد الله قيصر          منه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 25.510.513.54.57.51014.555.5غرب

كحيل    14960 محى عبدالله الله قيصر          منه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.525.517.51514.5191759غرب

وهيبه    14961 محمد ياسر الله قيصر          منه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.51514.5141413.514.558غرب

خليل   14962 صبحى وليد قيصر          مى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 1521.5247.515.546غرب

صالح   14963 عبدالعزيز اشرف قيصر          ميار بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 39.528.518.515152016.5610غرب

بدير   14964 عبدالمنعم محمود قيصر          ناديه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 36.526.518.51415191559.5غرب

زيد    14965 يوسف شحاته عطيه قيصر          نانسى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 29.517171411.516.57.559.5غرب

عبدالدايم   14966 حسن محمد قيصر          نجاه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3924.518141519.519.5510غرب

نايل   14967 عبدالسلم بسيونى قيصر          ندا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 382717.51411.5201559.5غرب

بكر   14968 على محمد قيصر          ندا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 1751211.53.52.512.546.5غرب

الدمنهورى   14969 على ايمن قيصر          ندى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 25911.5124.510.58.546.5غرب

الدمنهورى   14970 محمد بركات قيصر          ندى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.51918.51414.5201559.5غرب
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العمى   14971 السيد محمود قيصر          ندى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 321716.5141217.51356.5غرب

الخولى   14972 ابراهيم رشدى قيصر          نرمين بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 309.516.5141217.51449.5غرب

الريس   14973 احمد محمود قيصر          نهال بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 246.510.5141115.512.557.5غرب

عمر   14974 محمود مهدى قيصر          نوال بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 35.521.518.514.5152015.569.5غرب

اللبان    14975 محمد على خالد قيصر          نور بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38.524191515201868.5غرب

الدمنهورى   14976 صبحى عماد قيصر          نور بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 32.51412.513.512.519.51658.5غرب

يونس   14977 نصرالدين محمد قيصر          نورهان بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 231312.532131656.5غرب

السقا   14978 ابراهيم مهدى قيصر          نيفين بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 393019.515152018.549.5غرب

ابوخضره    14979 الوهاب عبد محمد قيصر          هاجر بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 383017.515152017.5410غرب

الخولى   14980 ابراهيم اشرف قيصر          هايدى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 11.564541115.548.5غرب

الكفراوى   14981 على محمد قيصر          هبه بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 15.593.55.52.5101145.5غرب

بدير   14982 يحيى ابراهيم قيصر          هدى بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 33.5147.513132015.548.5غرب

الصنباوى   14983 احمد يوسف قيصر          هدير بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3412.51012.513.52017.5410غرب
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جاد   14984 صبحى عادل قيصر          هند بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 393019.514151917.569.5غرب

حرقان   14985 توفيق خالد قيصر          وفاء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 383019.515152015.5610غرب

عمر   14986 محمد عمر قيصر          وفاء بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 1794.57.57.51012.547.5غرب

ابوالعيسوى   14987 شحاته علء قيصر          يارا بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 38302015152017610غرب

اللبان   14988 عبدالفتاح محمد قيصر          ياسمين بتلبنت المشتركة ع خضره ابو الله عبد مصطفى محمد طنطا الشهيد 3410.51010.51219.515.559غرب

فايد   14989 ابراهيم ياسر اساسى    ابراهيم تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 31.57.51011.512.515.516.567غرب

جبريل    14990 خليفه محمد خليفه اساسى    احمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 25.57.5108.591116.547غرب

السعدني   14991 محمد رجب اساسى    احمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 34191410.5101719.578.5غرب

شكر   14992 اسماعيل زغلول اساسى    احمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 16.565.53.53.51112.546.5غرب

عكر   14993 رياض سعد اساسى    اسامه تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 6.53.53.54367.555غرب

عماره   14994 محمد سعد اساسى    باسم تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 125.54.54.52.510.58.545.5غرب

صايمه   14995 عبدالسلم احمد اساسى    حسن تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 32.5811.512.513.51618.546غرب

ابوحسن   14996 عبدالخالق عبدالرؤف اساسى    حلمى تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 24.54.577.58.513.511.578غرب

صايمة   14997 عبدالمنعم محمود اساسى    زياد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 26.55.510.587.51313.577غرب

ابوحسن   14998 محمد سميح اساسى    عادل تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 33.53.510753.5نصف13غرب

ابوجاعور   14999 عبدالسلم عبدالحكيم اساسى    عادل تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 432.575.546.5صفر3غرب

صايمه   15000 حموده حاتم اساسى    عبدالرحمن تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 341212.51113161469غرب

ابوجاعور   15001 عبدالله محمد اساسى    عبدالله تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 29.59147.5813.51745.5غرب

ابوجاعور   15002 عزت ناجح اساسى    عزت تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 32151312.513.515.51757غرب

عمر   15003 خطاب عبدالتواب اساسى    على تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 291212.51412.516.516.564غرب

سليم   15004 محمد مجدى اساسى    على تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 34.52114.512.5131518.577غرب

ابولبده   15005 على محمد اساسى    على تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 34.517.51714.514.5161877.5غرب

فايد   15006 كامل وائل اساسى    كمال تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 23.56.5107.511.51210.576غرب
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ابوحسن   15007 عبدالهادى احمد اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

ابوجاعور   15008 عبدالرحيم بسيونى اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 274.57.57.57.512.51046غرب

شكر   15009 اسماعيل زغلول اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 7.55.5537.51014.546غرب

صايمه   15010 ربيع سامى اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 229.5549101346غرب

ابوعوض   15011 يوسف سعد اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 34.58.5111312.515.51377.5غرب

خليفه   15012 عبدالنبى صادق اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 351315.5141416.51858غرب

صايمه   15013 عبدالمنعم عبدالمنعم اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 7.52.55.54451044غرب

درباله   15014 حامد متولى اساسى    محمد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 24.55109.51011.514.578غرب

ابوجاعور   15015 صلح سعيد اساسى    ابتهال تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 27.551458.51417.579.5غرب

الغنام   15016 عبدالستار السيد اساسى    اسراء تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 229.57.56.581012.575.5غرب

عماره   15017 عبدالفتاح ثروت اساسى    اسراء تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 3111.5101111.517.51365غرب

سليم   15018 شعبان عبدالحميد اساسى    الء تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 2916.511.513121817.575غرب

ابولبده   15019 فتحى عبدالناصر اساسى    الء تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 27.52213.512.512.51517.567.5غرب

ابوجاعور   15020 عبدالغنى محمود اساسى    امل تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 288117.57.51416.574غرب

سليم   15021 اسماعيل السعداوى اساسى    ايمان تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 141.53.527.5101564غرب

عمر   15022 عبدالمحسن طارق اساسى    ايه تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 36.525.516.512.515192068غرب

سليم   15023 شعبان عبدالحميد اساسى    ايه تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 25.510.567.57.512.514.585.5غرب

جاعور   15024 عبدالستار فريد اساسى    بسمه تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 3418.518.511.51419.514.577غرب

ابوجاعور   15025 عزت جمال اساسى    حبيبه تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 31.51716.511.514.518.519.575غرب

امام   15026 محمد عونى اساسى    رحمه تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 2312131314161365.5غرب

الفقي   15027 احمد عطيه اساسى    شهد تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 33.519.51510.513.516.517.575غرب

ابوجاعور   15028 محيى عبدالوهاب اساسى    شيماء تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 35.524.515.51413.51614.568.5غرب

عمر   15029 جلل ياسر اساسى    علياء تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 7.53.5547.56.51064غرب
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ابوعوض   15030 يوسف شعبان اساسى    غاده تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 373019.514152018.569غرب

عمر   15031 محمد محمد اساسى    لبنى تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 38.527.518.513.51519.51969.5غرب

سليم   15032 اسماعيل هلل اساسى    مياده تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 8.58334.5101364.5غرب

ابولبده   15033 على مسعد اساسى    ندى تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 3828.519141519.518.568غرب

درباله   15034 محمود جوده اساسى    هبه تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 311212109.51115.565غرب

ابوجاعور   15035 عبدالعزيز عبدالعزيز اساسى    ياسمين تعليم العداديه جاعور طنطا ابو 361816141518.517.576.5غرب

غلوش   15036 ابوالفتوح ابوالفتوح بشقرف       ابراهيم المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 34.5201511.59.51911.565غرب

الشيخ   15037 محمد حمدين بشقرف       ابراهيم المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 31.52414.510.59181566غرب

الدين    15038 جمال مصطفى رضا بشقرف       ابراهيم المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 342814.51210.519.51666غرب

رمضان   15039 عطيه اسماعيل بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36.52716.513.514201766غرب

الجوهرى   15040 حامد الغريب بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 1114121091511.554غرب

السقا    15041 محمد حسن خالد بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3724.517.5141319.51765.5غرب

رمضان    15042 عزت محمد عبدالحميد بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 29.52816.512.511.518.51674غرب

رمضان   15043 محمد على بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36.528191414.519.515.573غرب

الجوهرى   15044 ابراهيم عيد بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 372819.514152018.564.5غرب

حظ   15045 احمد قطب بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 362416.51414.519.517.574غرب

الشيخ   15046 محمد مصطفى بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 2422.514.54.57.519.513.574.5غرب

الشيخ   15047 ابراهيم ياسر بشقرف       احمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 393019.5151519.51783غرب

المزين   15048 بدر عبدالمجيد بشقرف       بدر المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 32.53018.51410.5201775غرب

الخولى   15049 جمال طارق بشقرف       جمال المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 322616.597.519.51484غرب

الشرقاوى   15050 احمد ابراهيم بشقرف       حسن المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 19141211.55.5151574.5غرب

الغزيري   15051 حسن ابراهيم بشقرف       حسن المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 37.527.5191414.5191663غرب

الخولى   15052 على على بشقرف       حسن المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 37.52919.7514152016.563.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

692

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حظ   15053 احمد قطب بشقرف       شفيق المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 16181010.59151443.5غرب

الملح   15054 الحسينى فارس بشقرف       ضياءالدين المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.52919.751415191763غرب

الخولى   15055 محمد على بشقرف       عبدالرحمن المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.528.52013.51219.51962.5غرب

ابوزيد   15056 محمود محمد بشقرف       عبدالرحمن المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 35.52719.7512.512201762.5غرب

نصر   15057 عبدالفتاح طه بشقرف       عبدالفتاح المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 252217139.51917.553غرب

خليفة   15058 عبدالقادر مراد بشقرف       عبدالقادر المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 30.5181712918.51763غرب

عياد   15059 سعد وحيد بشقرف       عزالدين المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36.527.51414.59.5181773.5غرب

الحوالة   15060 محمد رضا بشقرف       فارس المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 30.518.515.512.58161762.5غرب

بقوش   15061 ابراهيم بشقرف       فارسصلح المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 33.523.513.514.514.518.510.563.5غرب

الحداد   15062 محمد ابراهيم بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 965.557.51012.562غرب

الدين    15063 جمال على احمد بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 39.5292015152018.563.5غرب

الدين    15064 جمال محمد ايهاب بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 39.53019.514.515201662.5غرب

الكفراوى   15065 حافظ خالد بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36.525.519.51311201764غرب

ابوفطيس   15066 سعيد زين بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 25.5261414.513.5191963.5غرب

درويش   15067 عبدالعال عادل بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3829181414.519.51763غرب

الخولى   15068 صلح عبدالمجيد بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3924.515.514.514.519.51563.5غرب

الخولي   15069 محمد مسعد بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.52716.51515191663غرب

حبيب   15070 محمد ناصر بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 27171110.57.518.51462.5غرب

الشيخ   15071 محمد هشام بشقرف       محمد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 35.527.516.51514181753.5غرب

الشرقاوي   15072 على احمد بشقرف       محمود المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 35.5201511.5101916.563غرب

الكردى   15073 مصطفى احمد بشقرف       محمود المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 23.510.51092.5171352.5غرب

دره   15074 محمود مرسى بشقرف       محمود المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3828.519.51515201853غرب

الملح   15075 اسماعيل ابراهيم بشقرف       مصطفى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 16166.57.531415.552غرب
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موسى   15076 على على بشقرف       مصطفى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 392819.751514.519.518.562غرب

غنيم   15077 على احمد بشقرف       مهند المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3818191513.519.51972غرب

الكلف   15078 السيد ابراهيم بشقرف       يوسف المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.52719.5141519.51773غرب

دبور   15079 متولى شعبان بشقرف       يوسف المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 351414.5131118.516.562.5غرب

الكلف   15080 الصاوى على بشقرف       يوسف المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 362015.51314.518.51683.5غرب

الحواله   15081 السيد عيسوى بشقرف       يوسف المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 32.51911.5127.518.515.553.5غرب

ابوالليف   15082 محمد محمود بشقرف       يوسف المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 20.58101412.510.514.563غرب

الخولى   15083 ابراهيم اسماعيل بشقرف       اروى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 372617.514.514.7515.519.583غرب

الشاعر   15084 محمد محمود بشقرف       اسراء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 29.51016851413.573غرب

الملح    15085 الله فتح احمد بشقرف       اسماء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 27.595.557.510.51683.5غرب

الملح   15086 احمد عبدالعزيز بشقرف       اسماء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3419.516.51315181688غرب

الغزيرى   15087 ابراهيم على بشقرف       اسماء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 35.514.573واحد26114.5غرب

داود   15088 محمد وائل بشقرف       امال المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 23.59.553.52.55.51373غرب

عتريس   15089 حسن جمال بشقرف       اميره المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3715.5179.510.519.51779غرب

الشيخ   15090 محمد صلح بشقرف       امينه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 30165.544.5121683غرب

العقدة   15091 سليمان رضا بشقرف       انجى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 22.511.54.533615.573.5غرب

ابوفطيس   15092 محمد زكى بشقرف       انعام المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 2810743.57.518.583.5غرب

القبلوى   15093 احمد احمدسيد بشقرف       ايمان المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 2614.511.523131963.5غرب

الجوهرى   15094 سعيد عبدالمجيد بشقرف       ايمان المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 35.510.51413.51418.519.583.5غرب

الكردى   15095 ابراهيم محمود بشقرف       ايمان المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 25.51762.54.51012.573غرب

الحبيبى   15096 ابوالعطا فتحى بشقرف       بسمله المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3514.51212.512.51414.566غرب

الخولى   15097 رزق هانى بشقرف       بسمله المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 32157.587.510.516.576غرب

سلم   15098 سعد السيد بشقرف       جهاد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.53019.5151519.519.588.5غرب
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الخولي   15099 محمد مسعد بشقرف       خلود المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3725171414.514.517.575غرب

القطورى   15100 جمال ناصر بشقرف       داليا المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36.517.517.512.51316.51964.5غرب

الشب   15101 محمد ابراهيم بشقرف       دنيا المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 29812.57.510191285غرب

ابوالسعود   15102 بسيونى شعبان بشقرف       دنيا المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 345.5101.5313.51083غرب

رمضان   15103 محمود عبدالغنى بشقرف       دنيا المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 35.51716.513.514.752014.572.5غرب

العريان   15104 السيد ابراهيم بشقرف       رحمه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.518.517.51414.518.513.584.5غرب

الكردى   15105 مصطفى بسيونى بشقرف       رحمه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 155.535.5411.51289.5غرب

الكردى   15106 عنتر سامح بشقرف       رحمه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 39.5301915152017.589.5غرب

ابوعيش   15107 محمد محمد بشقرف       رحمه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 382713.513.514.519.51989.5غرب

الحواله   15108 محمد محمد بشقرف       رحمه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 34.5101214121916.596غرب

الخولى   15109 احمد احمد بشقرف       رحيق المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 34.51510118.51913.589غرب

خميس   15110 احمد السيد بشقرف       زينب المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3829.518.514152016.589.5غرب

الغزيرى   15111 على حسن بشقرف       زينب المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 383017.51414.519.516.589.5غرب

ابوعيش   15112 مصطفى سامى بشقرف       زينب المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.524171313.5191689غرب

الحوالة   15113 محمد على بشقرف       ساره المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 15.5155.57.5515879غرب

قنبر   15114 السيد محمد بشقرف       ساره المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 37.52416.51414191589غرب

الننى   15115 مصطفى عبدالفتاح بشقرف       سهير المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 286.57221215.588غرب

ابوفطيس   15116 محمد بشقرف       شمسمصطفى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3824.516.5141419.751869.5غرب

المزين   15117 محمود ابراهيم بشقرف       شهد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 37.512.515.51212.518.51689.5غرب

خليفه   15118 رمضان شعبان بشقرف       شهد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36181210.58161777غرب

هلل   15119 مصطفى محمد بشقرف       شهد المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3724.518.514152017.589غرب

الشيخ   15120 محمد امين بشقرف       صفاء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 2.51015.587واحد1910.55غرب

العطار   15121 محمد وليد بشقرف       عبير المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 34.51517.511.511.52017.588.5غرب
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الكردى   15122 محمد رضا بشقرف       عزيزه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3825.51914.51419.51589غرب

دحدوح   15123 عبدالرحمن السيد بشقرف       علياء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 31.51511.587.51614.586.5غرب

الكردي   15124 محمد السيد بشقرف       فاطمه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36.527184.53.516.516.575غرب

مبارك   15125 عزت محمد بشقرف       فرحه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 22.51062.53109.565.5غرب

عماره   15126 سعد حماده بشقرف       ليلى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 199331.5109.575.5غرب

الشيخ   15127 عبدالفتاح السيد بشقرف       ملك المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 36.527.514.5109.519.51876غرب

الغزيري   15128 محمد سامى بشقرف       ملك المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.530201514.52017810غرب

النجار   15129 جمال سامى بشقرف       منار المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 238.51057.51014.588غرب

عبدالحميد    15130 محمد احمد الله بشقرف       منه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 20.55.51035.531487غرب

الحوالة    15131 محمود السيد الله بشقرف       منه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 383019.7515152014.589غرب

الملح    15132 السعيد مسعد الله بشقرف       منه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 33.51516.57.5817.514.579غرب

نصر   15133 ابراهيم هشام بشقرف       منى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 371216119.514.515.577.5غرب

سالم   15134 ابراهيم احمد بشقرف       مها المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 23.58.5113.58121489غرب

ابوزيد   15135 محمود محمد بشقرف       موده المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 40292015152018.599.5غرب

العجيل    15136 ابوزيد الدين شرف بشقرف       مى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 38.52319.51515201788.5غرب

الشيخ   15137 قطب عزت بشقرف       مى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 37.527.519.7514.5142018.589غرب

درويش    15138 سامى محمود وليد بشقرف       ميرنا المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 39.53019.514152018.5910غرب

خميس   15139 عبدالخالق عبدالخالق بشقرف       نجلء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 392918.5141519.518810غرب

غنيم   15140 محمد نافع بشقرف       نجلء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3216.515.58111818810غرب

ابوجبل   15141 ابراهيم محمد بشقرف       نرمين المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 24151037.57.51279غرب

الكردى   15142 عبدالعزيز محمد بشقرف       نسمه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 26.5910.52.57.512.51788غرب

الخولى   15143 عيسوى احمد بشقرف       نورهان المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 39.5301915152018.5810غرب

الكلف   15144 ابراهيم محمد بشقرف       نورهان المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 2610.510.57.58.51417810غرب
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الشيخ   15145 يحيى ماهر بشقرف       هايدى المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 39.53019.515152018.599.5غرب

ابوجبل   15146 حسن عبدالقادر بشقرف       هبه المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 39291915152020910غرب

الخولى   15147 عباس صبحى بشقرف       ولء المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 3825.51913.514201789.5غرب

ابوزيد   15148 عبدالشافى الصريح بشقرف       يارا المشتركة ع مبارك يوسف السيد وليد طنطا الشهيد 26.57.55.57.581316.578غرب

النجار    15149 السيد احمد حامد الساسى   ابراهيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53019.7514.514.75201278غرب

الزبات    15150 احمد ابراهيم رجب الساسى   ابراهيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.528.519.51414.52010.577.5غرب

سنبل   15151 ابراهيم سمير الساسى   ابراهيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 31256.511.51319.58.557.5غرب

الزيات   15152 محمد عمرو الساسى   ابراهيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 3527.5141112.5189.557غرب

البنبى   15153 ابراهيم وائل الساسى   ابراهيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.52110.512.513171067غرب

سنبل   15154 ابراهيم وليد الساسى   ابراهيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 30.522.5513.513.517.510.566.5غرب

ابوعيسى   15155 فتحى ابراهيم الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3625.512.51514201346.5غرب

الجحش    15156 اسماعيل عبدالبصير اسامه الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.5261815142012.567غرب

الزيات    15157 السيد محروس السيد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.52616.514.5142013.567غرب

ابوطالب   15158 عبدالعظيم العوضى الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.517.57.510.57.519.51067.5غرب

حماد    15159 العيسوى حماد امين الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 33261798.251814.5810غرب

لكشه    15160 حامد الحمولى حامد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 32151412.59.5201257غرب

حلوه    15161 الدميرى يوسف حسن الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.521.51511.59191256.5غرب

عامر    15162 بدوى بدوى رأفت الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 322414.513.51319.5976غرب

الزيات    15163 السيد احمد سعيد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.52819.515152015.5710غرب

الشنوانى    15164 السيد عبدالله سعيد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 362614.51313.52014.569غرب

عبدالمجيد    15165 حافظ احمد شريف الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 38291414.5152012.589.5غرب

الزيات   15166 عبدالغنى عادل الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 392918.515152013710غرب

المواوى   15167 محمود عبدالعزيز الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3829181513.52011.569.5غرب
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البرى   15168 عبدالحميد عصام الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39291915152012.568.5غرب

البرى    15169 محمد حسن محمد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.51910.513.514.5201563.5غرب

السوده    15170 الكومى صديق محمد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 34151012.512.5191264غرب

حجاج    15171 سعد عبدالنبى محمد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 2910510.51118.512.573غرب

النجار    15172 السيد احمد محمود الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3723151514.5201665غرب

العوضى   15173 طه محمود الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3929191515201796غرب

الفقى   15174 عبدالله مصطفى الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 308104.59.516.513.584.5غرب

حماد   15175 عبدالقوى نبيل الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53019.751515201689غرب

نمله    15176 مصطفى رمضان وائل الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3224191214191682.5غرب

زرزوره    15177 ابراهيم احمد وليد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 36181012.51119.51266غرب

البمبى    15178 عبدالصمد فتحى وليد الساسى   احمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.5167.51313.52012.577غرب

الخولى   15179 رمضان حاتم الساسى   ادهم للتعليم العداديه طنطا صناديد 24.51171211.52013.573غرب

شاهين   15180 عبدالموجود رشاد الساسى   ادهم للتعليم العداديه طنطا صناديد 231551112.517.58.564غرب

عطية   15181 رزق رمضان الساسى   اسامه للتعليم العداديه طنطا صناديد 21.5115.511.511.517.57.564غرب

الرفاعى   15182 مختار عطيه الساسى   اسلم للتعليم العداديه طنطا صناديد 30.529.51912.511.25191685غرب

النبيرى    15183 جمعه حسن على الساسى   اسلم للتعليم العداديه طنطا صناديد 2815101513.51910.575غرب

سليمان     15184 الدين جمال محمد هانى الساسى   اسلم للتعليم العداديه طنطا صناديد 31.51710.51413.519.51165غرب

امام    15185 محمد عبدالمنعم رضا الساسى   اشرف للتعليم العداديه طنطا صناديد 361911.51514.7519.51576.5غرب

نمله    15186 عبدالله السيد سعيد الساسى   السيد للتعليم العداديه طنطا صناديد 31.5115.57.58.518.51152.5غرب

سنبل    15187 احمد احمد سمير الساسى   السيد للتعليم العداديه طنطا صناديد 26155.599.5181184غرب

السوده    15188 ابواليزيد السيد محمد الساسى   السيد للتعليم العداديه طنطا صناديد 271557.5916.513.585غرب

حموده    15189 محمد السيد مصطفى الساسى   السيد للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.527171511201364غرب

عبدالوهاب    15190 محمد السيد وجيه الساسى   السيد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3628161510201455غرب
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الخولى   15191 عبدالفتاح شكرى الساسى   امير للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.5281815142013.584غرب

غانم   15192 السيد الشناوى الساسى   حازم للتعليم العداديه طنطا صناديد 3926.518.513.51519.51484.5غرب

السيسى    15193 ابراهيم عبدالحميد وحيد الساسى   حامد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3826.51813.5131913.564غرب

ايوب    15194 انيس انيسحسن الساسى   حسن للتعليم العداديه طنطا صناديد 28.52512.511.58.514.59.574غرب

الدجن    15195 محمود احمد ابراهيم الساسى   حسين للتعليم العداديه طنطا صناديد 3525131311.517.51472.5غرب

حموده    15196 السيد محمد عبدالفتاح الساسى   رضا للتعليم العداديه طنطا صناديد 3730201113.5191579.5غرب

غانم    15197 الشناوى السيد الدسوقى الساسى   زياد للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.5291814.515201583.5غرب

المشد   15198 السيد هانى الساسى   زياد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53019.515152015.583.5غرب

شلبى    15199 مصطفى ااحمد محمد الساسى   سامى للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.52612.5148.516363غرب

علم   15200 سعيد جمال الساسى   سعيد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.52917.5159201684.5غرب

مخيمر   15201 شعبان الجبرى الساسى   شعبان للتعليم العداديه طنطا صناديد 3529167.254.251918.578.5غرب

البتانونى    15202 محمود شعبان وائل الساسى   شعبان للتعليم العداديه طنطا صناديد 3425.511.513.59.5181373غرب

عويد    15203 عبدالمعطى عاطف اشرف الساسى   عاطف للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.529191515201574.5غرب

ابوزيدان    15204 خليفه عامر شادى الساسى   عامر للتعليم العداديه طنطا صناديد 292310149.515.51483غرب

الشوبرى   15205 محمد ابراهيم الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 38291815152017.583غرب

مكاوى   15206 رجب احمد الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 38281614.51219.51873غرب

ابومصطفى   15207 عبدالمعطى حسام الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 3828.515151519.51674غرب

السحيمى     15208 محمد الشناوى عبده خالد الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.525.51314.57.5191673غرب

زيدان    15209 مرعى عبدالمنعم خيرى الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 3421.51711.51419.51574.5غرب

حجاج   15210 عبدالخالق سمير الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.51313.51212.5191164غرب

مسعود    15211 علم عبدالعظيم عبدالحليم الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.515157.511.51915.564.5غرب

الشنوانى   15212 محمد على الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 3222161314.5171684.5غرب

على    15213 عمر مرسى عمر الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 31.51715.51311.518.51574غرب
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الرفاعى    15214 احمد السيد محمد الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 3515139.57.5181564غرب

بهلول    15215 السيد بدير مصطفى الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 332416.51311.5191575.5غرب

عبدالعال   15216 عبدالكريم هانى الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 36251714.515201677.5غرب

ابراهيم   15217 بدوى وليد الساسى   عبدالرحمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.52719.515152016.586غرب

الخولى   15218 على عاصم الساسى   عبدالله للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.52319.751413.5181685غرب

ابورزه    15219 محمد لطفى محمد الساسى   عبدالله للتعليم العداديه طنطا صناديد 312819.514.514.52016.585.5غرب

الرفاعى   15220 عبدالمحسن سعيد الساسى   عبدالمحسن للتعليم العداديه طنطا صناديد 301814.5810.51715.575غرب

الجناينى    15221 محمود عبدالمعز حسن الساسى   عبدالمعز للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.519.51614.59181665.5غرب

شاهين    15222 ابراهيم عبدالموجود احمد الساسى   عبدالموجود للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.520.516.511.510.5181674غرب

البرى    15223 صادق عزت محمد الساسى   عزت للتعليم العداديه طنطا صناديد 342716.5151517.51374.5غرب

سنبل     15224 محمود ابوالعينين رضا الدين الساسى   علء للتعليم العداديه طنطا صناديد 212312109.517.51175غرب

علم   15225 سعيد محمد الساسى   علء للتعليم العداديه طنطا صناديد 332711.51210.518.512.576غرب

البرى   15226 على احمد الساسى   على للتعليم العداديه طنطا صناديد 28201111.510.518.51275.5غرب

الخولى    15227 محمد على محمود الساسى   على للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.5251914151913.585.5غرب

حماد   15228 حلمى مجدى الساسى   عمر للتعليم العداديه طنطا صناديد 3527.51912.513191475غرب

الفخرانى    15229 عبدالرحمن سعيد محمد الساسى   عمر للتعليم العداديه طنطا صناديد 3528.51214.512.5201188.5غرب

ابوعيش    15230 ابواليزيد محمد محمد الساسى   عمر للتعليم العداديه طنطا صناديد 3926.519.51513.52011.597.5غرب

الصعيدى    15231 عبدالعال محمد عاطف الساسى   فادى للتعليم العداديه طنطا صناديد 2821.51381018.51386غرب

الودن    15232 ابراهيم خليل طارق الساسى   قصى للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.522.515.513.5132012.576غرب

مخيمر    15233 فرج شعبان محمد الساسى   كريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 3322.514.51311.520966غرب

الزيات    15234 السيد كمال هانى الساسى   كريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 3621.51412.512.520886.5غرب

جرجس    15235 فريد نصحى اشرف الساسى   ماجد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3521.512.51210.52018.574.5غرب

عامر    15236 مصطفى عامر رضا الساسى   مجدى للتعليم العداديه طنطا صناديد 30.5171012919.58.565غرب
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الدجن    15237 محمود احمد ابراهيم الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 28.518.510.511.59.519.51264.5غرب

الكومى    15238 احمد طلعت احمد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.522.512.510.58.519.51055غرب

البرى   15239 عبدالفتاح اسماعيل الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 28.524.510.510.59.5198.566.5غرب

شرف    15240 محمد عبدالفتاح اشرف الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.524.51614.513.5201165.5غرب

الجبرى    15241 الدسوقى الكومى الدسوقى الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3728198.58.51914.5810غرب

عويضه   15242 عطيه السيد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.528.517.51514201576غرب

الزيات    15243 السيد كمال السيد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3423.517.514152012.575غرب

الزيات    15244 طه محمد ايهاب الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3725.517.51414.52012.565.5غرب

عمار   15245 بدوى باسم الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3318.51087.5181175غرب

العطار    15246 حسن عبدالله حسن الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.523.511.59.59.518.513.565.5غرب

الخولى    15247 حماد توفيق حماد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 27.595.53.55.5181175.5غرب

رزه    15248 محمد رزق خالد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 3824.515.51514.52015.585.5غرب

نمله    15249 الكومى عبدالفتاح خالد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.513121514.5201151.5غرب
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البرى    15250 محمد عبدالرحيم رجب الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.5107.513.59161544غرب

سرور    15251 محمد مصطفى رضا الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 18107.512.59.516961.5غرب

القاصى    15252 ابراهيم احمد سعيد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 20.51110148.513.510.554.5غرب

ابوعيسى   15253 صلح سمير الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.529201515201866.5غرب

المشد   15254 لطفى صبرى الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.52419.5151318.51765.5غرب

المرسى   15255 محمد صفوت الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.51514.514.510.51813.564.5غرب

زايد    15256 عبدالحميد محمد عبدالحميد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 29.515141291715.551.5غرب

عبدالعال   15257 محمد عبدالعال الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.52515.513.5151913.561.5غرب

عبدالمقصود   15258 السيد عبدالمقصود الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 31191712.571617.572غرب

غانم   15259 عبدالسلم عمر الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 30191012.54.51314.554غرب

البغدادى   15260 احمد فرج الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 2914.51014.510.751717.573غرب

الخولى    15261 عبدالعاطى ابراهيم فوزى الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 311510128171563.5غرب

البمبى    15262 صادق السيد ماهر الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 30.514.51814.512181973غرب

العوضى   15263 طه محمود الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53019.514.5152015.584.5غرب

حلوه    15264 الدسوقى محمد محمود الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53019.51515201787غرب

ريحان    15265 مخيمر على مخيمر الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.51317.514.51318.51775غرب

السوده    15266 على عبدالفتاح مسعد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 28111512.512.51714.564غرب

شبل   15267 ابراهيم مصطفى الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.517.513.5137.5181565غرب

اسماعيل   15268 مصطفى مصطفى الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 25.514.516134.5161873غرب

غانم   15269 عبدالحميد نجاح الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 37291915152016.585غرب

البرى    15270 احمد محمد نصر الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.527191515201785غرب

الجبرى   15271 محمد وليد الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 35291810.511.25191773.5غرب

حلوه    15272 الدميرى يوسف يوسف الساسى   محمد للتعليم العداديه طنطا صناديد 2857.510.514191664غرب
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عفيفى    15273 بركات صلح ايهاب الساسى   محمود للتعليم العداديه طنطا صناديد واحد2916133.52.7518167غرب

فرج    15274 السيد محمد طارق الساسى   محمود للتعليم العداديه طنطا صناديد 3317.57.510.515161264غرب

الشنوانى    15275 محمد محمود عماد الساسى   محمود للتعليم العداديه طنطا صناديد 331910101419.515.564غرب

العتربى   15276 حامد ماجد الساسى   محمود للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.523.517.51215191575.5غرب

ابوعامر    15277 احمد الدسوقى احمد الساسى   مصطفى للتعليم العداديه طنطا صناديد 36281414.5141917.585.5غرب

الخولى    15278 خليل يسن سامى الساسى   مصطفى للتعليم العداديه طنطا صناديد 372516.51415201575.5غرب

الخولى   15279 محمود عصام الساسى   مصطفى للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.52817.514.75151918.586غرب

العربى   15280 رياض يونس الساسى   مصطفى للتعليم العداديه طنطا صناديد 26.51811131518.51775.5غرب

ابوسالم    15281 سالم لطفى عصام الساسى   معاذ للتعليم العداديه طنطا صناديد 29.519.57.51314.51916.565غرب

الزيات    15282 رمضان محمد احمد الساسى   مؤمن للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.52511.513.51519.514.585.5غرب

الخولى    15283 على عبدالعزيز ياسر الساسى   مؤمن للتعليم العداديه طنطا صناديد صفر23141145.75414.56غرب

ابوطالب    15284 حجازى صلح السيد الساسى   نادر للتعليم العداديه طنطا صناديد 27166.51412.51710.563غرب

مكاوى    15285 محمود حنفى رمضان الساسى   نادر للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.5121012.51416.513.574.5غرب

غالى    15286 ربيع عبدالحسيب السيد الساسى   نورالدين للتعليم العداديه طنطا صناديد 3824131414.51916.587.5غرب

زيدان   15287 عبدالقوى عزيز الساسى   وجدى للتعليم العداديه طنطا صناديد 37241014.514.516.51676.5غرب

الشافعى   15288 مصطفى محمد الساسى   وجيه للتعليم العداديه طنطا صناديد 3622.5101314.51914.576غرب

الزيات    15289 ابراهيم عباس اشرف الساسى   وسام للتعليم العداديه طنطا صناديد 35251510.5112013.568غرب

السيد    15290 ابراهيم رشاد ابراهيم الساسى   ياسر للتعليم العداديه طنطا صناديد 1916.54.58.5512.51866.5غرب

يوسف   15291 خليل رجب الساسى   يوسف للتعليم العداديه طنطا صناديد 22.521.57.59814.5466غرب

دخيل    15292 سعدالدين عبدالجليل سامى الساسى   يوسف للتعليم العداديه طنطا صناديد 3929.5181515201888.5غرب

محمودشعبان   15293 رشاد محمد الساسى   يوسف للتعليم العداديه طنطا صناديد 3825.514.51514.52011.587.5غرب

الجبرى    15294 عزب مسعود محمد الساسى   يوسف للتعليم العداديه طنطا صناديد 3423.510.513.51317.512.557غرب

عبدالعال   15295 عبدالكريم هانى الساسى   يوسف للتعليم العداديه طنطا صناديد 3725.518.5141519.513.568.5غرب
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جاد   15296 السيد ياسر الساسى   يوسف للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.525.5111514.5201477.5غرب
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المليجى    15297 عبدالفتاح محمد حسام الساسى   اسراء للتعليم العداديه طنطا صناديد 3827.5191414201778غرب

العطار    15298 احمد محمد سامى الساسى   اسراء للتعليم العداديه طنطا صناديد 11.514.576.5واحد235107.5غرب

رمضان    15299 فتوح عبدالعزيز شريف الساسى   اسراء للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.529.51313.514.5201776.5غرب

سالمان    15300 محمود مختار عاطف الساسى   اسراء للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.5291414.514.75201876.5غرب

السيسى   15301 محمد اشرف الساسى   اسماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.525.51914.515201897غرب

مرزوق   15302 عبدالغنى رمضان الساسى   اسماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 27.521.5111113.5191186.5غرب

ابورزه     15303 محمد لطفى طارق الساسى   اسماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53019.514.515201787.5غرب

الزيات    15304 السباعى محمد علء الساسى   اسماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 3727.518.512.5152016.587غرب

البرى    15305 الكومى محمد الكومى الساسى   اشرقت للتعليم العداديه طنطا صناديد 372919.513152016.586.5غرب

البرى   15306 عبدالعزيز اشرف الساسى   الء للتعليم العداديه طنطا صناديد 3930201515201875غرب

الزيات    15307 محمد محمود رضا الساسى   الء للتعليم العداديه طنطا صناديد 3725.511.51211.518.513.577غرب

الزيات    15308 محمد عبدالمحسن محمد الساسى   الء للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53018.514.515191869غرب

الخولى   15309 رمضان مدحت الساسى   الء للتعليم العداديه طنطا صناديد 3828.5181413.519.517.576غرب

البنبى   15310 السيد ابواحمد الساسى   امل للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.5281714.751319.51865.5غرب

حماد   15311 محمد السيد الساسى   امنيه للتعليم العداديه طنطا صناديد 21.513.514.5139.5191765غرب

ابوعامر   15312 عبدالغنى جمال الساسى   امنيه للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.53019.51515201967.5غرب

الخولى   15313 حسن صبحى الساسى   امنيه للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.52518.51513.517.517.576.5غرب

ابوعامر   15314 عبدالغنى جمال الساسى   اميره للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.5302015152017.578غرب

الزيات    15315 عبدالرحمن رشاد رضا الساسى   اميره للتعليم العداديه طنطا صناديد 393019.5151519.517.588.5غرب

الخولى    15316 عبدالخالق مسعد ساهر الساسى   اميره للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.527.51914.5151917.587غرب

زرزوره   15317 سعيد اشرف الساسى   اهداء للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.5302015152017.586.5غرب

مرعى   15318 حلمى ايهاب الساسى   ايمان للتعليم العداديه طنطا صناديد 352619.514.514.519.516.565غرب

ابوعامر    15319 عبدالغنى على سامى الساسى   ايمان للتعليم العداديه طنطا صناديد 3424.518.514.513201264غرب
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بلتاجى    15320 السيد البلتاجى عمرو الساسى   ايمان للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.524.5181111.52018.566غرب

عيسى   15321 صلح محمود الساسى   ايمان للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.5281915132017.568غرب

البمبى    15322 بحيرى رياض يونس الساسى   ايمان للتعليم العداديه طنطا صناديد 362716.5141319.51764غرب

الصيفى   15323 عبدربه محمد الساسى   ايناس للتعليم العداديه طنطا صناديد 27.511.511.57.532017.556غرب

ابوعيسى    15324 الصاوى عمر الصاوى الساسى   ايه للتعليم العداديه طنطا صناديد 372817.51514.52017.597.5غرب

سنبل   15325 ابراهيم عزت الساسى   ايه للتعليم العداديه طنطا صناديد 3429.518.512.512.52017.576غرب

الزيات   15326 عبدالفتاح محمد الساسى   بسمله للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.5241814.75112017.568غرب

الزيات    15327 السيد عبدالمعز السيد الساسى   بسنت للتعليم العداديه طنطا صناديد 269107.55.51412.563.5غرب

الخولى   15328 عبدالعزيز ابراهيم الساسى   تسنيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 393019.514.515201966غرب

الشرشابى    15329 احمد عبدالرشيد صلح الساسى   تسنيم للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.530171414201765غرب

الشرشابى   15330 سمير السيد الساسى   تقى للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.52713.514152015.565غرب

البرى    15331 ابراهيم عبدالمحسن تامر الساسى   تقى للتعليم العداديه طنطا صناديد 342612.514152014.574غرب

الروبى    15332 محمود انور ابراهيم الساسى   حبيبه للتعليم العداديه طنطا صناديد 342915.5151518.51454غرب

جاد    15333 محمود مصطفى احمد الساسى   حبيبه للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.529.519.5151519.512.555غرب

البسيونى   15334 زكى رضا الساسى   حبيبه للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.529.5181414.5191345غرب

النجار   15335 عبدالسميع عزت الساسى   حبيبه للتعليم العداديه طنطا صناديد 3929.51915152013.555غرب

البمبى    15336 ابراهيم لطفى محمود الساسى   حبيبه للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.526.516.51512151153.5غرب

السيسى   15337 عبدالحميد ممدوح الساسى   حبيبه للتعليم العداديه طنطا صناديد 382618151519.512.565غرب

عطيه    15338 السيد محمد هانى الساسى   حبيبه للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.527191514.5171574.5غرب

الفخيرى    15339 اسماعيل ابراهيم محمود الساسى   حنان للتعليم العداديه طنطا صناديد 36261714.75141913.545غرب

علم    15340 السيد محمد السيد الساسى   حنين للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.52413.514.7512.517.51153غرب

العطار    15341 محمد احمد محمد الساسى   حنين للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.524.5111414.516.51065غرب

حشيشه    15342 محمود محمد خالد الساسى   خلود للتعليم العداديه طنطا صناديد 3728.511.51515201565.5غرب
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البمبى    15343 عبدالخالق مرزوق مسعد الساسى   خلود للتعليم العداديه طنطا صناديد 20116.510.512.514.511.575غرب

العطار    15344 محمد ابراهيم ماهر الساسى   دنيا للتعليم العداديه طنطا صناديد 3319.510151519.51363غرب

الزيات   15345 عبدالغنى اشرف الساسى   دينا للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.526141414.52015.555غرب

عبدالخالق    15346 ابوزيد فؤاد محمد الساسى   رحاب للتعليم العداديه طنطا صناديد 25.5201014.7514.5201275غرب

السيسى   15347 محمد محمد الساسى   رضوه للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.530191515201864غرب

السيسى    15348 على عبدالرازق ابراهيم الساسى   رفيده للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.526.51713.5141815.574غرب

الزيات    15349 السيد احمد سعيد الساسى   رقيه للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.52316.514.5151912.577غرب

المشد   15350 السيد اسماعيل الساسى   رنا للتعليم العداديه طنطا صناديد 393018.514.5152015.576.5غرب

الزيات    15351 السيد فؤاد السيد الساسى   رنا للتعليم العداديه طنطا صناديد 393018.513151918.566غرب

الزيات   15352 خليف عبدالعزيز الساسى   روان للتعليم العداديه طنطا صناديد 2212.56.539511.565غرب

غانم   15353 عبدالفتاح محمد الساسى   روان للتعليم العداديه طنطا صناديد 383015.51212.5201887.5غرب

الزيات    15354 مصطفى عبدالفتاح محمد الساسى   روان للتعليم العداديه طنطا صناديد 321211.512131918.588غرب

نصار    15355 محمد مصباح محمد الساسى   روان للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.527.51913.51317.51878.5غرب

الشنوانى    15356 السيد ابراهيم مسعد الساسى   روان للتعليم العداديه طنطا صناديد 332513.54.759171777.5غرب

الغول    15357 محمود محمد مصطفى الساسى   روان للتعليم العداديه طنطا صناديد 30.521.56.591011.513.557.5غرب

ابراهيم    15358 السيد عبدالله باسم الساسى   رويدا للتعليم العداديه طنطا صناديد 26.51563.5107.512.556غرب

البرى    15359 الكومى عبدالحافظ محمد الساسى   ساره للتعليم العداديه طنطا صناديد 27.515.545.57.5513.574غرب

عثمان    15360 محمد عبدالمنعم السيد الساسى   سالى للتعليم العداديه طنطا صناديد 29.52714411415.587غرب

البنبى    15361 على عبدالرؤف اسامه الساسى   سلمى للتعليم العداديه طنطا صناديد 372813.51313.5181966.5غرب

عطيه    15362 فرج محمد اشرف الساسى   سلمى للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.528.519.514.5152016.585.5غرب

مهدى    15363 على عبدالبديع ساهر الساسى   سلمى للتعليم العداديه طنطا صناديد 383018.513.5142016.577غرب

ابوعامر   15364 محمد عزمى الساسى   سماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 352913.57.51418.518.576غرب

ابومبارك    15365 ابواليزيد على محمود الساسى   سميره للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.522.51712.51418.51875.5غرب
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زرزوره    15366 مصطفى ابراهيم ايمن الساسى   سهيله للتعليم العداديه طنطا صناديد 37272014151919.576غرب

غانم   15367 عبدالله عبدالروؤف الساسى   سهيله للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.52511.58.51312.51875غرب

الشنوانى    15368 السيد ابراهيم محمد الساسى   سهيله للتعليم العداديه طنطا صناديد 3930191514.52016.594.5غرب

مهدى   15369 سعيد عبدالغنى الساسى   شرين للتعليم العداديه طنطا صناديد 3929.52015142018.586غرب

الزيات    15370 سعد عبدالرؤف رأفت الساسى   شمس للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.530181510.518.51395.5غرب

الروبى    15371 محمود انور ابراهيم الساسى   شيماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53019.515152012.595غرب

الزيات   15372 محمد ابراهيم الساسى   شيماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.53018.514142014.585غرب

زيدان   15373 عبدالعزيز صلح الساسى   شيماء للتعليم العداديه طنطا صناديد 3827.51414.51519.517.595غرب

الخولى    15374 محمد حسن احمد الساسى   صباح للتعليم العداديه طنطا صناديد 3525.518.5141217.512.575.5غرب

الكومى    15375 ابراهيم عبدالله محمود الساسى   صباح للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.530201515201792.5غرب

الزيات   15376 محمد ايمن الساسى   ضحى للتعليم العداديه طنطا صناديد 3723.517.514.511191085.5غرب

شلبى   15377 على ياسر الساسى   عل للتعليم العداديه طنطا صناديد 393019.7515152014.595غرب

سنبل    15378 محمد ابراهيم ناجح الساسى   علياء للتعليم العداديه طنطا صناديد 27171014101613.594غرب

حموده    15379 محمد مسعود محمد الساسى   غاده للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.52817.512.57.51914.594.5غرب

مكاوى    15380 محمد رجب محمد الساسى   فاطمه للتعليم العداديه طنطا صناديد 2816101510.51611.594.5غرب

العمروسى    15381 فتحى سمير عمرو الساسى   فرحه للتعليم العداديه طنطا صناديد 23.5116.59.53.558.595.5غرب

حماد    15382 زكى القطب ايمن الساسى   فيروز للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.5302015152012.595.5غرب

منصور    15383 على منصور رمضان الساسى   ليلى للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.528.5191411.5201685.5غرب

الشنوانى    15384 محمد محمود مراد الساسى   ليلى للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.528.5191412.52015.595.5غرب

الزيات   15385 رشاد عبدالرحمن الساسى   مرام للتعليم العداديه طنطا صناديد 3829.519.51514201585غرب

الفخيرى    15386 اسماعيل ابراهيم السيد الساسى   مروه للتعليم العداديه طنطا صناديد 3523.510137.518.51595.5غرب

الرفاعى    15387 الكومى عبدالحميد شعبان الساسى   مروه للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.53019.7514.515201996.5غرب

زيدان    15388 مصطفى السيد احمد الساسى   مريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 3928.5161415201575غرب
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الشنوانى    15389 السيد عثمان شريف الساسى   مريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.529.518.514.5142014.596.5غرب

البنبى    15390 على عبدالرؤف علء الساسى   مريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.53014.513.51219.751793.5غرب

عثمان    15391 سليمان عثمان محمد الساسى   مريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.52918.514.5152012.587غرب

البنبى    15392 ابراهيم ابراهيم مدحت الساسى   مريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 372311.59.5912.51186غرب

منصور    15393 محمد السيد ياسر الساسى   مريم للتعليم العداديه طنطا صناديد 39.5301914.515201595.5غرب

حماد   15394 ايراهيم خيرى الساسى   ملك للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.527.51288191495.5غرب

الجناينى   15395 عبدالله عبدالغفار الساسى   ملك للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.528.51314.751519.51494.5غرب

البمبى    15396 عثمان محمد محمود الساسى   ملك للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.5257.51291610.574غرب

عويضه     15397 عبدالعاطى صابر سعيد الله الساسى   منه للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.5301814.514201895غرب

حموده     15398 السيد محمد محمد الله الساسى   منه للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.53014.513121914.595غرب

المشد     15399 عبدالغنى احمد مهيد الله الساسى   منه للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.528.51814.515201795غرب

زرزوره     15400 محمود السعودى وليد الله الساسى   منه للتعليم العداديه طنطا صناديد 38291815142016.595غرب

العمروسى    15401 ابواليزيد محمد مدحت الساسى   منه للتعليم العداديه طنطا صناديد 3117.55.57.591312.585.5غرب

شحاته    15402 السيد محمد وليد الساسى   منى للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.53015.513.513.5201689.5غرب

حسن    15403 عبدالرحيم عبدالنعيم عاطف الساسى   مى للتعليم العداديه طنطا صناديد 3621.5101291713.565.5غرب

الديب    15404 حسن حافظ محمد الساسى   مى للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.52815141519.51285.5غرب

حماد    15405 زكى عبدالفتاح زكى الساسى   ميار للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.52914.51112.517.513.586غرب

البنبى   15406 عبدالعزيز احمد الساسى   ميرنا للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.523.51010.55.518.51676.5غرب

زرزوره   15407 ابراهيم ايمن الساسى   نانسى للتعليم العداديه طنطا صناديد 34272012.59.5171584.5غرب

الشيمى    15408 ابراهيم محمد اشرف الساسى   ندا للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.52919.513132018.587غرب

الشرشابى   15409 محمد حماده الساسى   ندا للتعليم العداديه طنطا صناديد 39291913.512.519.519.577غرب
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الخولى    15410 السيد عطيه رجب الساسى   ندا للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.52319.51411191887غرب

الغياتى   15411 احمد محمد الساسى   ندا للتعليم العداديه طنطا صناديد 332517148.518.517.576.5غرب

شاهين   15412 عبدالفتاح رضا الساسى   ندى للتعليم العداديه طنطا صناديد 281114.5133.513.51875غرب

فوده   15413 ابراهيم اسامه الساسى   نسمه للتعليم العداديه طنطا صناديد 382918.513.511.52018.586.5غرب

الزيات    15414 محروس السيد همام الساسى   نشوى للتعليم العداديه طنطا صناديد 352816.512.59.519.519.575.5غرب

جاد    15415 حجاج احمد ايمن الساسى   نعمه للتعليم العداديه طنطا صناديد 352617.5127.519.516.576.5غرب

علم    15416 احمد عبدالفتاح محمد الساسى   نهله للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.526.5181210.52018.576.5غرب

يزيد   15417 احمد عمروعلى الساسى   نهى للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.528.51913.514.52018.576.5غرب

زيدان   15418 عبدالغنى نبيل الساسى   نورا للتعليم العداديه طنطا صناديد 3524.513.51410.5181887غرب

المغربى    15419 محمد السيد ابراهيم الساسى   نورهان للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.525.517.513.510.51916.576.5غرب

الزيات    15420 صالح على احمد الساسى   نورهان للتعليم العداديه طنطا صناديد 37271713.511.519.517.576.5غرب

البرى   15421 عبدالمحسن ايهاب الساسى   نورهان للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.5271712.51119.51976.5غرب

دخيل    15422 سعدالدين عبدالجليل حاتم الساسى   نورهان للتعليم العداديه طنطا صناديد 3325.5121211142076غرب

الشنوانى   15423 احمد محمد الساسى   نورهان للتعليم العداديه طنطا صناديد 362715119.5201976.5غرب

القزاز   15424 زكى محمد الساسى   نورهان للتعليم العداديه طنطا صناديد 30171011819.51776غرب

زيدان    15425 مصطفى احمد مصطفى الساسى   نورهان للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.526.515.5139.519.515.566غرب

زيدان   15426 سعيد احمد الساسى   نيره للتعليم العداديه طنطا صناديد 36.5301714112015.576غرب

ابوفرو    15427 عبدالعزيز محمد عادل الساسى   نيره للتعليم العداديه طنطا صناديد 282615157.51815.576.5غرب

حلوه   15428 عبدالعاطى ايمن الساسى   هاجر للتعليم العداديه طنطا صناديد 33.5261112.57.519.51063.5غرب

شاهين   15429 عبدالعال حسين الساسى   هاجر للتعليم العداديه طنطا صناديد 32.52511135.519.51663غرب

الفخرانى   15430 السيد سمير الساسى   هاجر للتعليم العداديه طنطا صناديد 35.528.515.514.513.52015.563غرب

لكشه   15431 عبدالخالق محمود الساسى   هاجر للتعليم العداديه طنطا صناديد 3628.51613.5152015.564غرب

جمعه    15432 محمد محمد عادل الساسى   هانم للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.52614.51313.519.516.574.5غرب
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حلوه    15433 عبدالستار محمد ياسر الساسى   هايدى للتعليم العداديه طنطا صناديد 34.52915147.51916.584غرب

حسن    15434 عثمان حلمى مهدى الساسى   هدى للتعليم العداديه طنطا صناديد 37301513.5101912.583.5غرب

البنا    15435 يوسف السيد يوسف الساسى   هدير للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.5301713.511.5201673غرب

دحروج     15436 الله فتح عبدالحميد سعيد الساسى   يارا للتعليم العداديه طنطا صناديد 383018.514.5152015.576غرب

البرى    15437 اسماعيل عبدالعزيز طارق الساسى   يارا للتعليم العداديه طنطا صناديد 22.5266.511.57.517.51463غرب

البسيونى    15438 عبدالمجيد زكى مصطفى الساسى   يارا للتعليم العداديه طنطا صناديد 322916761917.577غرب

البنبى   15439 عبدالعزيز احمد الساسى   ياسمين للتعليم العداديه طنطا صناديد 29.52749217.51373غرب

السيسي    15440 محمد عبدالغنى احمد الساسى   ياسمين للتعليم العداديه طنطا صناديد 38.53019.51513.52018.594غرب

الشرشابى    15441 حماد حماد السيد الساسى   ياسمين للتعليم العداديه طنطا صناديد 37.53015117.519.51875غرب

الجناينى   15442 عبدالحميد محمد الساسى   ياسمين للتعليم العداديه طنطا صناديد 28.52613104.5191573.5غرب

غانم   15443 مصطفى محمد الساسى   ياسمين للتعليم العداديه طنطا صناديد 383017117.519.51986.5غرب

حشاد    15444 ابواليزيد ابراهيم جمعه ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 28.5241010.510.5171965.5غرب

عبداللطيفسلمه   15445 ابراهيم خيرى ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3426.5181512.519.51575.5غرب

ابوعزام    15446 عبدالمجيد محمد شاكر ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 20.5181088.5151364.5غرب

حسين    15447 عبدالسلم محمد شعبان ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 19.52259.51012.512.567غرب

عبدالدايم   15448 ابراهيم عبدالفتاح ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.522151212.5181867غرب

الشيخ   15449 عبدالجواد عبدالمجيد ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 114.53.52.57.5108.555غرب

جاد    15450 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3628.517.513.51019.51567غرب

عيسى   15451 رمضان مجدى ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52316.58.59.5191667غرب

بسيونى    15452 على ابراهيم محمد ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2819.512.57.51017.511.567غرب

الفار    15453 محمد ابراهيم محمد ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 21201089.5151266غرب

حسن    15454 على عبدالعزيز محمد ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد نصف26.51876.53.759177غرب

عريبى    15455 عبدالفتاح صلح وائل ع          ابراهيم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 18.52371011.514.51566.5غرب
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عمارة    15456 حسن ابواليزيد خالد ع          ابواليزيد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.53019.5151519.515.578غرب

الخطيب    15457 السيد سعيد اشرف ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.521757.51417.554.5غرب

السنباطى    15458 عبدالسميع حمدى السيد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29.525111410.5151864.5غرب

ابواحمد    15459 مصطفى مصطفى السيد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.752919.7515152020710غرب

الشيخ    15460 مصطفى احمد ايمن ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 11.515107.58.51013.577غرب

التلبنتى   15461 عبدالمنعم ايمن ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.5221310111712.557.5غرب

الجمال    15462 السيد محمدى ايمن ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 312812.511.51217.512.568غرب

الخواجه    15463 مصطفى صبحى حمدى ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2825.51310.51017.513.568غرب

خالد   15464 على خالد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 1819108.510161467غرب

زيدان    15465 محمد عبدالغنى رضا ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 25.59.545.57.5178.555.5غرب

قوشى    15466 محمد احمد رمضان ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 711536157.556.5غرب

مخيمر    15467 ابواليزيد احمد سلطان ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 30.512107.55.51611.576غرب

الشوبرى    15468 ابراهيم القطب سمير ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3015107.57.51613.556غرب

ابوسلم    15469 ابواليزيد احمد عبدالفتاح ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 24.51510.57.57.514.58.555غرب

السيد     15470 ابوضيف احمد الدين عز ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.524165.5101810.568غرب

فريج    15471 اسماعيل احمد عماد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.526191313.51818.568غرب

حسين    15472 العتربى ابراهيم فتحى ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53019.513.5152018.568غرب

عبدالجوادعساف   15473 حسين محمد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.53017.512.511.5201868.5غرب

سعد    15474 حسن عبدالعزيز محمد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53015.51113.519.517.578غرب

محرم    15475 محمد عمر محمد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 22.5171047.51413.566.5غرب

ابوقوطة    15476 ابراهيم السيد مدحت ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.5231289.5171157.5غرب

الخطيب    15477 ابواليزيد عبدالقادر مصطفى ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3726.516.51110.518.513.567غرب

البرل    15478 حامد المحمدى هانى ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.526.5171211.5201577.5غرب
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الرفاعى    15479 محمد زكريا وليد ع          احمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 14.5157.57.5813.5965.5غرب

ابوطالب   15480 محمود نادر ع          ادم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2322.512.51.57.51414.556غرب

عبدالله    15481 على محمد على ع          ادهم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3.57.51544.5نصف219.55.5غرب

الهنداوى    15482 على هنداوى جمال ع          اسامه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 22.515104.57.51410.546.5غرب

عطية    15483 محمد محمود فرج ع          اسلم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2716.55.54.55.5121256.5غرب

دياب    15484 على عوض صلح ع          الحسن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.52919.5131219.51758غرب

العطار    15485 مصطفى السيد محمد ع          السيد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2022.513.54814.512.577غرب

عريبى    15486 محمد عبدالمجيد شريف ع          امير سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29.521.5107.51016.51777.5غرب

الوكيل     15487 عامر محمد فائق حسن ع          انور سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 282664.51.51714.573.5غرب

تركى    15488 محمد عبدالصادق السيد ع          اياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.53015.513.5152014.577.5غرب

ابوشاهين   15489 محمدابراهيم السيد ع          ايمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 16.5265.5127.5161166.5غرب

دبدب    15490 احمد محمد اشرف ع          باسل سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53019.51515201789.5غرب

مشعل    15491 ابراهيم نبوى سعيد ع          جمال سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3727.518131519.51989.5غرب

بدار    15492 محمد جيوشى عصام ع          حازم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 322010.55.54.515.517.579غرب

حويط    15493 مرسى سعد حسن ع          حسين سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2919.55.57.54.5131479غرب

الجعار    15494 نصر حسين محمود ع          حسين سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.521.56.58.53.51510.579غرب

عبدالهادى    15495 محمد على هانى ع          حسين سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29.51511.554.517.51889غرب

بكار    15496 فؤاد احمد تامر ع          حمدى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 311813.597.5191568.5غرب

خالد    15497 عزب رشاد مجدى ع          خالد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 12.5165.57.51013977.5غرب

عيد    15498 عبدالجواد رمضان عبدالجواد ع          رمضان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 32241012.51216.51779.5غرب

الشهبى    15499 احمد محمد ابراهيم ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 332414.513131817.579.5غرب

الفقايرى    15500 محمد السيد اشرف ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52513.512.51319.517.569غرب

الجعار    15501 محمود عبداللطيف حازم ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.52512.512.51216.51777.5غرب
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ابويوسف    15502 على عبدالمنعم شريف ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 27.5184.57.57.510.516.566غرب

غنيم    15503 عبدالرازق محمد عبدالله ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 23.5177.537.56.511.565غرب

ابوعيد    15504 السيد عبدالغنى عماد ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 21.517.5744.581555.5غرب

حافظ    15505 محمد عادل فهمى ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 191757.57.55.51467غرب

السقا   15506 السيد محمد ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.527.517.512131919.579غرب

محرم    15507 محمد عادل مصطفى ع          زياد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.52310851319.573.5غرب

بدار    15508 حسين سعد محمد ع          سعد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2815.5105.53.513.517.582.5غرب

البلط    15509 القطب محمد السيد ع          سعيد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.529.5191414.519.52073.5غرب

الحول    15510 احمد زكى محمد ع          سعيد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 17186.511.54101763.5غرب

محمد   15511 على عبدالله ع          سليمان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 27251011.5481783غرب

مرزوق   15512 شبل زكى ع          شبل سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد واحد30.525.513137.510205غرب

البرل    15513 اسماعيل شديد اسماعيل ع          شديد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52611138101973.5غرب

سليم    15514 ابراهيم شوقى احمد ع          شوقى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 392919.51312.5202073.5غرب

ابوعزام    15515 عبدالمجيد محمد حلمى ع          طه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 24.521109.57.59.516.565غرب

بركات   15516 عفيفى احمد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.527.517.512.59.51617.585غرب

نمر    15517 محمد عبدالمنعم اسامه ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3629.51814.51419.51675.5غرب

الوردانى   15518 السيد اشرف ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.53018.513.51419.515.586غرب

الشقر    15519 عبدالعزيز محمد السيد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 141775واحد32.521.51610غرب

درويش    15520 متولى محمد السيد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 1442واحد9.551041.5غرب

المليجى    15521 محمد محمد السيد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 341814.589.5151463غرب

عبدالخير    15522 عبدالمعطى شبل طارق ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53019.51414.52018.566غرب

مشعل   15523 عبدالعال عبدالعال ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.52614.59.59141753.5غرب

خاطر    15524 على السيد على ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 12.58.5107.52.5107.563.5غرب
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فرج   15525 عبدالحميد ماهر ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52918.51211.5182075.5غرب

العريان    15526 محمد ابوالغمرى مجدى ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3828.519.51314.5202075.5غرب

عبدالسلم   15527 احمد محمد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.52917.51214.51915.575غرب

عبدالقادر    15528 عبدالرازق السيد محمد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 1815.56.57.57.59.51657.5غرب

ابوعجيزة   15529 سيداحمد محمد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 30.521.511137.5162069غرب

الطوى    15530 محمد عبدالرحمن محمد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.5302015152019.589.5غرب

الجعار    15531 اسماعيل محمد محمد ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29156.55.556.5856غرب

عبدالرحيم   15532 غريب مدحت ع          عبدالرحمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 151510.5147.511.511.577غرب

حماد    15533 محمد عبدالغنى محمد ع          عبدالغنى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52817.514.7514202079غرب

البرل   15534 عبداللطيف محمد ع          عبداللطيف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3525.51211.57.51217.577غرب

حسين   15535 كمال احمد ع          عبدالله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3527.514.512.5914.516.586.5غرب

الجعار    15536 عبدالهادى محمد اشرف ع          عبدالله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 292611148.517.51275.5غرب

ابوقوطه    15537 على عبدالله صلح ع          عبدالله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 30.525.511.5139.5171576.5غرب

عبدالدايم    15538 ابوالعنين عبدالمعطى فايد ع          عبدالمعطى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3526.51513.581817.575.5غرب

البشبيشى    15539 عبدالحميد عبدالمنعم مجدى ع          عبدالمنعم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.525.515.513918.51888غرب

البرل    15540 محمد عبدالهادى مسعد ع          عبدالهادى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2725.51412.57.51818.569غرب

عبدالدايم    15541 محمد عبدالوهاب وجيه ع          عبدالوهاب سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.52918.515152020810غرب

المزين    15542 غباشى عبدربه ياسر ع          عبدربه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 28.515611.54.51517.568غرب

بلتاجى    15543 ابراهيم عزت ايمن ع          عزت سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2713.51410.55.51717.585.5غرب

ابوعيشة    15544 عبدالعزيز عزت محمد ع          عزت سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 19.520.567.5213.517.596.5غرب

الشوبرى    15545 سعد على صبحى ع          على سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3325.515.59.57.516.52088غرب

عبدالهادى    15546 محمد على عماد ع          على سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.528.518.514.7513.519.52088.5غرب

ابوضياء    15547 عبداللطيف على محمد ع          على سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.52212.511.591919.568غرب
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الفار   15548 السيد محمد ع          عمار سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 383019.751415202078غرب

عبدالدايم    15549 عبدالغنى حماد احمد ع          عمر سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 32.5221111916.515.555غرب

جاد   15550 رزق احمد ع          عمر سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.52919111519.512.556.5غرب

الدين     15551 نصر محمد غباشى جلل ع          عمر سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26.54.5107.55.51410.565غرب

المليجى    15552 ابوالمجد المحمدى مجدى ع          عمرو سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 18.584.55.545.51165غرب

جادو    15553 الصفتى محمد حازم ع          فارس سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.591010.591611.576غرب

بخيت    15554 عبدالواحد عبدالمنعم ياسر ع          فارس سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد صفر291468.752.56147غرب

ابوعيد    15555 المرسى فتحى احمد ع          فتحى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3423.51310.510.515.516.565غرب

المليجى    15556 محمد فتحى ايمن ع          فتحى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.519.510.5128151485غرب

الخواجه    15557 محمد فتحى هشام ع          فتحى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.523171210.5161657.5غرب

البرل    15558 احمد عبدالقادر ايمن ع          كريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3723.516.513.512.5181288.5غرب

صومع    15559 عبدالرازق متولى محمد ع          كريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 352315127.5151757.5غرب

عاشور    15560 عبده محمود احمد ع          كمال سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.524.514111218.51685.5غرب

حسن    15561 على محمد ابراهيم ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26135107.5111466غرب

احمدالعصر   15562 فتحى احمد ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 311910911.517.51666غرب

نجم    15563 يونسحسين احمد ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.517.5109.51017.51455غرب

مرزوق    15564 على محمد جمال ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2916.5798.51812.575.5غرب

الله     15565 حسب خليل عبدالحميد خليل ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2011.54.54.57.513.51063.5غرب

الهنداوى    15566 شعبان على سامح ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29.516101051013.555غرب

الخطيب    15567 محمد عبدالوهاب سعيد ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 16658.57.56.51253.5غرب

عبدالحميد   15568 محمد شبل ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 27151410.549.511.565غرب

زيدان    15569 اسماعيل محمد عاطف ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.529.51913.512.5181586غرب

سعيد    15570 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 25.51577.58101353.5غرب
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حربى    15571 عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 32.524131410.515.51466غرب

عبدالرحمن    15572 عبدالغنى احمد عبدالغنى ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26.52214139.517.517610غرب

الشال    15573 مصطفى محمود عبدالمجيد ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 27.521.51114.56.75181582.5غرب

مرزوق    15574 محمد المندوه على ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.526151413201977.5غرب

مبارك    15575 محجوب حامد محمود ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 5.5155.57.57.5101253.5غرب

الريانى    15576 محمود محمد محمود ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31167.57.581615.565غرب

المليجى    15577 السيد عبدالنبى هانى ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.521181513.5181967.5غرب

محمود    15578 القطب صبرى وائل ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 372519151519.517.577غرب

الشيخ    15579 النبوى محمد وائل ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2914107.59.5141875غرب

محمد    15580 بيومى محمد ياسر ع          محمد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.528.516.599171985غرب

ابوالنوارج    15581 السيد ابواليزيد البسطامى ع          محممود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37261713.51219.51968.5غرب

مرزوق    15582 على احمد حسن ع          محمود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3625.5191413.5202088.5غرب

سيد   15583 حسنى حمدى ع          محمود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.522.517.513.513192077.5غرب

ابوضب    15584 على محمود سامى ع          محمود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 30.5201011.51012.512.558غرب

البيض   15585 السيد سعيد ع          محمود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.5211113.7512.519.51468غرب

السنباطى    15586 الدين نور صابر ع          محمود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3023.510.513.510.5181376.5غرب

الهنداوى    15587 محمود على عبدالعزيز ع          محمود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3016.51113.75101510.556غرب

القونى    15588 عبدالعال عبدالقادر عبدالقادر ع          محمود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.52718.51514.519.51988.5غرب

الضو    15589 محمد وجدى طارق ع          مروان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3523.518.514.51017.51658غرب

عفان    15590 ابراهيم عبدالفتاح على ع          مروان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 372318.5151017.51577.5غرب

ابوعيد    15591 العلمى محمد احمد ع          مصطفى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 25.517101111.51217.556غرب

الحصاوى    15592 عبدالمطلب محمد احمد ع          مصطفى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.5211391116.51856.5غرب

عامر    15593 محمد عبدالقادر ايمن ع          مصطفى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 261710.5691317.566.5غرب
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دويس   15594 الشحات عبدالبارى ع          مصطفى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.52919.514.2515202077غرب

هديوه   15595 عبداللطيف عبدالهادى ع          مصطفى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.526121413.5201768.5غرب

ابوسنه    15596 حسن محمد فؤاد ع          مصطفى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.526141310.5201457.5غرب

بدوى    15597 محمد عبدالمعطى محمد ع          مصطفى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 20151098.5101665غرب

ابوضب    15598 على محمود عبدالخالق ع          مؤمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3020.5101311.5181778غرب

الخواجه    15599 مصطفى صبحى مجدى ع          مؤمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.52316.514.512191976غرب

تركى    15600 عبدالمجيد السيد محمد ع          مؤمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 382816.514.7512.518.52086غرب

نمر    15601 محمد سعيد محمد ع          مؤمن سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.530201514.5201986غرب

الضو    15602 الجوهرى عبدالمجيد السيد ع          هشام سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 20.59747.513.518.575غرب

البرل    15603 السيد محمد السيد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2516.510117.5131985غرب

الجروانى    15604 محمد يوسف السيد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3827.516.5129192076غرب

الباجورى   15605 السعيد ايمن ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3326.515119182075.5غرب

الفخرانى     15606 محمد محمد جلل ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد غـ12.55غـنصفغـ4.5غـ8.5غرب

ابوسلمه    15607 حسن ياقوت حسن ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 272813.511.511.516.518.564.5غرب

سعد    15608 بسيونى ابواليزيد خالد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.530151314192065.5غرب

عبدالله     15609 الله خلف شحاته خالد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.527.517.513131917.586.5غرب

العابدين    15610 زين زكريا زكريا ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 282112.53.54.5141866.5غرب

الجروانى   15611 يوسف سعيد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26.521.51013.51016.51666.5غرب

المصرى    15612 محمد محمود سمير ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3010.56.57.57.513.513.555غرب

البرى    15613 صادق بهجت صادق ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 291510.53.53.51816.566.5غرب

شلبى    15614 محمد صلح محمد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.5221411.510.517.516.566.5غرب

عليوه    15615 محمد عبدالقادر محمد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 23.516.5544.516.512.577غرب

تركى    15616 محمد عبدالمجيد محمد ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2711124.754.51713.588.5غرب
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الجعار    15617 محمد محمد مخلوف ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 12.51255.57.5173.576.5غرب

يوسف    15618 فرج عبدالنبى مسعود ع          يوسف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 362619.751110.519.7520710غرب

ابوالخير    15619 حسين السيد محمود ع          احلم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.529.516.514142018.579غرب

القونى    15620 عبدالسيد محمد طارق ع          اسراء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2318109.57.518.57.556غرب

فرج    15621 عبدالحميد سعيد عبدالحميد ع          اسراء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.520161211.516.51388غرب

خالد   15622 عبدالفتاح عبدالله ع          اسراء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.524.51512.512.51910.588.5غرب

السنباطى    15623 عبدالله محمد عصام ع          اسراء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37291814.51419.7516.579غرب

الخواجة    15624 محمد ابوفراج محمد ع          اسراء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 383018.514.51519.751968غرب

الدين     15625 على احمد مصطفى مسعد ع          اسراء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.52615.510.51319.751389غرب

البرل    15626 احمد الدسوقى مصطفى ع          اسراء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.52312.5108.513.51755.5غرب

زلط    15627 عبدالمقصود عبدالمنعم ابراهيم ع          اسماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2716.5102.551413.556.5غرب

الجعار    15628 السيد محمود ابراهيم ع          اسماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 22.515104.57.511.511.566غرب

ابوعيشه    15629 ابواليزيد عبدالغفار ابواليزيد ع          اسماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.521.511.598.516.517.579.5غرب

ابوسنة    15630 عبدالعزيز احمد احمد ع          اسماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.530181314.519.7519510غرب

صالح    15631 غيث محمد جمعه ع          اسماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3730121310.518.517.569غرب

الضو    15632 على سعيد عبدالهادى ع          اسماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3830191513.5201389.5غرب

محمد    15633 توفيق محمد ابراهيم ع          اشجان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.52514.59.511191788غرب

ابوعاليه    15634 العتربى حسن ابراهيم ع          الء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.5271913.515201588.5غرب

زيدان     15635 محمد طه سامى احمد ع          الء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39301915152015.5810غرب

الخواجه    15636 الدسوقى عبدالقادر الدسوقى ع          الء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 332412.5117.518.51488.5غرب

عبدالعزيزالسعدنى   15637 عبدالعزيز مجدى ع          الء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 393019.51415201689غرب

زعير     15638 احمد سيد عبدالرؤف محمد ع          الء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.529.518.51311.5201389غرب

عريبى    15639 عبدالفتاح صلح وائل ع          امل سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.528191512201989غرب
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حوام   15640 ابوالفتوح ياسر ع          امل سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36191010.57.517.51277غرب

السيد    15641 ابراهيم السيد ابراهيم ع          امنيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.521.55.54.51.517.51356غرب

العربى    15642 فرج ابراهيم احمد ع          امنيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.529.51612.55201467.5غرب

ابوعيد    15643 احمد عبدالخالق احمد ع          امنيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 18.515.578.5واحد25116.55.5غرب

الجوهرى    15644 طه عبدالمنعم احمد ع          امنيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.522117.5518.517.588غرب

مرزوق    15645 محمد شفيق عصام ع          امنيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.5281713.5919.51289غرب

عبدالمنعم   15646 صلح فرج ع          امنيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3421.510.512918.513.589.5غرب

المرسى    15647 محمود سليم محمود ع          امنيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3211.510531914.556غرب

القونى    15648 عبدالسيد محمد طارق ع          اموره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31176.587.5191458.5غرب

الشوبرى    15649 سعد على السيد ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.527.510.5105.518.51569غرب

الفار    15650 ابواليزيد فتحى ايمن ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.5301915152017.5810غرب

جمعه     15651 احمد سيد محمد حمدى ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 322210.5107.519.51458غرب

عبدالمعطى   15652 ابراهيم طارق ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 1612.566.5واحد14.5242غرب

ابوعيشه    15653 عبدالقادر شبل عبدالقادر ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 382914.51414.5201489غرب

نمر    15654 على عبدالقادر عبدالناصر ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 383019.51415202089غرب

عبدالدايم   15655 ابراهيم محمد ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 393019.514.515191788غرب

عبدالدايم    15656 صالح محمد محمد ع          اميره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 372918.510.59.518.518.586.5غرب

ابوعاليه    15657 القطب عبدالرحيم ابواليزيد ع          امينه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.526157.531916.586غرب

الطيب   15658 عبدالخالق سامح ع          امينه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37302012.5132016.589.5غرب

الجروانى    15659 محمد امين محمد ع          امينه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 382819.5117.519.51789.5غرب

الخواجه    15660 الدسوقى عبدالقادر احمد ع          ايمان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.5301810.54.519.51789.5غرب

ابوعيشه    15661 محمود عبدالمنعم صلح ع          ايمان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34271412.512.5201689.5غرب

الدكماوى    15662 محمود عبدالحميد عبدالحى ع          ايمان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.52916.51312.52012.586غرب
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عطيوى    15663 محمد مجدى محمد ع          ايمان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2819104.52.51711.587.5غرب

ابواحمد    15664 مصطفى مصطفى احمد ع          ايه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2918.510.54317.51584.5غرب

الصعيدى   15665 عبدالفتاح اشرف ع          ايه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.52617.57.57.518.512.586.5غرب

عبدالدايم    15666 ابواليزيد ابراهيم السعيد ع          ايه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.53019148.519.514.588.5غرب

عريبى    15667 محمد عبدالمجيد نبيل ع          ايه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3729.519.513.512.51917.589غرب

الخواجه   15668 عبدالقادر سالم ع          بثينه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.5301914.514.519.7517.598.5غرب

شتا    15669 على ابوالنجا ابراهيم ع          بسمله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38301913.513201687.5غرب

حربى    15670 عبدالغنى ابراهيم سامح ع          بسمله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.529187.52.51714.586غرب

جاد    15671 عبدالله محمد علء ع          بسمله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.52918.513.514.52012.587.5غرب

الخواجه    15672 عبدالحميد عبدالرحيم محمد ع          بسمله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.530201314.752014.589غرب

الدربى    15673 احمد على احمد ع          بسمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38302013.514.519.51487.5غرب

سلمه   15674 محمد مصطفى ع          بسمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 372717.57.57.51912.585.5غرب

الملح    15675 ابوالعنين مصباح ياسر ع          تقى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.5251012815.513.575.5غرب

عامر    15676 ابراهيم عبدالغنى محمد ع          جميله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.53019.5151519.518.569غرب

سعيد    15677 ابراهيم على ماهر ع          جنه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.5302015151919.568.5غرب

مصطفى   15678 شوقى محمد ع          جنه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3929.5181513.5181848.5غرب

على   15679 محمد على ع          جهاد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3929.52015142018.589غرب

عثمان     15680 احمد محمد السيد احمد ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3618.51112.548.51665غرب

الزاوى    15681 محمد السيد اشرف ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.524.512.51411191366غرب

الخطيب    15682 ابواليزيد حلمى اشرف ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31.5231412.58181574.5غرب

ابوعاصي    15683 حسن محمد اشرف ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29.519.57107.5121043غرب

توحيد    15684 كامل محمد اشرف ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39292013.5131916.575غرب

الرفاعى    15685 محمد حماده جامع ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد واحد3830178.5511168غرب
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الخولى    15686 مصطفى محمد عزب ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.527.5171513.52015.577.5غرب

صالح    15687 غيث عبدالسميع غيث ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.53019.5151519.7515.589.5غرب

زيدان    15688 محمد عبدالخالق محمد ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3222.5101311.514.51575غرب

البرل   15689 عبدالسميع محمد ع          حبيبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.52915.513.511.51618.585.5غرب

الخول    15690 عبدالهادى ابواليزيد حسين ع          حنين سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3323.515.511.59.5111273غرب

كشك    15691 عبدالله السيد خالد ع          خلود سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.5301714.512.51616.588.5غرب

الفقيرى    15692 محمود اسماعيل اسماعيل ع          دنيا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2822109.57.512.51385.5غرب

محمود    15693 عثمان محمد خالد ع          دنيا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 393018.51514.51917710غرب

عزازى    15694 محمد سيف محمد ع          دنيا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.51910.511.5813.513.565غرب

حسين    15695 اتربى ابراهيم اتربى ع          دينا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.52918.51511.51817.589غرب

مرزوق    15696 حسنين جلل محمد ع          دينا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52816.513.513.519.751777.5غرب

الخطيب    15697 ابواليزيد محمد ياسر ع          دينا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.5271814141918.576.5غرب

الجروانى    15698 احمد عبدالحميد احمد ع          رجاء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.52814.514.57.51817.576غرب

عساف    15699 مصطفى عبدالجواد ابراهيم ع          رحمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2824.511129.51512.575غرب

الصعيدى    15700 السيد عبده ابراهيم ع          رحمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 27.5221084.517.51374غرب

ابوعاليه    15701 عبدالمجيد سعد حسين ع          رحمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 352912.51314191475غرب

على    15702 محمد مصطفى مصطفى ع          رحمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 323010128201274.5غرب

حمزة   15703 احمد محمد ع          ردينه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.5301913.514.519.515.584.5غرب

ابوسنه    15704 حسن سلمه حسن ع          رقيه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 1215.55521112.572.5غرب
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عبدالحافظ    15705 قطب عبدالفتاح حماده ع          رنا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52913.512.51119.51564.5غرب

البيض   15706 السيد احمد ع          روان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26156107.5141282.5غرب

السقا    15707 احمد الشناوى احمد ع          روان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد واحد10123.55510.59.55غرب

السكين    15708 الدسوقى عبدالغنى الدسوقى ع          روان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.529.51813.514201885.5غرب

احمد    15709 العشرى عبدالحميد حماده ع          روان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3429.51613.510201786.5غرب

الجعار     15710 عبدالفتاح عبدالهادى محمد ايمن ع          روضه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37281514132017.587غرب

الصعيدى   15711 محمد عاطف ع          روضه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.52615.513.51018.51474.5غرب

ابوالعل    15712 محمد عبداللطيف محمد ع          روضه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.5301813.510.519.51886.5غرب

ابوعاليه    15713 السيد عبداللطيف السيد ع          ريهام سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.530201514.52016.586غرب

عيسى   15714 عبدالمنعم حمدى ع          زينب سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.528.51113.57.5191773.5غرب

ابوسنه    15715 عبدالعزيز القطب سمير ع          زينب سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38291813.5121915.577.5غرب

البشبيشى    15716 حسين عبدالعليم صلح ع          زينب سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3628.51713.511.5181566.5غرب

ابوقوطه   15717 محمد ابراهيم ع          ساره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53018.513152017.598غرب

على   15718 شحاته سعد ع          سحر سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 10.5431.535.5965غرب

ابوعيشه    15719 ابواليزيد عبدالغفار سعيد ع          سعاد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3830181413201578غرب

تركى    15720 السيد عبدالغفار صلح ع          سعاد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 373017147.52015.577.5غرب

العضاض    15721 على عبدالغفار حسن ع          سلمى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 383018.5141319.51978غرب

رجب    15722 ابواليزيد السعيد ناصر ع          سلمى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.5302014152020710غرب

يونس    15723 خيرالله عبدالسلم السيد ع          سما سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.529.518.51391913.576غرب

سلمه    15724 شبل سعيد صلح ع          سما سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3118108.53.5161358.5غرب

الجعار    15725 السيد محمد فتحى ع          سما سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.530171412201677غرب

ابوجبل    15726 محمد عبدالمنعم عبدالهادى ع          سميحه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2422.5410.53.51715.556غرب

عويس   15727 ابراهيم محمد ع          سهيله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26.524.5811.5619.515.567.5غرب
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سالم    15728 احمد سعد محمود ع          سهيله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 20.520.557.5216.51367.5غرب

ابوعيد    15729 محمد محمد سمير ع          شروق سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 30.526144.51.751614.578غرب

ابواحمد    15730 مصطفى ابوالمجد حمدى ع          شهد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 28.5261213.59.51815.568.5غرب

حسين    15731 احمد عبدالستار رجب ع          شهد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3428.511.5139.52013.569غرب

عبدالرحمن   15732 عبدالغنى عبدالباسط ع          شهد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.530191414201888غرب

جنيد    15733 مصطفى محمد علء ع          شهد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 32.52814.5147.52016.579.5غرب

قمبر    15734 عيد سمير عيد ع          شهد سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 382917.514122017.579.5غرب

تركى    15735 عبدالمجيد السيد احمد ع          شيماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.52814.514.511.5201788غرب

ابوقوطه    15736 السيد على السيد ع          شيماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3828.518.514122017.588غرب

ابوالعل    15737 على ابراهيم عبدالهادى ع          شيماء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26.515108.55.518.51478غرب

بركات   15738 عفيفى احمد ع          صباح سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29.51810117.515.516.577غرب

الزيات    15739 يوسف السيد يوسف ع          صباح سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53018.51213201678.5غرب

البرل    15740 ابراهيم محمد النصارى ع          صفاء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3229.517.5121219.51688.5غرب

المليجى    15741 محمد احمد محمد ع          صفاء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 30.52715.51041812.566.5غرب

نايل    15742 عامر عبدالهادى عامر ع          عزه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 332516.513.59.517.51375غرب

ابوشرب    15743 احمد عبدالعاطى عبدالهادى ع          عزه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3418.5141231813.584.5غرب

ابوعيشه    15744 عثمان احمد ايمن ع          عفاف سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38301814142016.5810غرب

ابوعيد    15745 ابراهيم سعيد مجدى ع          عل سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.53018.5141519.514.588.5غرب

احمد    15746 سيد محمدسعيد عبدالله ع          علياء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.530161413.519.51268.5غرب

الشوبرى    15747 سعد على محمد ع          علياء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.52517149171488غرب

حسن    15748 احمد محمود ايمن ع          فاطمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53018.515152016.589غرب

هديوه   15749 عبداللطيف عبدالهادى ع          فاطمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 373018.514.512201788.5غرب

عبدالنبى     15750 حسن محمد محمد عيد ع          فاطمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 31161311.58.516.51466.5غرب
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عبدالعال    15751 السعيد عيد محمد ع          فاطمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2318107.531012.574.5غرب

على    15752 فرج عبدالحميد ماهر ع          فرحه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.5241311.57.51817.566.5غرب

عبدالنبى    15753 ابراهيم السيد محمد ع          فرحه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 27.523159.510181688.5غرب

مصطفى    15754 ابراهيم عبدالمنعم مسعد ع          فرحه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 29201384.515.512.563غرب

الطنوبى     15755 احمد حسينى ابراهيم احمد ع          فريده سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 383015.51414.518.51687.5غرب

خالد    15756 عبدالمقصود عبدالفتاح عبدالرحمن ع          ليلى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 1116.5115.53131775.5غرب

عماره    15757 السيد سعيد احمد ع          مريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2415107.53.514.51576غرب

محمد    15758 ابراهيم سعد سامح ع          مريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.53019.751414.5201989غرب

الشنوانى    15759 عبدالله عبدالمجيد شريف ع          مريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.52719.5149.51418.579غرب

حسين    15760 ابوالعنين محمد عبدالهادى ع          مريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 383019.5141219.518.589غرب

ابودشيش     15761 على محمد السيد عماد ع          مريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 272115.59.59.5151386غرب

الجعار    15762 نصر ابراهيم محمد ع          مريم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3828.519.51310.518.517.564.5غرب

الجعار    15763 اسماعيل السيد اسماعيل ع          مشيره سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 32.515177.51.5101567غرب

الشوبرى    15764 عبدالعزيز العجمى محمد ع          ملك سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3928.51913.512191788.5غرب

ابوشرب    15765 عبدالغنى صلح محمد ع          ملك سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 383019.51414.5201889غرب

نمر    15766 عبدالفتاح احمد صبحى ع          منار سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 28.59.5147.51.5214.589غرب

البرعى    15767 محمد عبدالسلم خلف ع          منال سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34151893.514.514.577غرب

الجبرى    15768 محمد ابراهيم الله ع          منه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 373019.513.51419.517.578.5غرب

محمد     15769 محمد غنيم حمدى الله ع          منه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 23.58.515.52.53.58.517.567.5غرب

عبدالمجيد     15770 حسن عبدالفتاح ضياء الله ع          منه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 32.519.517.51241417.568.5غرب

ابوالعنين    15771 شفيق محمد الله ع          منه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3427.51613.511141768.5غرب

محمد    15772 عبدالقادر مدحت الله ع          منه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 33.521.517.51441416.567.5غرب

الحمراوى    15773 محمود محمد شعبان ع          مها سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3725.51913.5917.517.567غرب
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المليجى    15774 على محمد صلح ع          مى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 34.52219.512.581517.577.5غرب

ابوسنه    15775 عبده محمد تامر ع          ميار سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3727.519.5131016.517.578غرب

السنباطى    15776 عبدالسميع حمدى محمد ع          ناديه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.527.519.51310171888.5غرب

المشد    15777 محروس ابراهيم محمد ع          نانسى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3525.519.5119.5171889غرب

نصار    15778 على عبدالحليم محمد ع          ندا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.524.512.512.511.51918.576غرب

الحكر   15779 سعيد احمد ع          ندى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 28.57117.54181572.5غرب

سعد    15780 عبدالحميد عبدالفتاح السيد ع          ندى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3123.51010.5819.516.566.5غرب

ريان    15781 طه على السيد ع          ندى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2317107.55.516.511.575غرب

مرزوق    15782 على احمد حمدى ع          ندى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.53019.51413.52015.586غرب

عبدالمجيد    15783 محمد السيد فاروق ع          ندى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37.52918.5121219.51887غرب

ابراهيم     15784 السيد محمد انور محمد ع          ندى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3315107.55.517.51955غرب

عريبى   15785 عبدالستار سامى ع          نسمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.52919.514.514.52016.562غرب

عساف    15786 مصطفى عبدالجواد ابراهيم ع          نعمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 24.516.513.512.51218.515.571.5غرب

الصباغ    15787 محمد ذكى حنفى ع          نعمه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 23.516.5108.57.516.51573غرب

ابوشرب    15788 ابراهيم عبدالحفيظ سعيد ع          نهال سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2811.510.57.59.517.515.573.5غرب

حمدان    15789 احمد الجوهرى عبدالهادى ع          نهله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.516.51110.5818.516.573.5غرب

نمر    15790 عبدالمنعم محمد عماد ع          نورا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3426.515.51310.517.512.574غرب

حافظ   15791 سعيد ممدوح ع          نوران سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.529.511.51292015.565غرب

البرل    15792 ابراهيم السيد ابراهيم ع          نورهان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39301914122019.565.5غرب

العربى    15793 يوسف فرج ابراهيم ع          نورهان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2911.5105.54151372غرب

شرف    15794 محمد عبدالرحيم جمال ع          نورهان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3829.519.514152018.589غرب

الشنوانى    15795 حسن عبدالمنصف حاتم ع          نورهان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 36.526.518141018.51787غرب

الفار    15796 ابواليزيد فتحى عادل ع          نورهان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 393019.751413.519.518.588.5غرب
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ابوعاليه    15797 عبدالمعطى محمود عمر ع          نورهان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 37301913.514.519.52078.5غرب

شلبى    15798 شعبان ابراهيم ماهر ع          نورهان سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.53019.7515152014.588غرب

شرف    15799 ابراهيم على امير ع          هاجر سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.529.519.514152011.588غرب

تركى    15800 عبدالمجيد مصطفى عبدالمجيد ع          هاجر سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3929.5181313.52015.588.5غرب

عبدالبر    15801 حسن ابراهيم محمود ع          هاجر سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 209.5107.57.5101679غرب

طه   15802 بدر خالد ع          هاله سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 2315757.5101778.5غرب

نوفل   15803 سالم حلمى ع          هانم سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3624.5161411.519.51768.5غرب

محمد     15804 عبدالمنعم عزت عبدالمنعم الله ع          هبه سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 28.511.5164.5514.51456.5غرب

زيدان    15805 محمد عبدالخالق حسن ع          هدى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 218105.55.5101176غرب

الجعار    15806 السيد محمود احمد ع          وفاء سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 26.5156.557.5101577.5غرب

زيدان    15807 محروس حمدى احمد ع          يارا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3215.510117.510.51878غرب

المصرى     15808 محمد محمد محمد جمال ع          يارا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39.52919.5151519.51879غرب

القونى    15809 مصطفى امين حازم ع          يارا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 38.529.51814.515191878.5غرب

ابوغالمه   15810 عبدالقادر طارق ع          يارا سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 3829.519.51515201879غرب

الشيخ    15811 البهى السيد عادل ع          ياسمين سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 28.516.51048101567.5غرب

كشك    15812 عيد السيد نبيل ع          ياسمين سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 39261612.510.51816.579.5غرب

تركى    15813 عبدالمجيد السيد مجدى ع          يمنى سليم بفيشا الرحمن عبد المجيد محمدعبد على مصطفى مجند طنطا الشهيد 35.52615.5139161879.5غرب

التلوى    15814 محمود عبدالمنصف محمد المشتركه   ابراهيم العداديه المكرمه طنطا مكه 39.52919.514.75152019.569.5غرب

حمدان    15815 على ابراهيم مصطفى المشتركه   ابراهيم العداديه المكرمه طنطا مكه 38.53018.512.513.5191879غرب

المزين    15816 محمود صلح ايمن المشتركه   احمد العداديه المكرمه طنطا مكه 3012423.5512.542.5غرب

عساف    15817 بسيونى المرشدى بسيونى المشتركه   احمد العداديه المكرمه طنطا مكه 23.510.547.5412.51265.5غرب

المقلى    15818 محمد سعيد حمدى المشتركه   احمد العداديه المكرمه طنطا مكه 2619.512.537.5161655.5غرب

صومع    15819 عبدالرازق متولى مجدى المشتركه   احمد العداديه المكرمه طنطا مكه 3928.519.751414.5201859.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

727

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

المقلى    15820 على محروسشبل المشتركه   احمد العداديه المكرمه طنطا مكه 2723152.759.5181377غرب

المقلى    15821 فتحى عبدالمنعم سمير المشتركه   اسامه العداديه المكرمه طنطا مكه 3828171010.51917.577.5غرب

المقلى   15822 عبدالعزيز محمد المشتركه   السيد العداديه المكرمه طنطا مكه 322517910.5191867.5غرب

حمدان    15823 محمد حسن البندارى المشتركه   حسن العداديه المكرمه طنطا مكه 18.52312.55.5111613.557غرب

حمدان    15824 محمد حسن سامح المشتركه   حسن العداديه المكرمه طنطا مكه 312720791816710غرب

المقلى    15825 عبدالقوى محمد عبدالمولى المشتركه   حسن العداديه المكرمه طنطا مكه 36292014.5152017.567.5غرب

حمدان   15826 عبدالمحسن ابراهيم المشتركه   حمدى العداديه المكرمه طنطا مكه 3521.518.512.51518.516.569غرب

حمدان   15827 عبدالمحسن ابراهيم المشتركه   خالد العداديه المكرمه طنطا مكه 33.523.51913151916.569غرب

حمدان    15828 على سالم السيد المشتركه   رضا العداديه المكرمه طنطا مكه 26.5211810.511.516.51558.5غرب

التلوى    15829 ابراهيم السيد ابراهيم المشتركه   زياد العداديه المكرمه طنطا مكه 30.521.51910.510181457.5غرب

الشربينى   15830 عبدالمنعم ناصر المشتركه   سامى العداديه المكرمه طنطا مكه 3217153.57.5161655.5غرب

غانم   15831 ابراهيم السيد المشتركه   سمير العداديه المكرمه طنطا مكه 30.519.516591816.555.5غرب

الحويحى   15832 سيد عليوه المشتركه   سيد العداديه المكرمه طنطا مكه 2620154.255.5171783غرب

يوسف    15833 ذكى محمد محمود المشتركه   شعبان العداديه المكرمه طنطا مكه 221515.53.57.5171455.5غرب

دويب    15834 مبارك مجاهد محمد المشتركه   عادل العداديه المكرمه طنطا مكه 576.525.51516.554.5غرب

الضو   15835 على محمد المشتركه   عامر العداديه المكرمه طنطا مكه 26.51714510.5181358غرب

عساف    15836 فرج السيد طارق المشتركه   عبدالرحمن العداديه المكرمه طنطا مكه 12151148.514448غرب

عساف     15837 طه محمد الدين علء المشتركه   عمر العداديه المكرمه طنطا مكه 37.53019.51514.7519.518.5610غرب

امين    15838 عبدالفتاح سالم وائل المشتركه   عمر العداديه المكرمه طنطا مكه 3622.514.51010.519.51964.5غرب

عساف    15839 عبدالجواد مصطفى محمد المشتركه   عمرو العداديه المكرمه طنطا مكه 282010.581015.51853.5غرب

ابوطالب   15840 محمود ابراهيم المشتركه   محمد العداديه المكرمه طنطا مكه 362520131418.516.576غرب

عامر   15841 محمد احمد المشتركه   محمد العداديه المكرمه طنطا مكه 21.51058.55.57844.5غرب

الكردى    15842 احمد موسى احمد المشتركه   محمد العداديه المكرمه طنطا مكه 37.524.51713.512.51916.555غرب
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سعد   15843 محمد اسكارنو المشتركه   محمد العداديه المكرمه طنطا مكه 32.51610125.514.51655غرب

حمدان    15844 السيد السيد صبرى المشتركه   محمد العداديه المكرمه طنطا مكه 37261614.51117.52056.5غرب

نوح   15845 عبدالغفار صلح المشتركه   محمد العداديه المكرمه طنطا مكه 15.511.56.58.57.5410.544.5غرب

المزين    15846 غباشى عبدالخالق احمد المشتركه   محمود العداديه المكرمه طنطا مكه 28.516.51011.59.512.51556غرب

الجداوى   15847 السيد على المشتركه   محمود العداديه المكرمه طنطا مكه 35.522.510.51213.51718.554.5غرب

حوام   15848 محمود هلل المشتركه   محمود العداديه المكرمه طنطا مكه 3826.51213.51319.519.556غرب

دويب    15849 محمد العشرى محمد المشتركه   مؤمن العداديه المكرمه طنطا مكه 2715710.59.5111554.5غرب

حمدان    15850 ابراهيم كامل وائل المشتركه   وليد العداديه المكرمه طنطا مكه 31.51710.51210.51517.555غرب

الخولي   15851 غنيم سيداحمد المشتركه   يوسف العداديه المكرمه طنطا مكه 21.56107.55.51015.554غرب

الجداوى   15852 السيد الجداوى المشتركه   اسراء العداديه المكرمه طنطا مكه 39.53018.514.51519.52069.5غرب

الوردانى    15853 عبدالونيس ابراهيم عبدالونيس المشتركه   اسماء العداديه المكرمه طنطا مكه 27.513108.57.5101664غرب

عساف    15854 سليمان احمد سليمان المشتركه   بسنت العداديه المكرمه طنطا مكه 39.53017.515152020810غرب

المقلى    15855 عبدالقوى عبدالله حمدى المشتركه   جنات العداديه المكرمه طنطا مكه 38.5302014.75152020810غرب

المقلى    15856 محمد سعيد عبدالحميد المشتركه   جودت العداديه المكرمه طنطا مكه 36.5251812.510181885.5غرب

قطب   15857 الشحات احمد المشتركه   رحمه العداديه المكرمه طنطا مكه 383019.7514.75152020610غرب

رضوان    15858 محمود ابراهيم خالد المشتركه   رضوى العداديه المكرمه طنطا مكه 38.53019.51513.5202088.5غرب

عساف    15859 عبدالحليم عادل عبدالحليم المشتركه   سناء العداديه المكرمه طنطا مكه 36.52816.51213.519.51869غرب

مدين   15860 محمد رضا المشتركه   شهد العداديه المكرمه طنطا مكه 35.52112.57.58.516.51655.5غرب

حوام    15861 سليمان سعد السيد المشتركه   صباح العداديه المكرمه طنطا مكه 20.517107.53.5101154.5غرب

عساف    15862 سليمان عيسوى محمد المشتركه   ضحى العداديه المكرمه طنطا مكه 34.5261511.5516.518.566.5غرب

القطب    15863 الجداوى قطب جمال المشتركه   فاطمه العداديه المكرمه طنطا مكه 37281710.57.515.51876غرب

عساف    15864 محمد عبدالمقتدر مصطفى المشتركه   فداء العداديه المكرمه طنطا مكه 38.5271712915.51966.5غرب

المسيرى    15865 محمد محمد السيد المشتركه   مريم العداديه المكرمه طنطا مكه 3830191514.519.7519.576غرب
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عبدالمجيد    15866 مشوادى ايمن الله المشتركه   منه العداديه المكرمه طنطا مكه 383019.51514201977.5غرب

محمد     15867 الجوهرى مصطفى خالد الله المشتركه   منه العداديه المكرمه طنطا مكه 39301914.515201975.5غرب

الشونى    15868 رمضان طارق الله المشتركه   منه العداديه المكرمه طنطا مكه 23.5247.5447.51566غرب

حمدان    15869 القطب محمد السيد المشتركه   ميرنا العداديه المكرمه طنطا مكه 372819.515142019.578غرب

فتوح    15870 السيد عبدالجيد فتوح المشتركه   ندا العداديه المكرمه طنطا مكه 382819.7514.514201878.5غرب

دويب    15871 محمد ابواليزيد اسامه المشتركه   ندى العداديه المكرمه طنطا مكه 39.53019.515152020810غرب

مرياشه    15872 احمد حسين مسعود المشتركه   ندى العداديه المكرمه طنطا مكه 34.524.517127.5181677غرب

المقلى   15873 صبحى محمد المشتركه   نورا العداديه المكرمه طنطا مكه 20.5101054.510.51355غرب

ريان    15874 راضى عبدالرازق ايمن المشتركه   نورهان العداديه المكرمه طنطا مكه 3222.515.5103.514.51777.5غرب

ندا    15875 محمد محمد خالد المشتركه   نيره العداديه المكرمه طنطا مكه 38281612.57.517.51866.5غرب

المزين    15876 حسبو عبدالخالق محمد المشتركه   هاجر العداديه المكرمه طنطا مكه 25.52210.57.54.5141156غرب

عبدالخير    15877 الدسوقى محمد وليد المشتركه   ياسمين العداديه المكرمه طنطا مكه 21.58111.75361774غرب

بوسف    15878 صليب يوسف عادل المشتركه  ابانوب العداديه طنطا الكرسه 2912647.5111464غرب

رزق   15879 ابواليزيد رضا المشتركه  ابواليزيد العداديه طنطا الكرسه 38.527.51610.513.519.51664.5غرب

جابر   15880 القطب اشرف المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 39.53016.513.513201768.5غرب

سرحان   15881 عبدالحافظ رأفت المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 24.522.57.5410.511.51065.5غرب

بكر   15882 محمد رمضان المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 3118107.58.5171464غرب

الشافعي   15883 احمد سمير المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 23.5964.57.5614.566غرب

الصاوى   15884 عبدالحميد صابر المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 39.528.519.7513.5142019.579غرب

السحت    15885 المرسى محمد صبحى المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 3627.519.51314201978.5غرب

عبدالشافى   15886 محمد على المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 29.519107.57.512.514.578.5غرب

ابوعيد   15887 فؤاد عيد المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 39281712.51319.517.578.5غرب

سرحان   15888 اسماعيل محمد المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 20.515355.561278غرب
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النادي   15889 كمال ناصر المشتركه  احمد العداديه طنطا الكرسه 25.5117.54.57.5101263.5غرب

ابوطالب   15890 عبداللطيف محمد المشتركه  اسلم العداديه طنطا الكرسه 23.511.52.545.51014.554.5غرب

سرحان   15891 مصطفى صبحى المشتركه  السيد العداديه طنطا الكرسه 28.51847.57.51310.555غرب

ابوغالمه   15892 عبدالفتاح مدحت المشتركه  السيد العداديه طنطا الكرسه 34.517.51051113.515.574غرب

البسيونى    15893 احمد سيد وائل المشتركه  امير العداديه طنطا الكرسه 3924.5189.51118.51883.5غرب

طبل   15894 رجب عبدالجواد المشتركه  انس العداديه طنطا الكرسه 37.525181211.51918.565غرب

عودة   15895 انور ابراهيم المشتركه  انور العداديه طنطا الكرسه 3215.51644.514.514.573.5غرب

السحت   15896 عبدالقادر خالد المشتركه  ايهاب العداديه طنطا الكرسه 2711.53537.51662غرب

شبك    15897 عبدالحق حسن ابراهيم المشتركه  حاتم العداديه طنطا الكرسه 37.52814.588.5181974غرب

العزيري   15898 عاشور رمضان المشتركه  حسام العداديه طنطا الكرسه 3826159.59.519.519.574غرب

الشيشينى   15899 محمد عيد المشتركه  حسن العداديه طنطا الكرسه 38.52713.51110.5201874.5غرب

الدسوقي   15900 حامد عبدالمنعم المشتركه  حسين العداديه طنطا الكرسه 26.55.512.544.514.515.575غرب

عبيد    15901 احمد رمضان طارق المشتركه  رمضان العداديه طنطا الكرسه 27.5156.53.5414.51684.5غرب

الحفناوي   15902 حسن حسين المشتركه  زياد العداديه طنطا الكرسه 25.515734.5171184.5غرب

السيسي   15903 سماره رضا المشتركه  شادى العداديه طنطا الكرسه 32.5185.53.55.51214.585غرب

السعدني   15904 شاكر هانى المشتركه  شاكر العداديه طنطا الكرسه 3618.512.597.5171595غرب

دويس   15905 الشحات سعيد المشتركه  صابر العداديه طنطا الكرسه 28.58.5107.55.514.515.575غرب

عبدالمطلب   15906 صبحى احمد المشتركه  صبحى العداديه طنطا الكرسه 3318.515.57.57.518.515.574.5غرب

عبدالعال   15907 كمال اكرامى المشتركه  صبحى العداديه طنطا الكرسه 37.52919.51414.752017.589غرب

دابوه   15908 صبحى سامى المشتركه  صبحى العداديه طنطا الكرسه 24.59.5744.513.514.594.5غرب

درويش   15909 عبدالحميد ياسر المشتركه  عبدالحميد العداديه طنطا الكرسه 26.512.510551716.575غرب

السحت   15910 عيد انور المشتركه  عبدالله العداديه طنطا الكرسه 37.52817.5137.518.516.585غرب

مصباح   15911 عبدالله جمال المشتركه  عبدالله العداديه طنطا الكرسه 37.52518.51310.518.515.585غرب
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المهندس   15912 الدسوقى شحاته المشتركه  عبدالله العداديه طنطا الكرسه 34.525.512.5129181685.5غرب

ابواحمد   15913 عطيه ابراهيم المشتركه  عطيه العداديه طنطا الكرسه 27.510.55.57.54141485غرب

القبيصى   15914 على صابر المشتركه  على العداديه طنطا الكرسه 284.54.59811.513.584غرب

السحت   15915 فؤاد عاطف المشتركه  عمرو العداديه طنطا الكرسه 35.524.515.5149.52016.584.5غرب

عبدالوهاب   15916 فوزى عبدالمجيد المشتركه  فوزى العداديه طنطا الكرسه 37271812.59.519.51695.5غرب

حمامه   15917 كمال وائل المشتركه  كمال العداديه طنطا الكرسه 3517118.5818.516.585غرب

الجبالى    15918 منصور صلح ياسر المشتركه  لؤى العداديه طنطا الكرسه 2612107.57.5131585.5غرب

ابواحمد   15919 بسيونى احمد المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 37.51919.510.58.51917.585غرب

طبل   15920 حسن حاتم المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 37.5211914.511191777غرب

الزهري   15921 محمد خالد المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 12.516.562.5واحد20.51513.58.5غرب

عواد   15922 السيد رأفت المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 3725199518.517.574غرب

ابوطالب   15923 عبدالعظيم سمير المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 261618103161573غرب

الزغبى   15924 عبدالفتاح صبحى المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 3216188.52.5151672.5غرب

الكفراوي   15925 محمد طلبه المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه صفر10.510.57صفر206.5147.5غرب

ابوعطيه   15926 شريف عادل المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 17.516.573.5واحد29.51516.59غرب

رداد   15927 عبدالعظيم عبدالستار المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 17.512.510.592111177غرب

الحويزى   15928 رمضان عطيه المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 2915149.52141474غرب

قحيف   15929 احمد مجاهد المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 372817.512132018.575غرب

العياط    15930 حسن ابواليزيد محمود المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 31.51914.57.53161456غرب

الشيخ   15931 عزب ناصر المشتركه  محمد العداديه طنطا الكرسه 26.511.512.57.52.511.513.565غرب

عبدالكريم   15932 محمدمجاهد حمدان المشتركه  محمود العداديه طنطا الكرسه 167128.52.5111374غرب

الشيخ   15933 محمود رجب المشتركه  محمود العداديه طنطا الكرسه 33.527.5169318.518.574.5غرب

السعدني    15934 حسين طه عبدالحميد المشتركه  محمود العداديه طنطا الكرسه 1015.573.5نصف21.5151110غرب
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الحفناوي   15935 محمود فوزى المشتركه  محمود العداديه طنطا الكرسه 37.529.519.5137.51919.584غرب

ابوعوف   15936 عبدالمحسن قمر المشتركه  مصطفى العداديه طنطا الكرسه 251814104.51216.572.5غرب

قحيف   15937 محمد السيد المشتركه  نادر العداديه طنطا الكرسه 372318.51391918.576.5غرب

سرحان   15938 ابراهيم محمد المشتركه  هشام العداديه طنطا الكرسه 13.59.515.57.52151373.5غرب

البنا    15939 الدين صلح عماد المشتركه  وليد العداديه طنطا الكرسه 38.527.519138.5201977.5غرب

عقل   15940 محمد عبدالغفار المشتركه  يحيى العداديه طنطا الكرسه 299.514.57.52.5131674.5غرب

طبل   15941 محمد محمود المشتركه  يوسف العداديه طنطا الكرسه 37.52618.510.551918.573غرب

الشافعى   15942 حسين السيد المشتركه  اروى العداديه طنطا الكرسه 3320.516.58518.51986غرب

السعدني   15943 ادريس محمد المشتركه  اسراء العداديه طنطا الكرسه 27.5156.57.53.51618.563.5غرب

عبدالباقي   15944 رشاد السيد المشتركه  اسماء العداديه طنطا الكرسه 30.522107.521119.575غرب

رزق   15945 عبدالقوى جمال المشتركه  اسماء العداديه طنطا الكرسه 26.5151084101284.5غرب

جبريل   15946 عطيه رضا المشتركه  اسماء العداديه طنطا الكرسه 35.51817107.51718.593.5غرب

سرحان   15947 رمضان جمال المشتركه  الء العداديه طنطا الكرسه 37.5271913.51219.517.584غرب

الجبالي   15948 عبدالسلم عبدالرحمن المشتركه  الء العداديه طنطا الكرسه 21.516107.5313.51583.5غرب

البربري   15949 محمود جمال المشتركه  امل العداديه طنطا الكرسه 121165واحد2815107.5غرب

عطيوي   15950 رشاد خالد المشتركه  امنيه العداديه طنطا الكرسه 371919.57.5919.519.553.5غرب

جبر   15951 القريشى شحاته المشتركه  امنيه العداديه طنطا الكرسه 35.525.51711.581918.568.5غرب

السيدعودة   15952 محمد عبدالكريم المشتركه  امنيه العداديه طنطا الكرسه 3219.5127.5412.51475.5غرب

جرجس   15953 سعد اشرف المشتركه  اميره العداديه طنطا الكرسه 291715.58.57.514.51665.5غرب

على   15954 جابر العربى المشتركه  اميره العداديه طنطا الكرسه 33.517.5157.52.51215.562.5غرب

عودة   15955 محمد جمال المشتركه  اميره العداديه طنطا الكرسه 3720.51711.510.518.51976غرب

بيصار   15956 عبدالعزيز عاشور المشتركه  اميره العداديه طنطا الكرسه 362518119.519.51766.5غرب

عودة   15957 محمد عبدالكريم المشتركه  امينه العداديه طنطا الكرسه 27.515127.54.513.51656.5غرب
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السعدني   15958 ادريس محمد المشتركه  ايمان العداديه طنطا الكرسه 29.515.5107.5412.517.563.5غرب

ابوالعنين    15959 احمد ابراهبم اشرف المشتركه  ايه العداديه طنطا الكرسه 33.523139915.51975غرب

النادي   15960 محروس حمدى المشتركه  ايه العداديه طنطا الكرسه 3515104.53.510.51463غرب

عواد   15961 مرسى زغلول المشتركه  ايه العداديه طنطا الكرسه 35251711.5916.518.573.5غرب

ابوغلمه    15962 محمد ماهر علء المشتركه  ايه العداديه طنطا الكرسه 30.517.583.52121055غرب

البدرى   15963 عبدالرحمن محمد المشتركه  ايه العداديه طنطا الكرسه 38291613.514.52016.577.5غرب

الجبالي   15964 عبدالستار محمد المشتركه  ايه العداديه طنطا الكرسه 35.52215.59.57.51915.567.5غرب

عبدالكريم   15965 عبدالرحيم محمد المشتركه  تحيه العداديه طنطا الكرسه 28.5158.533.5118.545.5غرب

السمان   15966 عبدالجواد زكى المشتركه  تغريد العداديه طنطا الكرسه 382519.57.514.519.51869غرب

على    15967 حسن جمال حسن المشتركه  تيسير العداديه طنطا الكرسه 1888.52.5412.58.555.5غرب

السمان   15968 محمد ممدوح المشتركه  حسناء العداديه طنطا الكرسه 261511.524.515.57.555.5غرب

السيسي   15969 شعبان السيد المشتركه  حليمه العداديه طنطا الكرسه 281514.57.57.516.51347.5غرب

رداد   15970 محمد هلل المشتركه  حنان العداديه طنطا الكرسه 38301813.515201879.5غرب

خميس   15971 فكرى سالم المشتركه  حنين العداديه طنطا الكرسه 29151157.513.51568غرب

بكر   15972 عبدربه ابراهيم المشتركه  دنيا العداديه طنطا الكرسه 25.51510.543.511.51455.5غرب

العبد   15973 فهيم يسرى المشتركه  دنيا العداديه طنطا الكرسه 311913.57.54111245غرب

مسلم   15974 ربيع عبدالله المشتركه  دينا العداديه طنطا الكرسه 27.5151225.5127.545غرب

الجبالي   15975 ابواليزيد حمدى المشتركه  رنا العداديه طنطا الكرسه 2615128215.51055.5غرب

ابوطالب   15976 محمد ذكى المشتركه  رنا العداديه طنطا الكرسه 373019.51314.51915.567.5غرب

الجداوي   15977 على مجدى المشتركه  رنا العداديه طنطا الكرسه 39.53019.7514.515201879غرب

بديوي    15978 محمد عبدالقادر محمد المشتركه  رنا العداديه طنطا الكرسه 25.51513.55.5612.518.544غرب

العياط   15979 السيد خالد المشتركه  رويدا العداديه طنطا الكرسه 17187.5431112.556غرب

درويش   15980 احمد حسام المشتركه  ريم العداديه طنطا الكرسه 21.526.514.5107.516.52059.5غرب
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السعدني   15981 على تامر المشتركه  ريهام العداديه طنطا الكرسه 342316117.51516.566.5غرب

الفندي   15982 معوض يسرى المشتركه  ريهام العداديه طنطا الكرسه 30.51510.51.521215.567.5غرب

صالح   15983 حسن جاد المشتركه  ساره العداديه طنطا الكرسه 31.520113.53.512.515.558غرب

حماده    15984 ابراهيم محمد عمر المشتركه  سلسبيل العداديه طنطا الكرسه 38301812.57.519.51879.5غرب

حوام   15985 ابوالفتوح احمد المشتركه  سمر العداديه طنطا الكرسه 30.518.513.57.57.51513.567.5غرب

عواد   15986 سعيد رجب المشتركه  سهيله العداديه طنطا الكرسه 382919.7514.5142016.569غرب

بيصار   15987 ابراهيم احمد المشتركه  سوميه العداديه طنطا الكرسه 23157.541.581364.5غرب

هديه    15988 البيومى عبدالمنعم عاطف المشتركه  شروق العداديه طنطا الكرسه 38.53018.51413.5201675.5غرب

محمود   15989 محمود رضا المشتركه  شهد العداديه طنطا الكرسه 392919.51414.5201775.5غرب

حوام   15990 ابوالفتوح ياسر المشتركه  شهد العداديه طنطا الكرسه 35.52317.557.5171555.5غرب

ابوغالمه   15991 محمود طاهر المشتركه  شيرين العداديه طنطا الكرسه 39301911142017.568.5غرب

رزق   15992 محمود ماهر المشتركه  شيماء العداديه طنطا الكرسه 33221797.516.512.567غرب

الشيخ   15993 فتحى عبدالعزيز المشتركه  عبير العداديه طنطا الكرسه 33.526.517.511.57.519.51875.5غرب

رداد   15994 عبدالرؤف ناصر المشتركه  عواطف العداديه طنطا الكرسه 301510.542.5101366غرب

عبدالباقي   15995 بخاطره محمد المشتركه  فاطمه العداديه طنطا الكرسه 2415.513.54.53121354غرب

ابوجبل   15996 ابراهيم وجدى المشتركه  فاطمه العداديه طنطا الكرسه 24.515.5149.5814.51253غرب

على   15997 ابوالفتوح يسرى المشتركه  فوزيه العداديه طنطا الكرسه 30.516.513.57.57.5151154غرب

العياط   15998 السيد انور المشتركه  قمر العداديه طنطا الكرسه 21.51513.542.51011.542غرب

السمان   15999 حموده صبحى المشتركه  مروه العداديه طنطا الكرسه 362117.52316.512.564غرب

مصباح   16000 عبدالفتاح رضا المشتركه  مريم العداديه طنطا الكرسه 201514.54.531415.553.5غرب

سرحان   16001 عبداللطيف علء المشتركه  ملك العداديه طنطا الكرسه 39292011.5132018.598.5غرب

سلطان   16002 ابواليزيد محمد المشتركه  منار العداديه طنطا الكرسه 231110.549141046.5غرب

المغربي   16003 العدلى تامر المشتركه  منه العداديه طنطا الكرسه 29.51514.549.5191076.5غرب
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سرحان   16004 زغلول محمد المشتركه  منه العداديه طنطا الكرسه 2910123.57.51810.574.5غرب

ابوزايد   16005 السيد يحى المشتركه  نانسى العداديه طنطا الكرسه 247.51227.5171043.5غرب

الجبالى   16006 عبدالله السيد المشتركه  ناهد العداديه طنطا الكرسه 21.591125171043غرب

عبدالباقي   16007 عثمان ماهر المشتركه  نجوان العداديه طنطا الكرسه 28.510187.54.51612.552.5غرب

الجبالي   16008 احمد محمد المشتركه  ندا العداديه طنطا الكرسه 37.5302011.5152015.567غرب

المغربي   16009 حمدى مصطفى المشتركه  ندا العداديه طنطا الكرسه 16.586.51.51.511.5643.5غرب

عبدالقادر   16010 على ابراهيم المشتركه  ندى العداديه طنطا الكرسه 2851354.5195.544.5غرب

حوام   16011 ابراهيم فوزى المشتركه  ندى العداديه طنطا الكرسه 37.51818910.518.511.566غرب

دويس   16012 عاشو حمدى المشتركه  نرمين العداديه طنطا الكرسه 19.5810.57.54.5171064.5غرب

ابوحلوه    16013 ابواليزيد احمد محمد المشتركه  هاجر العداديه طنطا الكرسه 2110133.53161054غرب

ابوحسن   16014 حامد محمود المشتركه  هاجر العداديه طنطا الكرسه 22.56.515.52.52.5191044غرب

جبر   16015 المندى محمد المشتركه  هبه العداديه طنطا الكرسه 209182519.51043.5غرب

ابوعطيه   16016 عبدالرحمن سليمان المشتركه  هدير العداديه طنطا الكرسه 382619.7581219.512.543.5غرب

عويس   16017 فرج هشام المشتركه  هدير العداديه طنطا الكرسه 3721.519.58112015.567.5غرب

دومة   16018 عبدالمحسن السيد المشتركه  ولء العداديه طنطا الكرسه 3929.519.751314.75201667.5غرب

اسرائيل    16019 شاكر سمير ايمن المحلة ابانوب 3027101514.7519.518.5710شرق

عيد   16020 محمد جمال المحلة ابراهيم 34.52614.5131119.516.579شرق

السيد    16021 احمد الششتاوى خالد المحلة ابراهيم 31211313.512201678شرق

ابراهيم    16022 رجال ابراهيم علء المحلة ابراهيم 33211814.512.52017.569.5شرق

برين    16023 حامد على محمد المحلة ابى 38292015152017.579شرق

الدوش   16024 ابراهيم ابراهيم المحلة احمد 342611.51414.51717.579.5شرق

الملح    16025 محمد زكريا احمد المحلة احمد 35.529101414.51817.568.5شرق

علي    16026 عبدالعليم الشحات اشرف المحلة احمد 29.51910.5581716.559.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

736

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الدمشيتى    16027 على محمد اشرف المحلة احمد 3619.516.51312181879.5شرق

لبشتين    16028 فوزى محمد اشرف المحلة احمد 39.527.52013152019710شرق

السعيد    16029 محمود رضا السعيد المحلة احمد 342214.510.5918.518.569شرق

ابوخزانه     16030 على السيد مسعد السيد المحلة احمد 361614.55.59191777شرق

ابوالعنيين   16031 يوسف السيد المحلة احمد 34191711.51119.517710شرق

محمد    16032 عبدالحميد احمد جابر المحلة احمد 383019.514.5152019710شرق

حسين     16033 محمود بدير محمد جابر المحلة احمد 291710131117.51569.5شرق

مندور    16034 بدوى ابومندور حمدى المحلة احمد 34.52012.585.517.517.558.5شرق

ابراهيم    16035 فراج بدر حمدى المحلة احمد 35.52213.514.513.518.51959.5شرق

هلل    16036 عبدالوهاب نبيه خالد المحلة احمد 36.526161082013.5710شرق

اسماعيل    16037 محمود حامد رضا المحلة احمد 2510.5107.57.51614.578.5شرق

مندور    16038 محمود ابراهيم رضوان المحلة احمد 3325.513.5912.51915.568شرق

عبدالحليم    16039 نجيب محمد سامح المحلة احمد 36.52618.514.512.52017.569.5شرق

ابورية    16040 الششتاوى عطيه سامى المحلة احمد 34.5211412.513.51911.554.5شرق

الشرى    16041 محمود الششتاوى سعد المحلة احمد 3624178.57.25191577.5شرق

موسى    16042 عبدالحميد محمد شريف المحلة احمد 38271814151917.595شرق

ابوليلة   16043 مصطفى عادل المحلة احمد 372719.513.5152018.576.5شرق

محمد    16044 عباس سعد عاطف المحلة احمد 22.510108111212.575.5شرق

سليم    16045 ابراهيم عبدالفتاح عبدالحميد المحلة احمد 3420151313181475.5شرق

متولى    16046 عبدالسلم شعبان عبدالسلم المحلة احمد 261915.51311.5171375.5شرق

المتولى    16047 عبدالخالق عبدالله عبدالله المحلة احمد 31.52116.5131216.51075.5شرق

يونس   16048 ابراهيم علء المحلة احمد 3419141313.518.514.558شرق

برين    16049 حامد عبدالمنعم عمرو المحلة احمد 207107.59.510.51265شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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اسماعيل    16050 فرج عبدالحميد فرج المحلة احمد 272214.511121615.567شرق

النحراوى    16051 احمد القمرى فؤاد المحلة احمد 372414.514132013.564.5شرق

الرجبي     16052 ابراهيم اليمانى ابراهيم محمد المحلة احمد 37.52113.5141319.516.564.5شرق

عفيفي    16053 عبدالحميد احمد محمد المحلة احمد 38.526.513.513.514191363شرق

الضبع    16054 عبدالرحيم السيد محمد المحلة احمد 35.526.51312131810.565شرق

الحماقى     16055 السيد محمد رجب محمد المحلة احمد 3522119915.511.563شرق

النشار    16056 محمد نبيل محمد المحلة احمد 352011.58.512.517.513.573شرق

محمد    16057 الغريب عبدالله محمود المحلة احمد 372212.51312.519.51565.5شرق

ابوحجر   16058 احمد مسعد المحلة احمد 372615.51413.514.512.555.5شرق

مصطفى    16059 سليم زكى مسعد المحلة احمد 3626.515.514.514.51915.565.5شرق

عبدالعال    16060 عبدالنبى ابراهيم مسعود المحلة احمد 38.529181314.51913.575.5شرق

عبدالحافظ    16061 محمود عبدالحافظ مصطفى المحلة احمد 32217.541.51313.552.5شرق

منصور    16062 خلف محمد مصطفى المحلة احمد 29.5247.532.510.515.552.5شرق

السايح     16063 الله جاد عبدالستارعلى ناصر المحلة احمد 2825742.511.513.562.5شرق

عبدالمجيد    16064 محمد ابوالفتوح هشام المحلة احمد 20177.532.571043شرق

كبود    16065 احمد محمود وحيد المحلة احمد 322816.513111516.577شرق

الدميرى    16066 القصبى ابراهيم وليد المحلة احمد 38.527.51712.5142018.557شرق

الشوربجى    16067 ابوالمجد ممتاز وليد المحلة احمد 38261713.5141817.588شرق

جعيطر    16068 ياقوت السيد ياقوت المحلة احمد 7.51152.5واحد23143.54شرق

ابوغز    16069 محمد يوسف يوسف المحلة احمد 39.529.519.515152017.583شرق

احمد    16070 موسى محمد مصطفى المحلة ادهم 121511.57.5311.51055.5شرق

الشافعي      16071 ثابت احمد معاويه محمد هشام المحلة ادهم 38.52918.51515191779شرق

سعيد    16072 الدسوقى حسين امين المحلة اسامه 31.5241510.55.51013.551.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
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الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019
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الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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رزق    16073 غازى عبدالمقصود حمدى المحلة اسر 301810.5133.514.51276.5شرق

بشندى    16074 سلمه ابراهيم تامر المحلة اسلم 33261411.51019.515.587.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

739

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشرقاوى    16075 المتولى ابراهيم اسامه المحلة اشرف 24.52611.513.55191277.5شرق

الله     16076 عوض محمد محمود عبدالناصر المحلة اشرف 36.530151413.5191879شرق

الدين     16077 زين على عوض على المحلة اشرف 352912.514518.51767شرق

حسن    16078 على على محمد المحلة اشرف 201910.59.51.513.513.554.5شرق

ابوزيد    16079 عبدالمنعم محمد مصطفى المحلة الحسن 393018.515152016.579.5شرق

الشوربجي    16080 السيد الشوربجى السيد المحلة الشوربجى 35281112.512181877شرق

مبروك    16081 محمود محمد محمد المحلة ايمن 23231012.551611.566شرق

الحسيني    16082 سالم محمد هشام المحلة ايمن 352010.59.510.519.516.567.5شرق

عوض    16083 الشهاوى احمد محمد المحلة ايهاب 37.52112.510.51219.512.555.5شرق

محمد    16084 عبدالجليل احمد محمد المحلة بدر 34.52818.513.514.51911.575شرق

الحلو    16085 ابراهيم سمير ابراهيم المحلة بلل 36.57.514.57.59.518.51076شرق

عبدالحليم     16086 محمد عبدالجليل محمد شريف المحلة بلل 33.52315.511.514201055.5شرق

عباسشاهين     16087 عبدالحميد ياسر الدين المحلة بهاء 3621.512.52.5415.51154شرق

فهيم   16088 صبحى نسيم المحلة توماس 3626151211.517.519.555.5شرق

البيومى    16089 جمال جميل محمد المحلة جميل 30.51258513.51264شرق

طعيمه     16090 محمد محمد احمد المحلة حازم 3829.51814.51419.514.576.5شرق

خيري    16091 حسن محمد حسن المحلة حازم 3830181313.51911.577.5شرق

خليل    16092 محمد السيد عادل المحلة حازم 383019.751415201467شرق

عبدالعزيزشعبان   16093 حسن محمد المحلة حازم 37281714.514.519.514.586شرق

عطوى    16094 على محمد وليد المحلة حسام 36.52116.514.512.5191277شرق

بلحه    16095 احمد رفعت احمد المحلة حسن 342113131418.513.577.5شرق

عمار    16096 المهدى العزب اشرف المحلة حسن 352613.513.514.519.51567شرق

محمودمجاهد   16097 محمد السيد المحلة حسن 362614141519.516.577.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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2018 / 2019
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الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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عبداللطيف    16098 عبدالحليم محمد ايمن المحلة خالد 282215911.517.512.576شرق

راشد    16099 حسن شوقى فايز المحلة خالد 39.5301915152016.578شرق

متولي    16100 حسن متولى محمد المحلة دياب 17103.5691011.567.5شرق

سعيد   16101 مسعد وليد المحلة رأفت 24.515107.5111611.554.5شرق

عبدربه    16102 محمد السيد مصطفى المحلة ربيع 3117.513.512.512.517.51473.5شرق

مصطفى    16103 المصلحى فهيم محمود المحلة رحيم 36.52918.514.51319.7514.579شرق

المرسى    16104 عبداللطيف طه احمد المحلة زياد 32.5201110.59.516.5954.5شرق

عتمان    16105 احمد كمال طارق المحلة زياد 383020151419.518.589شرق

المنشاوى    16106 يوسف يوسف عبدالحى المحلة زياد 33171313.512191174.5شرق

عمر    16107 محمد ادم عبدالرحيم المحلة زياد 36.5291914.7514.52015.579.5شرق

ابوالمجد     16108 مصطفى المرسى ابراهيم محمد المحلة زياد 3626191414.5201579شرق

الجوهرى    16109 محمود حمدى محمود المحلة زياد 37301914.514.52018810شرق

زيدان   16110 عبدالمطلب كامل المحلة سعد 28.517151311.518.515.576.5شرق

الدبور    16111 محمد عبدالرحيم محمد المحلة سعيد 36.53019151519.517.577.5شرق

الحلو    16112 ابراهيم سمير ابراهيم المحلة سمير 333014.51112181698شرق

الشلبى    16113 احمد عبدالحميد احمد المحلة سيف 36.525.51314.7514.519.51687شرق

حسن     16114 ابوالمعاطى جمال السعيد الدين المحلة سيف 2926111013.519.51487شرق

النمرسى    16115 فهمى السيد محمد المحلة سيف 38.529.51914.5152015.588.5شرق

الكندوز    16116 محمد محمد تيمور المحلة شريف 2723.513.5911.517.51464.5شرق

السيد   16117 شعبان ممدوح المحلة شريف 2919108.5101713.575.5شرق

اسماعيل    16118 محمد كمال صفوت المحلة صفوت 3118.57.57.510.51715.576شرق

السعداوى    16119 سليمان صلح تامر المحلة صلح 39.53019.515152016.589شرق

محمد    16120 السيد السيد احمد المحلة طارق 393019.515132017.578.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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برايا    16121 مصطفى مسعد اشرف المحلة عبدالرحمن 3425.515.511.51119.515.555شرق

دراز    16122 السيد ابراهيم خالد المحلة عبدالرحمن 37.53017.514.5152016.587.5شرق

دياب    16123 محمد رضوان رضا المحلة عبدالرحمن 36.5301714.514.5201376شرق

الموزى    16124 قطب السيد صبحى المحلة عبدالرحمن 38281715152013.587.5شرق

ابوالرجال    16125 الكنانى حسن طارق المحلة عبدالرحمن 38.526.517.514.7515201479شرق

محمد    16126 عبدالوهاب ابراهيم طلعت المحلة عبدالرحمن 36.5291814.75152015.579شرق

عبدالحليم     16127 السعيد رفعت محمد عادل المحلة عبدالرحمن 3828.5191515201688شرق

سكران    16128 السباعى عبدالسلم عبدالملك المحلة عبدالرحمن 28.51514.59.512.517.512.577.5شرق

عمرو    16129 احمد احمد عبده المحلة عبدالرحمن 33.527161411.5201568.5شرق

النفراوى    16130 متولى متولى عصام المحلة عبدالرحمن 3529.518.5151518.514.578شرق

السجينى    16131 ابراهيم الدسوقى فتحى المحلة عبدالرحمن 36.527.517.5141219.512.587شرق

سبع    16132 جوهر عبدربه محمد المحلة عبدالرحمن 2415157.51217.51367شرق

عامر    16133 الربيعى عامر محمود المحلة عبدالرحمن 3325.517.513.51219.513.576.5شرق

البرامونى    16134 القصبى منير محمود المحلة عبدالرحمن 32.5232011.58.52016.578شرق

المصرى    16135 السباعى ابراهيم مصطفى المحلة عبدالرحمن 38.52818.514.513201678.5شرق

السيد   16136 عوض مصطفى المحلة عبدالرحمن 38292014.514201689.5شرق

ابونار    16137 عبدالله عبدالرحمن يحيى المحلة عبدالرحمن 3617.514.513.57.518.512.568.5شرق

النشار    16138 محمد نبيل اسامه المحلة عبدالله 29.5181210.57.516.514.557شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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متولي    16139 عبدالعال ابراهيم حمدى المحلة عبدالله 29.518.514.511.57.516.51667.5شرق

ابوسبع    16140 على فوزى حمدى المحلة عبدالله 37.522.519137.519.516.576.5شرق

عبداللطيف    16141 ابوسريع محمد سمير المحلة عبدالله 151512.510.5381146شرق

احمد    16142 السيد محمد عاطف المحلة عبدالله 342519111319.515.568شرق

حمد    16143 المتولى محمد عصام المحلة عبدالله 37.5282014.5152014.588شرق

النمر    16144 عبدالعال غنام على المحلة عبدالله 3415147.57.516.513.564.5شرق

ابوعبدالله    16145 محمد اسماعيل محمد المحلة عبدالله 3012594141566.5شرق

النبراوى    16146 احمد حسين محمد المحلة عبدالله 3186.597.5131453شرق

عثمان     16147 على صلح محمد المحلة عبدالله 34.516.51311.5817.51755.5شرق

تراب    16148 على منصور محمد المحلة عبدالله 372617141118.51666شرق

العرسه    16149 حسن نجاح محمد المحلة عبدالله 37.52713.515102015.577شرق

الجمل     16150 ميخائيل عبده شوقى سامى المحلة عبدالمسيح 30161013.51118.51055شرق

الحفناوى    16151 لطفى عبدالمنعم محمد المحلة عبدالمنعم 38.530181514.5201777.5شرق

راشد    16152 على عبدالله محمد المحلة عزت 36.53017.51513201787شرق

الفقى    16153 محمد عبدالمقصود احمد المحلة عصام 36.528.516.51513.5201886.5شرق

غالى    16154 صديق عبدالمسيح محسن المحلة عصام 2619.5101210.514.51165شرق

مرزوق    16155 جاد عثمان محمد المحلة عصام 362317.51211.519.515.576شرق

عباسمحمد     16156 عباس الدين عماد المحلة علء 33.525.51012.5121916.565.5شرق

قالوش    16157 السعيد ربيع ابراهيم المحلة على 2224.5108101115.585.5شرق

مطاوع    16158 على الدمرداش احمد المحلة على 2724.510.510.51116.51665شرق

باميه    16159 محمد راغب السيد المحلة على 32.52715.5121318.51765.5شرق

موسى    16160 مصطفى عبدالخالق على المحلة على 26.5241011.5111615.555شرق

موافى    16161 احمد السيد محمود المحلة على 36.5271814151917.556شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

743

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

منصور    16162 ابوالعل ابوزيد ابراهيم المحلة عماد 34.5271814.513.518.51557شرق

الله     16163 جاد عبدالحميد طلعت اسامه المحلة عمار واحد36.530191311.51817.57شرق

حسين    16164 حسن خيرى طلعت المحلة عمار 28.5205.5913.51613.555.5شرق

النبر    16165 عبدالخالق ابراهيم محمد المحلة عمار 29.51777.512.516.51354شرق

سعيد    16166 محمد محمد محمد المحلة عمار 38301814142018810شرق

شعبان    16167 العوضى الهندى احمد المحلة عمر 3927141414201587.5شرق

غالى    16168 عبدالهادى عبدالهادى احمد المحلة عمر 32261010.591918.587شرق

محيسن    16169 على محمد سعد المحلة عمر 3227.578916.51666.5شرق

شاهين   16170 عبدالعزيزعلى سمير المحلة عمر 33.528.51012.5131814.577شرق

مرسال     16171 محمد الدين عز عبدالغنى المحلة عمر 37.53011.513.51318.51566شرق

عبدالقادر   16172 عبدالرحيم عبدالقادر المحلة عمر 31.5287.511.511.517.512.557شرق

فوده    16173 محمد محمد عزت المحلة عمر 27.52711.51313.5171347شرق

عاشور    16174 عبدالعزيز السعيد محمد المحلة عمر 393019.51515201378.5شرق

السيد    16175 محمد فؤاد محمد المحلة عمر 3428.517.513.51218.51668.5شرق

الكاشف      16176 الدسوقى عطيه عطا هلل المحلة عمر 32.5247.5121014.513.568.5شرق

رجب    16177 ابراهيم احمد محمد المحلة عمرو 22.522610.57.5141267.5شرق

دياب    16178 مرسى عبدالعزيز محمد المحلة عمرو 302712.511.5141915.577.5شرق

احمد    16179 يوسف فاروق هشام المحلة عمرو 372714.513.514.52014.577شرق

ميخائيل    16180 ابراهيم عبده ابراهيم المحلة فادى 3128.56.513.512.517.518.595.5شرق

الدسوقى    16181 مصطفى حلمى المحلة فارسعمرو 3529121212.517.515.578شرق

الحدودى    16182 ابوالعزم شوقى هانى المحلة فارس 29.52510111218.514.568شرق

ابوالدهب    16183 احمد عبدالخالق حاتم المحلة كريم 38.52918.514152015.599شرق

على    16184 ابوزيد ايوب عبدالحى المحلة كريم 24.52311101216988.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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ابوالنور    16185 عبدالقادر محمد مدحت المحلة كريم 393019.515152017810شرق

مصطفى    16186 مصطفى عبدالعال مصطفى المحلة كريم 392918.514152017610شرق

جرجس    16187 جرجسفاضل المحلة كيرلسرزق 3124.517.513.51019.52057.5شرق

جرجس    16188 فاضل جرجس المحلة كيرلسسمير 37.529.517.51514201879شرق

ميخائيل    16189 مسيحه عدلى عماد المحلة مارك 352514.5141118.51958.5شرق

عباسسلم    16190 ممدوح رضا المحلة مازن 37281914.514.52014.5610شرق

الزعلوك     16191 ابوالعطا عبدالله الدين علء المحلة مازن 39.529171181815510شرق

قطب    16192 صالح ابواليزيد محمد المحلة مازن 3627.5171313.52014.568.5شرق

البديوى    16193 احمد ابراهيم ابراهيم المحلة محمد 3729.5181515201759شرق

المام    16194 المرسى النبوى ابراهيم المحلة محمد 393019.51514.52016610شرق

احمد   16195 ابوالفتح احمد المحلة محمد 3827.5201514.52015.5510شرق

محمد   16196 ابوالفتوح احمد المحلة محمد 382919.51414.519.51449شرق

حسنين    16197 ابراهيم السعيد احمد المحلة محمد 292412133.517.51578شرق

على    16198 ابوزيد ايوب احمد المحلة محمد 29.519.514127.5171456.5شرق

سعيد    16199 عبدالرحمن زكى احمد المحلة محمد 35.523.51914.5122015.557.5شرق

محمود    16200 محمد صبحى احمد المحلة محمد 3628.519.751413.52016610شرق

احمدشلبى   16201 عبداللطيف احمد المحلة محمد 33151713.59.519.518.559.5شرق

الشامى    16202 عبدالمقصود محمود احمد المحلة محمد 35.528.518.513.513.5191559.5شرق

الحنفى    16203 امين محمد اسامه المحلة محمد 32.51714.511.55.518.518.5410شرق

يوسف    16204 عبدالوهاب احمد اشرف المحلة محمد 2911.514.511.5418.511.546شرق

الشرقاوى    16205 عبدالرحمن السعيد اشرف المحلة محمد 34171511.551914.557.5شرق

سليمان    16206 اسماعيل سعيد اشرف المحلة محمد 32.51812.511.57.518.51557شرق

محمد    16207 على مصطفى اشرف المحلة محمد 22.5151111.55181257.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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البيلى    16208 السعيد احمد السعيد المحلة محمد 16.5117.57.53.512654شرق

عامر    16209 السعيد حمدان السعيد المحلة محمد 33.51577.59181166شرق

راشد    16210 الحنفى عبدالمنعم السيد المحلة محمد 3220.510101018.51476.5شرق

شعبان    16211 السيد فريد السيد المحلة محمد 25.519109.59.515.51475.5شرق

محمد    16212 ابراهيم محمد ايمن المحلة محمد 35.5301612.51317.51879شرق

صيام    16213 ابراهيم يسن ايمن المحلة محمد 38.53019.51414.752018.599.5شرق

زغلول    16214 محمد مصطفى ايهاب المحلة محمد 131810446.510.576شرق

الليتى    16215 عبدالباقى محمد بدير المحلة محمد 2216.5107.541710.556.5شرق

عبدالرحمن   16216 فرج بلل المحلة محمد 36.52313129.518.515.555شرق

الخمارى    16217 محمود حماده تامر المحلة محمد 24.527141510.518.511.568شرق

سرحان    16218 عابدين اسماعيل حسن المحلة محمد 382718.514.51318.516.569شرق

العسيلى    16219 عبده حسنى حسن المحلة محمد 3017117.57.5151055.5شرق

ابوراشد    16220 حلمى محمود حلمى المحلة محمد 3625161211.5181568شرق

الزمزمى    16221 ابراهيم احمد خالد المحلة محمد 3624151111.518.51566شرق

الجندى    16222 احمد على خالد المحلة محمد 3020.517.510.51214.51464.5شرق

عمرو    16223 احمد احمد رضا المحلة محمد 3018.511.57.59151064.5شرق

ابوالوفا    16224 محمد محمد رضا المحلة محمد 22.5151287.514.51043شرق

ابوالعطا    16225 يوسف محمد رضا المحلة محمد 353015.512.511.5191978.5شرق

المشد    16226 عبدالحميد عبدالحميد رمضان المحلة محمد 312315.512.510.5181879شرق

سليمان    16227 السيد رمضان زكريا المحلة محمد 37.528.51713.511.519.51779شرق

محمود    16228 السيد محمد سامح المحلة محمد 39.52819151519.519.588شرق

على     16229 عادلى شريف على شريف المحلة محمد 3117.51213.55.5141966شرق

غيدة     16230 السيد محمد السيد طارق المحلة محمد 3725.5161311.51918.568شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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عجيله    16231 قاسم احمد عادل المحلة محمد 36.52815.513.514.519.51053.5شرق

راشد   16232 عبدالعزيز عادل المحلة محمد 27.520.5108.57.510.51061.5شرق

السناوى   16233 محمد عبدالرحمن المحلة محمد 38.5251913.51519.516.575شرق

عبدالصمد     16234 محمود الدين على عبدالصمد المحلة محمد 2621.51414.51.5191274.5شرق

العدوى   16235 محمد عبدالعزيز المحلة محمد 3930191514.519.515.577.5شرق

عبدالعظيم    16236 رشدى محمد عبدالعظيم المحلة محمد 38.529.516.51312.517.51658.5شرق

غالى    16237 البيومى البسطويسى عبدالله المحلة محمد 36.528.51613.512201478شرق

هلل    16238 عبدالمعطى محمد عبدالمعطى المحلة محمد 39.53018.514.515201989.5شرق

يحيى    16239 احمد محمد عبدالمنعم المحلة محمد 392819.514.513.519.519810شرق

سليمان    16240 محمدعبدالسميع الدين علء المحلة محمد 3927.51914.513201979.5شرق

الحملى    16241 احمد عرفه علء المحلة محمد 35181611.51017.513.563.5شرق

الطوخى    16242 ابراهيم السيد على المحلة محمد 29.58.51110.57.5131446.5شرق

الشحات   16243 ابراهيم عيد المحلة محمد 3525.51611.512.5191767شرق

ابوسليم    16244 محمد عبدالغنى قاسم المحلة محمد 19.571097.5151169شرق

سلم    16245 مصطفى احمد كمال المحلة محمد 27.511.5129.57.514.51364شرق

العنانى    16246 محمد السيد مجدى المحلة محمد 36.526.518.514.513.519.51775.5شرق

الرجبى    16247 بدير عصام مجدى المحلة محمد 37.521.51313.5819.51657شرق

ابوقمر    16248 يوسف نعمان مجدى المحلة محمد 342919.514.513.52016.568شرق

الطور    16249 فهمى السيد محمد المحلة محمد 322916.514.58.5201878.5شرق

عبدالله    16250 محمود سعد محمد المحلة محمد 342611.512.512.5161989.5شرق

عاشور    16251 ابراهيم عبدالرحمن محمد المحلة محمد 32171012.513181657شرق

البدوى    16252 صبحى ابراهيم محمود المحلة محمد 23.5151013.513.517.51457شرق

المام    16253 محمود حمدى محمود المحلة محمد 37.521.5191313.5191568.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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سالم     16254 محمد الدوله قمر محمود المحلة محمد 362919.51314.5191979شرق

الدمرداش   16255 محمد محمود المحلة محمد 3930201413201977شرق

سعيد     16256 ابراهيم محمد ابوالحسن مصطفى المحلة محمد 393019.51514.52017710شرق

نصير    16257 بهنسى نصير نبيل المحلة محمد 24.511.56.58.51.510.51055.5شرق

شباره    16258 عبدالعزيز محمد هانى المحلة محمد 393019.51415201887شرق

الجد     16259 عبدالصادق السيد محمد وائل المحلة محمد 141667.52.512.51143.5شرق

الكندوز    16260 محمد محمد وائل المحلة محمد 24.5186.57.57.5131076شرق

البنا    16261 عطيه يوسف وليد المحلة محمد 33.52912.511.51018.51674شرق

خليفة    16262 سالم محمد احمد المحلة محمود 3526.512.5131418.51787.5شرق

وهبه    16263 محمود محمد احمد المحلة محمود 3624.515141419.51579.5شرق

الدين    16264 محمدحسام محمود احمد المحلة محمود 35.517.511.51210181378شرق

مصطفى    16265 السيد مصطفى السيد المحلة محمود 33.5261013.510.519.51666.5شرق

غالى     16266 النبى حسب عبدالقوى جمال المحلة محمود 35.525111514.5191477.5شرق

الحصرى    16267 الدسوقى مصطفى جمال المحلة محمود 3020.5101512.5181277.5شرق

سيد    16268 جلل سيد حسام المحلة محمود 15.520511514.51266شرق

عبدالحميد    16269 هيبه توفيق رجب المحلة محمود 30.525.56.511.57.5141585شرق

يونس    16270 عبدالمنعم ابوالمعاطى سامى المحلة محمود 30.522.51010.58151568شرق

الجمل    16271 على محمود عبدالحى المحلة محمود 39.53019.51514.52019710شرق

الجارية    16272 عوض عبدالرحيم عبدالرحيم المحلة محمود 2418.5171410.517.517610شرق

ابوالعنين   16273 على عبدالناصر المحلة محمود 33.52312.5151518.51968شرق

عشرين    16274 ابراهيم قابيل فتحى المحلة محمود 2419711.5914.51668.5شرق

احمد   16275 عارف مجدى المحلة محمود 32301114.51319.52078شرق

البسيونى     16276 الله فرج انور محمد المحلة محمود 39.53014.51415201879.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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الفراش    16277 البيومى صادق محمد المحلة محمود 3123.5711.510171977.5شرق

الغمرى    16278 محمد محمد محمد المحلة محمود 1917.55.583111779.5شرق

مظهر   16279 محمود محمد المحلة محمود 3119107.53.5131878.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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جاهين    16280 شحاته على محمود المحلة محمود 30.511109.53182078.5شرق

بدير    16281 عبدالحميد الشاذلى وليد المحلة محمود 27.51810117.519.51988شرق

برين    16282 حامد عبدالمنعم عمرو المحلة مديح 24191011.55.5191479شرق

ابوالعنين    16283 محمد عبدالحميد اسامه المحلة مروان 3021171511191768.5شرق

القاضى     16284 محمد رمزى محمد طارق المحلة مروان 373017.514.511201879.5شرق

ابراهيم    16285 جاد مسعد وليد المحلة مسعد 35.529.5181514.52019.578.5شرق

ابوحليمه    16286 مصطفى محمد ابراهيم المحلة مصطفى 36.517121412.519.514.567.5شرق

عاشور   16287 السيد حسن المحلة مصطفى 341714.513.510.519.51368شرق

سلم    16288 مصطفى احمد ربيع المحلة مصطفى 3423.51012.59.5191887.5شرق

الطنطاوى    16289 محمد جلل سعد المحلة مصطفى 3327.51010101817.577شرق

داود    16290 ابراهيم كمال سعد المحلة مصطفى 3425.510.5910.517.51866.5شرق

القطب    16291 البرعى ابوالعز عمرو المحلة مصطفى 22.59.577.52.511.51867شرق

الشحره    16292 كامل حسن كامل المحلة مصطفى 33.5271414.511.5181568شرق

مبروك   16293 شعبان كرم المحلة مصطفى 33.529.515.514.514.75191468.5شرق

سلمة    16294 عبدالهادى مصطفى مجدى المحلة مصطفى 3728.51614.5152015710شرق

عايد    16295 ابوالمجد السيد محمد المحلة مصطفى 32.52610.2514.51319.51888.5شرق

رمضان    16296 كامل رمضان محمد المحلة مصطفى 2724.515.512.510.516.51557.5شرق

خالد    16297 السيد عباس محمد المحلة مصطفى 382718.515132017710شرق

ابوجازيه   16298 عبدالفتاح محمد المحلة مصطفى 26.517.512.5127.518.51078شرق

امام    16299 ابراهيم مصطفى محمد المحلة مصطفى 27.5224.512.512141579شرق

محمد    16300 عبدالعزيز عبدالحى محمد المحلة معاذ 3828.518.5151519.518710شرق

ابوزيد   16301 عبدالمقصود محمد المحلة معاذ 3423121312.51515.569.5شرق

الرجبى   16302 عبدالسلم السيد المحلة مهاب 34.52413.513.510.5141467شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

750

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الحارتى    16303 سرور انور محمد المحلة مهند 37292013.514.5201678.5شرق

صادق    16304 مصطفى زكى مصطفى المحلة مهند 3727.5191415201679.5شرق

جعفر   16305 عبدالحميد عبدالحميد المحلة مؤمن 35.5241313.512.517.515.568.5شرق

ابوشاهين    16306 محمد محمد عبدالمنعم المحلة مؤمن 2720712.55121489.5شرق

فرج    16307 عطاالله ميلد سامى المحلة ميلد 27171014131519.588شرق

الله     16308 رزق بانوب اسكندر زكريا المحلة مينا 31.526.511.51310.51419.589.5شرق

شلبى     16309 محمد عبدالعزيز ناجى مسعد المحلة ناجى 31251514.51213.51688.5شرق

الحلج    16310 على السيد محمد المحلة نادر 352312.513.51116.51568.5شرق

السمنودى    16311 احمد السيد موافى المحلة ناصر 272214147.514.514.558شرق

الدين      16312 شرف محمد عبدالله رجب الدين المحلة نور 24171010.57.51111.578شرق

الحشاش    16313 محمد على عمرو المحلة نورالدين 3726.5171410201556.5شرق

اسماعيل    16314 مرسى عبدالمنعم ايهاب المحلة هشام 341814.568.51613.576شرق

البربرى     16315 حسن احمد عبدالحميد محمود المحلة وليد 28.52313.58.57.517.513.567شرق

محمدين   16316 محروس ايمن المحلة ياسر 352615.58.57.5181588شرق

سليمان    16317 المتولى ابراهيم المتولى المحلة يوسف 36.527111410201698شرق

المطحنه    16318 حسن فاروق حسن المحلة يوسف 29285.59.5518.511.568شرق

عبداللطيف    16319 ابراهيم محمد خالد المحلة يوسف 34.52612117.519.513.577.5شرق

ابراهيم    16320 فرج خميس شريف المحلة يوسف 32277.512818.512.578شرق

حسن    16321 بسيونى ابوالمكارم عبدالله المحلة يوسف 35.524.510.5107.518.513.557.5شرق

الفراش    16322 رمضان على على المحلة يوسف 34.524.513.597.52015.568شرق

عيطه    16323 السيد راضى عوض المحلة يوسف 3626.51510.5819.513.588.5شرق

الشورى    16324 محمد حسين محمد المحلة يوسف 35281611.511.518.513.565.5شرق

الشامى    16325 عبدالبارى زكى محمد المحلة يوسف 3427159.512.5191588شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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احمد    16326 المهدى سامى محمد المحلة يوسف 3728121414.519.514.577شرق

حجازى    16327 السعيد فتحى محمد المحلة يوسف 3628161414.75201465.5شرق

سليم   16328 يسرى محمد المحلة يوسف 37.52515.514.514.52014.565.5شرق

الهللي    16329 عطيه السيد عطيه مقبل     ابتسام محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.520.516.513.581815.599.5شرق

الشامي    16330 بدر مدحت محمد مقبل     ابتسام محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3918.51714.7513.519.515.589.5شرق

محمد    16331 ابوالعنين اسماعيل سمير مقبل     اريج محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39251514142013.588شرق

جبريل    16332 على السعيد احمد مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52918.513.5132013.598.5شرق

ابوجبل    16333 محمد السيد احمد مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2715411.5217.54.586.5شرق

نونو    16334 توفيق عبدالفتاح احمد مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3726191413.519.515.586.5شرق

الهللي    16335 مصطفى محمد السعيد مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3828.518.51413.52014.586شرق

العدلي    16336 السيد عبدالرحمن السيد مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 281510.5109.516.51286شرق

سرحان    16337 حامد سامى حامد مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3928181214201577.5شرق

عثمان    16338 محمد كامل طارق مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 16.51076.5واحد3681010شرق

السمان    16339 محمود شلبى محمد مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.51512115.516.514.588.5شرق

الجمل    16340 على عبدالخالق ممدوح مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39.520.512.513.551712.589.5شرق

العشماوي    16341 احمد احمد ياسر مقبل     اسراء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39.53017.51414.5201599شرق

عيد    16342 محمد عاطف احمد مقبل     اسلم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 29.51510841710.576.5شرق

البصيلى    16343 محمد احمد السيد مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 6.5غـ1613غـ31.5156.510شرق

البيلي    16344 محمد السيد خالد مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3627151311201488شرق

الشوحة    16345 عبدالغنى سيداحمد شلبى مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3928.51914152014.589شرق

قرديش    16346 الدسوقى انور طارق مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.51518.513.51419.514.599.5شرق

وهبه    16347 عبدالسلم محمد عبدالنبى مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 329127.52.515.513.577.5شرق

النوبي    16348 على احمد مصطفى مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3317165.5518.51177.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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راشد    16349 انور سيعد هانى مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3930191414201499شرق

عبدالرحيم   16350 راشد حمدى مقبل     الء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3620.516.57.57.519.51464.5شرق

خليل    16351 يوسف خليل سعد مقبل     الء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.525.518.513.514.752013.586.5شرق

فلفل    16352 الششتاوى احمد عمرو مقبل     الء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 24.521.51010.51013.5975شرق

ابوخليفه    16353 محمد كمال محمد مقبل     الء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 332211.5108191484.5شرق

الخويطي    16354 عبدالعزيز السيد هشام مقبل     الء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 301567.5510.513.571.5شرق

غمرى    16355 محمد محمد حماده مقبل     امال محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2915710.53.58.511.573شرق

ابوسعده    16356 اسماعيل صلح على مقبل     امال محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 32.5171014.751314.51573شرق

الشوحه    16357 عبدالعال مصطفى حمدان مقبل     امانى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52719.7514.511.51914.577.5شرق

ابوبدوي    16358 حسن بدير ايمن مقبل     امل محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.523.516.511.55.514.513.575.5شرق

الحبشى    16359 محمد حسنين محمد مقبل     امل محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3115.513.58.51.51110.594.5شرق

الحريرى    16360 على رمضان المحمدى مقبل     امنيه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 382716.51213.51915.5106شرق

علءالدين    16361 ابراهيم السيد سمير مقبل     امنيه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 372917.51414.51914.5106.5شرق

مكاوي    16362 فؤاد حافظ عبدالحليم مقبل     امنيه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 331510.5109171352شرق

سعيد      16363 العرب عزب احمد سيد محمد مقبل     امنيه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3316.512.510.59.51814.574شرق

متولي    16364 حسين نبيه اسامه مقبل     اميره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.52614.510.511.5181674شرق

العاقل    16365 على احمد السعيد مقبل     اميره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.521.51712.5111616.565.5شرق

ميره    16366 السعيد ابوالنجا وفائى مقبل     اميره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2915.51411.510.51510.576.5شرق

الفطاطري    16367 حسين محمد يحيى مقبل     اميره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3726.5169.57.5151275شرق

الحريرى    16368 الدسوقى على الدسوقى مقبل     انجى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.52315.510.58.51615.587.5شرق

ابوعيطه   16369 حسن عبدالله مقبل     انجى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37241513.511171576.5شرق

غنيم    16370 مصطفى محمد احمد مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 382719.514.751419.51697شرق

سرور    16371 السيد محمد اشرف مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.5271014.513.518.51465.5شرق
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حسن    16372 السيد عبداللطيف عبدالرحمن مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.5265.514.5131713.575شرق

فودة     16373 المرسى مصطفى الدين علء مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.528171311.518.516.586شرق

القرع    16374 احمد احمد محمد مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3728.51913.512.52014.585شرق

عوف    16375 عرفات التكالى محمد مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.524.515.5104.5181275شرق

اليمانى    16376 حسن كامل محمد مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3725.516.511.57.52014.587شرق

السخاوى    16377 السيد محمد محمد مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.5151041.55.512.574.5شرق

عبدالهادى    16378 ابراهيم احمد مسعد مقبل     ايمان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 30.58.510.57.57.51012.584شرق

ابوبهايم    16379 على محمد الدسوقى مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 27.5857.57.512.513.565شرق

الحبشي    16380 محمد محمد ايمن مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.526.514108.51816.576شرق

عابدين    16381 احمد احمد حسين مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52919.514152016.577.5شرق

الغرابلى    16382 الششتاوى على رضا مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.530191314.518.514.575شرق

ناصف    16383 على عبدالفتاح على مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.520.51312.58.515.513.594شرق

بدر    16384 عيد عبدالحى عيد مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.5176102.512.512.572شرق

ابوراضي    16385 محمد عبده مصطفى مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.52620131419.512.595.5شرق

عوض    16386 محمد حسين نصر مقبل     ايه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 231511.53.5310.511.575.5شرق

العيسوى     16387 حامد فوزى محمد طارق مقبل     بدور محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38291913.513.518.51486.5شرق

شوشه    16388 ابراهيم محمد السيد مقبل     بسمله محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.520.518.5141219.51668شرق

ابوكريمه   16389 انور رضا مقبل     بسمله محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 30.517.516.513.59.5161467.5شرق

الدين     16390 حساب سليمان محمد سليمان مقبل     بسمله محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.529191415201787.5شرق

الشرقاوى    16391 السعيد مسعد محمد مقبل     بسمله محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 27.51510117.51411.576شرق

القورى    16392 عبدالرحمن على عماد مقبل     بسنت محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.53017.513.510.519.51677.5شرق

على    16393 شعبان على محمد مقبل     بسنت محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.53018.513.5132015.577.5شرق

احمد    16394 منصور مرسى منصور مقبل     بسنت محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 27.510103.57.59.511.571.5شرق
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السراجي    16395 انور رمضان محمد مقبل     بوسى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 373016.514122015.577شرق

بركات    16396 عبدالجواد سعيد عبدالحكيم مقبل     تسنيم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52919.511.513.52016.577شرق

القطان    16397 عبدالفتاح عصمت رضا مقبل     تقى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38301912.513.519.515.579.5شرق

قادوس    16398 عبدالهادى محمد رفعت مقبل     تقى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3521.515.589.515.516.575.5شرق

ابوورده    16399 محمد مصطفى السيد مقبل     توحه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 311810.587.51315.556.5شرق

على    16400 عبدالغفار ابراهيم سامح مقبل     جنه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 32157.5813.5121255شرق

منصور    16401 الرفاعى عبدالله الرفاعى مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.52515.511.51314.515.565شرق

احمد    16402 العدوى محمد العدوى مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.512.5118.57.51312.564شرق

عبيد    16403 حلمى جمال ايمن مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.519.515.598.518.516.566شرق

قنديل    16404 محمد الحسينى جمال مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 251761010171565.5شرق

البحيري   16405 فتحى حسن مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 225.54.53.541011.565شرق

العرقسوسى    16406 احمد احمد خالد مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3723.518.511.51219.51956.5شرق

مرزوق    16407 عبدالرحيم احمد خالد مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28101037.511.51761.5شرق

عفيفي    16408 عبدالحليم محمد راضى مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد نصف3.53.597نصف2262.5شرق

ربيع    16409 محمد على رجب مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 181542.545.510.561.5شرق

سليم    16410 حامد حسن رضا مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 292011.5101016.516.572.5شرق

العطار    16411 فرج احمد فرج مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.52010.5139.51716.573.5شرق

غاليه    16412 على محمد مجدى مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 32.520108.51017.51973.5شرق

البليهى    16413 السيد الدسوقى مصطفى مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 393020151519.518.589.5شرق

السيد   16414 ابواليزيد ممدوح مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3317.571210.516.516.578شرق

هيكل    16415 جمعه يسرى منير مقبل     حبيبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.52214126161665.5شرق

محمد    16416 سالمان لطيف السيد مقبل     حنان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 30191011.59.514.51675شرق

بركات    16417 محمد المحمدى احمد مقبل     حنين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 25.5154.510.510131074.5شرق
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سليمان    16418 شوقى محمود حماده مقبل     حنين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 27.5155.5119.511.511.564.5شرق

القوري    16419 محمد مراد رزق مقبل     حنين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 21153.58.58.51111.555.5شرق

محمد    16420 سليمان عبدالمقصود سلمه مقبل     حنين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 26.58.510811.51416.577شرق

العلوى    16421 محمود يحى محمد مقبل     حنين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 372719.514152016.587.5شرق

سلمة    16422 المرسى حسن مسعد مقبل     حنين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39.53019.51515202079.5شرق

العشرى    16423 الدسوقى السيد السيد مقبل     خلود محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2411.5587.571884.5شرق

القورى    16424 محمد الدسوقى جمال مقبل     خلود محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 371513.5141318.51987شرق

الجمل    16425 محمد السيد عاطف مقبل     خلود محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 382211.514.51217.517.587شرق

القوني    16426 مصطفى احمد مصطفى مقبل     خلود محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3821121512.5181977.5شرق

السويسي    16427 عبدالحى محمد ابراهيم مقبل     داليا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52518.514.515201779.5شرق

عوده    16428 محمد السعيد محمد مقبل     داليا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52713.515151618.577.5شرق

ابوطاحون    16429 بدير محمد احمد مقبل     دنيا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.5154.57.51113.515.576شرق

الششتاوي    16430 احمد محمد خالد مقبل     دنيا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.5191291213.51777شرق

البلقيني    16431 السعيد محمد سعيد مقبل     دنيا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3717111111.5181875.5شرق

الطور    16432 احمد رمضان احمد مقبل     دينا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.52717131419.51576شرق

سويدان    16433 مصطفى السيد ايمن مقبل     دينا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 6.5454.5واحد21.575.52شرق

الميدانى    16434 محمود مصطفى حمدان مقبل     دينا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 306.5412.511.5131273شرق

محمد    16435 مصطفى محمد طلعت مقبل     دينا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 295.57.512.57.51415.573.5شرق

عبدالمقصود    16436 حسن فؤاد محمد مقبل     دينا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 287.55.587.514.514.583.5شرق

ابوعمر    16437 المغاورى محمد سامح مقبل     راندا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 288.56.557.513.512.566شرق

خليل    16438 السيد عيد محمد مقبل     رانيا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.525.519.51111.5201577.5شرق

الله     16439 عطا محمد جابر رمضان مقبل     رحمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.521.511.5118.5161773شرق

موسي    16440 عبدالغنى عبدالهادى صفوت مقبل     رحمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.51711.511.51118.51876شرق
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اسماعيل   16441 عبدالعليم عبدالعليم مقبل     رحمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3923.51913152019.578.5شرق

عدس    16442 مصطفى محمود محمد مقبل     رحمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.525.51914.5152018.567شرق

السيد    16443 عبدالمجيد محمود ابراهيم مقبل     رقيه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 29.5221112.55161575.5شرق

السماحى   16444 السيد اشرف مقبل     رقيه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36261913.5142015.587شرق

محمد    16445 الباز احمد السعيد مقبل     رنا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.5231813.5131814.585.5شرق

ابوجبل    16446 احمد محمود رأفت مقبل     رنا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.528.5191214201975.5شرق

ابراهيم    16447 عبدالطيف المحمدى احمد مقبل     روان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.5171413.513.5191576شرق

احمدعبدالهادى   16448 اليمانى سامح مقبل     روان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.52014.511.591718.585.5شرق

رخا    16449 البسطويسى محمد عطيه مقبل     روان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 32.5710131416.51784.5شرق

عجلن    16450 السيد محمد عمر مقبل     روان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.52918.51414.519.51786.5شرق

الخياط    16451 محمد فؤاد محمد مقبل     روان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39282013.514.5201999شرق

كسبر    16452 محمد سعد مصطفى مقبل     روان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.518.51612.5111818.594.5شرق

المقدم    16453 احمد محمد حسين مقبل     روزان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3519177.59181782شرق

ماضى    16454 احمد عبدالحميد احمد مقبل     روضه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.530201513.5202088.5شرق

الدين     16455 محى السيد اليمانى رضا مقبل     روضه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.519119.59.518.52078.5شرق

الصياد    16456 ابراهيم احمد منتصر مقبل     روضه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3623.51012.59.517.517.588.5شرق

الشوحه    16457 عبدالعال مصطفى احمد مقبل     روميساء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3721.511.510.59181887.5شرق

الباب     16458 فتح السعيد محمد شريف مقبل     رويدا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.525.510127.515.514.587شرق

الترياقي    16459 احمد محمد علء مقبل     ريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3627.51413.51418.515.597شرق

الشافعي    16460 محمد عبدالفتاح عصام مقبل     زينب محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 362316.51313.5191687شرق

محمد    16461 شعبان محمد احمد مقبل     ساره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52315.51313.51916.587.5شرق

محمد    16462 عبدالعزيز عيد عبدالعزيز مقبل     ساره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3310101411.518.51688شرق

شهاب    16463 محمد على على مقبل     ساره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3316.51011.59161376.5شرق
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الملح    16464 محمد السيد كمال مقبل     ساره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 393018.51314201789.5شرق

دويدار   16465 سليمان ابراهيم مقبل     ساميه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52119.513.51318.51987.5شرق

محمد       16466 سالمان سلمه محمد مقبل     سحر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.5157.51212.516.517.587.5شرق

عدس    16467 مصطفى محمود مصطفى مقبل     سحر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 341711.513.514.51917.587شرق

منصور    16468 عبدالله منصور السيد مقبل     سلمى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 32.5111012.5121918.588.5شرق

الحول    16469 محمد متولى سعد مقبل     سلمى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3829.52014.514.5202079شرق

رشيد   16470 عبدربه عبدالغنى مقبل     سلمى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 342613.51512.519.51688.5شرق

احمد    16471 الششتاوى على عماد مقبل     سلمى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 342515.51111.518.51577.5شرق

احمدغانم   16472 صلح ايمن مقبل     سماح محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 342512.57.55.5161986شرق

العلوى   16473 عبدالحى زينهم مقبل     سماح محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.5201787.5181887.5شرق

السماحي    16474 عبدالجواد محمد عبدالجواد مقبل     سماح محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.53019.51111.51916.599شرق

محمد    16475 توفيق فكرى اشرف مقبل     سمر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.59168.52.751916810شرق

محمد   16476 عبدالعظيم صبحى مقبل     سميه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 32.54.51011101013.586شرق

امام    16477 رجب حلمى رجب مقبل     سها محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3821137.57.75181589شرق

شحاته    16478 السيد شعبان جمعه مقبل     سوسو محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 265710.5111311.596شرق

بسيسه    16479 محمد عبداللطيف اشرف مقبل     شاهندا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.515610.5111116.598.5شرق

الشاهد    16480 محمد بيومى حسن مقبل     شروق محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 19.56.5710.5101011.572.5شرق

الجوهرى   16481 مجاهد عيد مقبل     شروق محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 244.5109.5411.51374شرق

الخولي    16482 عبدالمجيد سعد محمد مقبل     شروق محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2917103.57.5111474شرق

السيد    16483 احمد رأفت احمد مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3522.5171413.519.51797شرق

ابراهيم    16484 كمال عبدالعظيم حسين مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 351555.55101594شرق

السيد   16485 عبدالحميد عاطف مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.53018.51413.5201996.5شرق

عبدالله    16486 رمضان محمد على مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33111055.5151695.5شرق
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جاد    16487 الدسوقى عبدالعزيز كرم مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.57.510.511819986.5شرق

البسطويسى    16488 عبدالنبى امين مجدى مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.5511.57.55.511.513.587شرق

شهاب    16489 محمد محمد محسن مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3628.518.511.513182088شرق

مزيكه    16490 ابراهيم محمود محمد مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.529.51613.515201588شرق

المطحنه    16491 على السيد محمود مقبل     شهد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3519.518.5107.518.51689.5شرق

خليل    16492 السيد حسن السيد مقبل     شيماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3319.5121111.5181498.5شرق

البدوى    16493 احمد مصطفى حسين مقبل     شيماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.51513107.513.51297.5شرق

القاضي    16494 احمد محمد حماده مقبل     شيماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 29111098.5101485.5شرق

رزق    16495 محمد عبدالفتاح عبدالغنى مقبل     شيماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 248.56.5117.54.515.575شرق

البراوي    16496 محمد السعيد رزق مقبل     صفاء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 281511.512.5101014.585.5شرق

سعيد    16497 عبدالحميد شحاته جلل مقبل     ضحى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3217141412.515.515.567شرق

غنيم    16498 ابراهيم ابراهيم محمد مقبل     ضحى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.525.51812.512.519.52088.5شرق

يوسف     16499 السعيد فاروق السعيد مقبل     عباده محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.51518124121486شرق

السيد    16500 ابوذكرى على لمى مقبل     عبير محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.53016.512.58.51917.578شرق

على    16501 عبدالخالق السيد صبرى مقبل     عزيزه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3520.510119.516.515.559.5شرق

زيادة    16502 اسماعيل احمد اسماعيل مقبل     غاده محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 26.58.547.52.51016.558شرق

الحلو    16503 محمد المنسى رجب مقبل     غاده محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 267.56.55.53.51616.558شرق

الدين     16504 جمال احمد على مصباح مقبل     غرام محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3826.51812.513.51918.567.5شرق

مصطفي    16505 عبدالحميد عبدالنبى وليد مقبل     فاتن محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.5281613.57.518.517.589شرق

حسن    16506 ثابت حسن احمد مقبل     فاطمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.51010.510.5313.515.587.5شرق

الكمشيشى    16507 محمد احمد طلعت مقبل     فاطمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.524.51211.58191678.5شرق

علي    16508 نصر محمود محمد مقبل     فاطمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3829181414.52019.568.5شرق

حسن    16509 عبدالله على طارق مقبل     فرح محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 362218128.5181866.5شرق
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عسكر    16510 حسن سعد مسعد مقبل     فرحه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 29.5151013.55.5131767.5شرق

رضوان    16511 محمد فرغلى مصطفى مقبل     فرحه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.519.510.51291818.598.5شرق

الخولى    16512 عبدالمجيد اسماعيل ابراهيم مقبل     كريمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3723.514.512.591619.578.5شرق

شحاته   16513 على ماهر مقبل     لميس محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36241614111818.568.5شرق

ابوالفتوح    16514 محسوب احمد خالد مقبل     لبنى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 392717.51414.519.519.567شرق

فسيك    16515 السيد احمد رضا مقبل     لبنى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 22.5777.5271455شرق

الشهاوى   16516 عبدالعزيز محمد مقبل     لبنى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3215137.55.511.512.556.5شرق

محروس    16517 علوانى عبدالحليم خيرى مقبل     ليلى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35251614.51115.516.556.5شرق

محمد     16518 حجازى محمد احمد محمد مقبل     ليلى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35157.582.51016.576شرق

الصراف    16519 محمد محمود علء مقبل     مايا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3427.51912.51319.751787.5شرق

العطافى    16520 على السيد سليمان مقبل     مايسه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 392719101019.519.588.5شرق

سلطان    16521 على شحاته محمود مقبل     مايسه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.520.5131211.518.51887.5شرق

ابوهيش    16522 الدسوقى السيد رمضان مقبل     مروه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 362612.512.514.51818.569شرق

السعيدابورغيف   16523 العجمى اسامه مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 32.51515107.5141776.5شرق

محمد   16524 خيرى اشرف مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 20151053.51417.565.5شرق

جعيطر    16525 حامد محمد اكرامى مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.527.51513.51217.519.598.5شرق

الجزله    16526 السيد سعيد السيد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.51714.5131215.519.598شرق

المقدم    16527 العراقى عبدالباسط السيد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 25.554.53.5231766.5شرق

الحسنى    16528 السيد محمد السيد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52919.514152019.599.5شرق

قناوى    16529 عويس محمد ايمن مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.53019.514.514.52018.598.5شرق

غانم    16530 عبدالمنعم مجدى حسام مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 373018.51313.519.519.598.5شرق

حجازى   16531 محمد شعبان مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.53019.513141919.597.5شرق

خضر    16532 محمد ابراهيم عبدالحى مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28251095.5111756شرق
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شحاته     16533 احمد احمد الدين عصام مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.5302014.515201897شرق

الدين     16534 محى الدسوقى ابراهيم محمد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34241493.5151978شرق

اسماعيل    16535 محمد احمد محمد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.52819.513.514.5201979.5شرق

والي    16536 امين امين محمد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.5191087.513.51878.5شرق

البيلي    16537 الدسوقى عبدالرحمن محمد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 22.57.55.54.55.551566شرق

الننى    16538 السيد محمد محمد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 11.565واحد1.5واحد683.5شرق

الرسول    16539 مصطفى نصر محمد مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.521171110.5181462شرق

الشرشابى    16540 على السيد نبيل مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد واحد15.57.542.55.5713.57شرق

بدر    16541 محمد احمد وائل مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.522.51413.514191573.5شرق

علي   16542 عاشور ياسر مقبل     مريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.51613.511.59.517.518.571.5شرق

العربي    16543 السيد محمد الغريب مقبل     ملك محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 22573.52614.542شرق

مطحنه    16544 السيد يحى محمد مقبل     ملك محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3928.517.513112018.565شرق

الششتاوى    16545 محمد عبدالحى اسامه مقبل     منار محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3822.51512.51219.51767شرق

الغر    16546 حسن محمد اشرف مقبل     منار محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.51513.597.517.51763.5شرق

العزب    16547 امين ابراهيم محمد مقبل     منار محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39.5291913.5152019.5810شرق

ندا     16548 ابراهيم عنتر ابراهيم الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.518.5178.57.518.519.566.5شرق

الخولي     16549 عبدالمجيد ابراهيم اسماعيل الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3617.510.512.5131919.587شرق

حافظ      16550 محمود فاروق الحنفى الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.51512.512.51319.517.564شرق

الشهاوي     16551 عبدالسلم السيد السعيد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2815.514.51212181875.5شرق

يوسف     16552 عبدالمعطى عبدالهادى السعيد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 382718.513.512.519.7518.564شرق

عصفر     16553 احمد مسعد السعيد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 159.510.52.54.510.51274شرق

امارة     16554 محمد امين السيد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 12.522.5345563شرق

الرخ     16555 على عبدالمنعم السيد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2910.5105.53.513.513.573شرق
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ابوالعنين     16556 خليل على السيد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 22210327.511.552شرق

فرج     16557 محمد محمد السيد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.52610.5108.5131774.5شرق

النشيلى    16558 محمد ربيع الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37251813.51418.519.586.5شرق

العراقي     16559 محمد السيد شعبان الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 177.542.5581561.5شرق

ناصف     16560 البلتاجى محمد طارق الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد واحد261.51044.57.516.56شرق

ابراهيم     16561 المتولى عبدالجليل ماهر الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.5271512.514.517.51897شرق

مدكور     16562 احمد حسن محمد الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 382515.51414.5191999شرق

جنيد     16563 زكى محمد ممدوح الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38281814152019.587شرق

حسن     16564 العشرى فتوح ناصر الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.52418.514151618.587شرق

البلقيني     16565 السعيد محمد ناصر الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 16.55.56.51.524.51465شرق

ابوسكينه     16566 السيد امام هانى الله مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 25.59.565.55.5101566شرق

البدوى    16567 نجاح محمد خالد مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.591095.55.51063شرق

زين    16568 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 291565.55.511.51475.5شرق

مصطفى   16569 الحسينى مصطفى مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.520.5148.51019.51488شرق

عبدالسلم    16570 العربى محمد ياسر مقبل     منه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52718.51415191588.5شرق

البخ    16571 اسماعيل حسن اسماعيل مقبل     منى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 19.5156.53.5310.51175.5شرق

الفار    16572 محمد نصر حسن مقبل     منى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.526.513131116.51876شرق

الديب   16573 ابوالعنين رشدى مقبل     منى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2616710814876شرق

الغرابلى    16574 بدير الدسوقى بدير مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.5282014.515201668شرق

احمد     16575 سيد عبدالفتاح عبدالرحمن جمال مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.529.518.513.514.5191878شرق

السبكى    16576 المتولى ابوالمجد حسن مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 169347.5812.565شرق

سليمان   16577 عبدالحى سليمان مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 361911119.514.515.566شرق

سرحان   16578 بدير عبدالغنى مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.52614135.5181775شرق
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عبدالمجيد    16579 على محمود على مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2330106.755.5191389شرق

عبدالله    16580 احمد احمد مجدى مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 26.5912.531.510.51274.5شرق

محمد    16581 عباس امين مدحت مقبل     مى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.5151412.510.510.51573.5شرق

ابوقاسم    16582 عبدالمعطى عبدالمعطى السيد مقبل     مياده محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3625.513.510.55.51516.587شرق

البلقينى    16583 عبدالفتاح سعد رجب مقبل     مياده محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 29.57127.5516.51782شرق

ابراهيم    16584 رمضان ابراهيم عبدالمعطى مقبل     مياده محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3015.512.5125.5181762شرق

رضوان    16585 مصطفى محمود وجيه مقبل     مياده محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34151011.51014.514.561.5شرق

الزناتى    16586 محمد بهيج بدير مقبل     ميرنا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 291574.54.51217.572.5شرق

البقري    16587 مصطفى طلعت طارق مقبل     ميرنا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 205698916.572.5شرق

الجمال    16588 صلح ابراهيم ايمن مقبل     ناديه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 20745.5512.511.562شرق

الحصرى    16589 محمد حسن هانى مقبل     ناديه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 30.516.5108.55.514.51673شرق

ابورفاعى    16590 السيد حسن ايمن مقبل     نانسى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 21.57109.57.51511.562شرق

ابوالعل    16591 احمد محمود محمود مقبل     نجلء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 291511.511.551516.573.5شرق

ابراهيم   16592 امين ابراهيم مقبل     ندا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 278108.5913.51473شرق

سالم   16593 جمعه عبدالرحمن مقبل     ندا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 351514.5119.5201672.5شرق

النبراوى    16594 مصطفى محمد هانى مقبل     ندا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 331510.5118.51913.583شرق

ابراهيم    16595 حسن محمد هشام مقبل     ندا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.5301513.51219.518.582.5شرق

الزيات    16596 محمد فوزى ابراهيم مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2141087.515.51373شرق

القاضى    16597 عباس محمد تامر مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39.529.518.51514.518.51884.5شرق

عامر      16598 احمد سيد عبدالفتاح احمد سيد مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35231410918.51783.5شرق

حلوه    16599 على عبده عادل مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.51616131217.51672.5شرق
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الله     16600 سبح مصطفى على عزت مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.522191210.52015.582.5شرق

عبدالمطلب    16601 ابراهيم السيد محمد مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 293.5324.512.51584شرق

جعفر    16602 شحاته عبدالجليل محمد مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39.528.518.5811.5201888شرق

حسين    16603 السيد عبدالرحمن محمد مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.525.512131319.51684.5شرق

العربي    16604 السعيد محمد محمد مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35.512.511.511.511.518.51795شرق

السحراوي    16605 السيد احمد مصطفى مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 30.57.510107.5141483.5شرق

النجار    16606 على مصطفى وائل مقبل     ندى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 393019.514.515201799.5شرق

السبكى    16607 على ابوالعينين على مقبل     نرمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.59.515.514.514.519.51387شرق

المنير   16608 احمد ممدوح مقبل     نرمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 371516.51313.519.514.585شرق

حمزه    16609 مصطفى محمد محمود مقبل     نعمه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3461097.5111695شرق

حجازى    16610 السيد احمد عبدالمعطى مقبل     نغم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.517.51010.51014.51483شرق

الشاذلى    16611 محمود عبدالمنعم محسن مقبل     نغم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.529.51813.514191686.5شرق

درويش    16612 عثمان السيد محمد مقبل     نغم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.510.56.57.55.511.51475.5شرق

قريش    16613 عبداللطيف السيد السعيد مقبل     نهى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 392919.514.514.5201888.5شرق

احمد     16614 سيد ابوغنام نظير ابراهيم مقبل     نور محمود محمد الجندى المحلة الشهيد واحد23.556.53.52.510.5138شرق

محمد    16615 شعبان محمد احمد مقبل     نورا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.527171311171693شرق

غانم    16616 ابراهيم ابراهيم مجدى مقبل     نورا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.522.51311.59.517.516.583.5شرق

ابوسعده    16617 اسماعيل محمود مصطفى مقبل     نورا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 392819.51513.5191797شرق

شحاته    16618 محمد العربى نشأت مقبل     نورا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 36.515.512.51210.51613.597شرق

الجلد    16619 مصطفى عادل مصطفى مقبل     نورالهدى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2697.59.57.58.513.583.5شرق

ندا    16620 عبدالخالق رمضان ابراهيم مقبل     نوران محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.59612.51011.512.593شرق

محمود    16621 المير ابوزيد حسن مقبل     نوران محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39.530201314.519.518910شرق

الجمال    16622 ابراهيم السيد ابراهيم مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.57513.51012.512.574.5شرق
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ابوخليفه    16623 محمد كمال احمد مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3320151412.514.515.565.5شرق

الشناوى    16624 الششتاوى حسن حسن مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 38.52720141418.51888.5شرق

محمدغانم   16625 عبدالمنعم طارق مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33111793.5913.581.5شرق

الكورنز    16626 حسين يوسف عبدالعزيز مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28106.513.591417.583.5شرق

الصعيدى    16627 عبدالمعطى محمد عبدالمعطى مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 24.5154.512.591615.564شرق

الحصاوي    16628 محمد فاروق محمد مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 33.51561412.516.516.595شرق

مبروك    16629 طه محمد محمد مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 315.55.511.511151884.5شرق

محمد    16630 عبدالمنعم محمد محمد مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.5235891814.595.5شرق

الهللى    16631 مصطفى على مصطفى مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3928.51913.512192077.5شرق

العيسوي    16632 الدسوقى محمد مصطفى مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2816.510.581018.51686شرق

محفوظ    16633 عبدالله محمد مصطفى مقبل     نورهان محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 225523141373شرق

الطروش     16634 ذكى الزغبى محمد اشرف مقبل     نيرمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34275.59.511.515.51785شرق

ابوجبل    16635 بدير محمد ابراهيم مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 30124.5111115.516.573شرق

العبدالحماقي   16636 ابراهيم احمد مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28.5114.512.510.515.51574.5شرق

الطروش   16637 حسين رضا مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2815499.5151776.5شرق

عيدى    16638 رمضان زكريا زكريا مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3727.51813.511.52016.576.5شرق

عياد    16639 عبدالفتاح عبدالرحيم على مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 39301914.515201997.5شرق

قنيط    16640 ذكى محمد محمد مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 29.51764.51.75171787شرق

سليمان    16641 عبدالعزيز حسن مصطفى مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 26155.538.5161764شرق

الششتاوى    16642 مصطفى محمد مصطفى مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.515.51011.5111817.596.5شرق

ابراهيم     16643 احمد سيد احمد هشام مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3317101111.515.516.587شرق

ضوه    16644 احمد محمد وائل مقبل     هاجر محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2347.53.57.514.515.575شرق

جرجس    16645 برتو جرجس مجدى مقبل     هايدى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 35201310.51017.51776شرق
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النجار   16646 محمد مصطفى مقبل     هبه محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.51510.57.57.5171465شرق

الجمال    16647 صلح ابراهيم ابراهيم مقبل     هدى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 341510.59515.51445.5شرق

ابوورده    16648 محمد مصطفى ابراهيم مقبل     هدى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2597.52.5214.51374.5شرق

السمسار    16649 ابراهيم سمير سامح مقبل     هدى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 382614.51311191887شرق

الخولى   16650 اسماعيل عبدالمجيد مقبل     هدى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28211089131798شرق

القطان   16651 السيد محمد مقبل     هدى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 37.52419.512.51019.51588.5شرق

ابراهيم    16652 امين محمد وليد مقبل     هدير محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 372917.51311.519.51887.5شرق

السماحي    16653 عبدالجواد محمد مسعد مقبل     هناء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3828.519.514.513.5201689شرق

الخويطي    16654 عبدالعزيز السيد هشام مقبل     هيام محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3617.51212.58.5151673شرق

عويس   16655 جوده شعبان مقبل     وسام محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.529.518.512.51418.51978.5شرق

سند    16656 محمد صلح طلعت مقبل     وسام محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 1811.52.54.531310.564.5شرق

ربيع    16657 على على بدير مقبل     وعد محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 392719.513.510201875.5شرق

غيث    16658 متولى صلح عبدالرؤف مقبل     وفاء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 29.55.56.533.513.51774.5شرق

على    16659 عوض محمود هشام مقبل     وفاء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31157.59.59141578.5شرق

البيلي     16660 محمد انور محمد ياسر مقبل     وفاء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 31.5216.547.514.516.574شرق

رزق     16661 الرجال عز محمد شوقى مقبل     ولء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28124.547.513.51764.5شرق

سليمان    16662 ابراهيم عيد محمد مقبل     يارا محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 27.516109.57.512.516.585شرق

فايد    16663 عبدالمعطى صادق ابراهيم مقبل     ياسمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 28154.5128.51017.573.5شرق

علي     16664 محمد حسن على ايمن مقبل     ياسمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 3311.53.53.57.51015.565شرق

ابوقاسم   16665 عبدالمعطى جلل مقبل     ياسمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2847.553131663شرق

العطار    16666 احمد شعبان محمود مقبل     ياسمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 30.510.56.5107.516.51664شرق

سالم     16667 الله ضيف جمعه ممدوح مقبل     ياسمين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 2765.55.5814.512.573شرق

مطاوع    16668 حسن المحمدى حماده مقبل     يمنى محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 227.5321.511.51563.5شرق
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قديس    16669 مرسى محب احمد بنات   اسراء ع زينب المحلة السيدة 3022137.57.5141989.5شرق

النحاس    16670 مصطفى مصطفى احمد بنات   اسراء ع زينب المحلة السيدة 372515.512132020810شرق

اسماعيل    16671 رمضان احمد حسن بنات   اسراء ع زينب المحلة السيدة 3018.55.510.57.51419.579.5شرق

بخيت    16672 على بسيونى سيف بنات   اسراء ع زينب المحلة السيدة 32.5155.5131018.519.589.5شرق

عبدالفتاح   16673 عبدالرحمن محمد بنات   اسراء ع زينب المحلة السيدة 33.528168.582020710شرق

عامر    16674 السعيد حمدان السعيد بنات   اسماء ع زينب المحلة السيدة 338.5711.59.518.51779.5شرق

شعيب     16675 السيد منصور عبدالقادر منصور بنات   اسماء ع زينب المحلة السيدة 342310.595.51618.5810شرق

بركة    16676 غازى حسن جمال بنات   اشرقت ع زينب المحلة السيدة 36271712.51219.52089شرق

سيداحمد   16677 السيد احمد بنات   الء ع زينب المحلة السيدة 3421.51311.511.518.51979.5شرق

شاهين    16678 المنسى المحمدى احمد بنات   الء ع زينب المحلة السيدة 29.5615111217.514.569.5شرق

بدر    16679 متولى محمد محمد بنات   الشفاء ع زينب المحلة السيدة 36.530149.58.5201989شرق

عبدالواحد    16680 حجازى فتحى طارق بنات   الشيماء ع زينب المحلة السيدة 3015.557.531515.579شرق

الطوخي    16681 خليل محمد ابراهيم بنات   امال ع زينب المحلة السيدة 39.5301513.5151916.588.5شرق

عبدالنبى      16682 النصر سيف محمد الدين عماد بنات   امانى ع زينب المحلة السيدة 392819.7514.515202079.5شرق

اسماعيل    16683 محمد سيد احمد بنات   امنيه ع زينب المحلة السيدة 30.517.579917.51589شرق

المنسوب   16684 عبدالجليل ايمن بنات   امنيه ع زينب المحلة السيدة 331513.57.58.51619710شرق

على    16685 عبدالعزيز محمد توفيق بنات   امنيه ع زينب المحلة السيدة 393019.515152019810شرق

عطيه    16686 هاشم سمير اشرف بنات   اميره ع زينب المحلة السيدة 216.5104.549.51488.5شرق

الدماطى    16687 مصطفى ابراهيم طلعت بنات   اميره ع زينب المحلة السيدة 372819.515152019810شرق

غديه    16688 على ابراهيم على بنات   اميره ع زينب المحلة السيدة 3024109.591818.5810شرق

الجانينى    16689 عبدالجواد عبدالفتاح محمد بنات   اميره ع زينب المحلة السيدة 25.58.555.54.516.51689شرق

البيارى    16690 حسن عبدالمنعم عاصم بنات   ايمان ع زينب المحلة السيدة 2.5715.578.5واحد2935.5شرق

ابوعوض    16691 عبدالعال العتريسى محمد بنات   ايناس ع زينب المحلة السيدة 3625.51913.514201979.5شرق
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المصري     16692 احمد حسن الحسينى جمال بنات   ايه ع زينب المحلة السيدة 36.53017.513.59201977شرق

نوفل    16693 محمد عطيه عطيه بنات   ايه ع زينب المحلة السيدة 37.53019.514.514202087شرق

درويش      16694 السيد ماهر محمد الدين حسام بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 38.53019.75151519.52077.5شرق

الحلو    16695 حسين عبدالمعطى حسين بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 34.522.510.512.5101617.575شرق

على    16696 احمد زغلول سعد بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 38302014.514.52020710شرق

عيده     16697 الششتاوى على طلعت شريف بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 3927.519.7514.514.519.52078.5شرق

ابراهيم    16698 عبدالعزيز مصطفى عبدالله بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 39.5302014.515201989.5شرق

البدوي     16699 على ابراهيم ابراهيم محمد بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 35.528.51911.59.518.52077.5شرق

سلمه    16700 ابراهيم رشاد محمد بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 37.528.518.514.59.5191977شرق

الرشيدى    16701 محمود عبدالرحمن محمد بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 3828191311.52016.577شرق

المصرى    16702 محمد عزت محمد بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 2925.519.512.57.5191577شرق

نصر    16703 عبدالجليل حماد هانى بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 28.522.518.59.521816.575.5شرق

النحاس     16704 احمد بدير محمد يسرى بنات   بسمله ع زينب المحلة السيدة 36.526.516.51311.5201886شرق

السيد    16705 خلف خيرى على بنات   بسمه ع زينب المحلة السيدة 29.5191587.51718.565شرق

شحاته    16706 عبدالله ابراهيم علءالدين بنات   بسنت ع زينب المحلة السيدة 39.52919.514.514.52019.586.5شرق

الجرحى    16707 عبده عبدالحميد على بنات   بسنت ع زينب المحلة السيدة 38.5271914.51019.518.576.5شرق

السيد   16708 محمد ناصر بنات   بسنت ع زينب المحلة السيدة 393019.513.514.52018.579.5شرق

شبل    16709 سعيد محمد نادر بنات   بهيه ع زينب المحلة السيدة 3926.519.7514.514.519.518.559.5شرق

العجيل    16710 ابراهيم محمد ايمن بنات   بوسى ع زينب المحلة السيدة 3218.5137.57.514.513.553.5شرق

يوسف    16711 ابراهيم محمد محمد بنات   تسبيح ع زينب المحلة السيدة 35.52614.513.54.513.51666.5شرق

احمد     16712 سيد السعيد محمود طارق بنات   تسنيم ع زينب المحلة السيدة 312112.511.57.5171475.5شرق

عبدالحميد   16713 محمد حسين بنات   تغريد ع زينب المحلة السيدة 36.5291311.58.5191976.5شرق

فرج    16714 توفيق يحيى شريف بنات   جنه ع زينب المحلة السيدة 37.5271598191577شرق
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ابراهيم    16715 تادرس حلمى امير بنات   جومانا ع زينب المحلة السيدة 292013.59.511.518.51386.5شرق

بدر     16716 حماد حسن مصطفى احمد بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 382611121018.518.586.5شرق

جعفر     16717 محمد محمود عابدين اشرف بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 37.5228.51413.515.51899شرق

محمد    16718 عبدالمنصف حسن حسام بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 39.52818.51514201999.5شرق

الحصرى    16719 احمد السيد حسن بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 3720.511.5117.515.51878.5شرق

ابراهيم    16720 محمد عبدالعزيز حمدى بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 37.524.515.51313181787شرق

عطا    16721 عبدالحميد عبدالله خالد بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 38.526.515.51314.519.752088شرق

الدعروني    16722 عبدالنبى ابراهيم عبدالنبى بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 372114.51211.52019.598شرق

الشريف     16723 الدين سعد محمد عبدالواحد بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 36.524.516.51212.5201886شرق

ايوب    16724 محمد عبدالقادر محمد بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 38.527.517131419.518.585.5شرق

سليم    16725 مجدى محمود محمد بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 35.516.515.512.59.5191876.5شرق

النني    16726 حسن السيد ناصر بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 34.51814.5128.519.515.577شرق

السيد    16727 عبدالمنعم شاكر هانى بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 38.526158.58181988.5شرق

داود    16728 السعيد عاطف هانى بنات   حبيبه ع زينب المحلة السيدة 37.522.512138.518.51878.5شرق

الصعيدي    16729 جبر احمد جابر بنات   حنان ع زينب المحلة السيدة 32.517.51011.57.5151775.5شرق

السكرى    16730 السيد السيد ابراهيم بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 3523.5121110.5151875شرق

البرجى    16731 ابراهيم المحمدى ابراهيم بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 31.518.57.59814.518.586شرق

القطان    16732 عبدالفتاح عصمت احمد بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 3520.51112.512191976شرق

سالم   16733 ابراهيم حسين بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 372919.751214201986شرق

عيسى    16734 على عبدالحليم حماده بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 3930171310.51918.576.5شرق

ندا    16735 السيد احمد سامى بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 31157.583.511.515.587.5شرق

البحيرى    16736 كامل عوض محمد بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 414.585.5واحد18155.54شرق

الماظ    16737 ابراهيم السيد محمود بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 39.52918.514132019810شرق
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عنب    16738 محمد محمد مصطفى بنات   حنين ع زينب المحلة السيدة 35.522.516139101867.5شرق

عنبر    16739 بدير يوسف جمال بنات   خلود ع زينب المحلة السيدة 38.5251812.510.5101778.5شرق

وفا   16740 ابراهيم شريف بنات   داليا ع زينب المحلة السيدة 37.52418.513.511.51317.587.5شرق

الهللى    16741 الششتاوى المحمدى ياسر بنات   داليا ع زينب المحلة السيدة 39.52719.51411.519.518.578.5شرق

قنديل    16742 ابراهيم رزق محمود بنات   دعاء ع زينب المحلة السيدة 39.52919.51414.5201888.5شرق

فرج    16743 المهدى اسماعيل اشرف بنات   دنيا ع زينب المحلة السيدة 331510128111575.5شرق

المرسى   16744 احمد هانى بنات   دنيا ع زينب المحلة السيدة 29.5156.512.55141578.5شرق

عبده    16745 حليم كريم رؤوف بنات   دولجى ع زينب المحلة السيدة 37.529201412191978شرق

ابوخاطر   16746 على احمد بنات   رابحه ع زينب المحلة السيدة 22.511105.554.512.574.5شرق

الخواجه    16747 على حسن وليد بنات   رانيا ع زينب المحلة السيدة 34.51512.59.57.5151286شرق

سعيد    16748 سعد فوزى اشرف بنات   رحمه ع زينب المحلة السيدة 37.52418.5131218.516.579شرق

مدكور     16749 مجاهد محمد المنسى ايهاب بنات   رحمه ع زينب المحلة السيدة 35.526.514.513.57.514.51868.5شرق

الموصل    16750 محمد شكرى محمد بنات   رحمه ع زينب المحلة السيدة 382619.5141119.51889شرق

الجنايني   16751 فوزى نادر بنات   رحمه ع زينب المحلة السيدة 38.528.519.51413.52017.597.5شرق

شاهين    16752 المنسى المحمدى احمد بنات   رفيده ع زينب المحلة السيدة 34.516131210.516.51669.5شرق

سلم    16753 ابراهيم عبدالحميد خالد بنات   رنا ع زينب المحلة السيدة 37261610813.512.559شرق

المليجى    16754 صادق الشهاوى صادق بنات   رنا ع زينب المحلة السيدة 3724179.58141776شرق

شواده    16755 السيد السعيد نبيل بنات   رنا ع زينب المحلة السيدة 3827.518.51510.5191898.5شرق

البياعة    16756 موسى عبدالجليل وليد بنات   رنا ع زينب المحلة السيدة 3627.51613.511.516.51867.5شرق

ستيت     16757 ابو عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز بنات   رهى ع زينب المحلة السيدة 3928181211.51916.575.5شرق

الغريب      16758 النبى على الصله الدين عز بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 2722.5117.5514.51475.5شرق

النقيطى    16759 عبدالسيد مسعد عصام بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 2415107.5311.51285.5شرق

دويدار    16760 عبدالحميد كمال عطيه بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 392516141519.751698.5شرق
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الشناوى    16761 عبدالحميد على على بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 3315119.57.515.51076شرق

عثمان    16762 حافظ محمود مجد بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 37.529161515201476.5شرق

الكيره    16763 حسن حسين محمد بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 28.5201095159.576شرق

عسكر    16764 محمد سمير محمد بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 38.525.512148.519.514.575شرق

احمدالغمرى   16765 سمير وائل بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 36.525.51413.512181585.5شرق

الناغى     16766 سالم محمد سالم وجيه بنات   روان ع زينب المحلة السيدة 39.53019.515152016.586شرق

البدرى    16767 مسعد معروف مسعد بنات   رودينه ع زينب المحلة السيدة 39.527.519.515152013.575.5شرق

محمودقريش   16768 حمدى السيد بنات   روضه ع زينب المحلة السيدة 34.5181514.513.5191765.5شرق

الكاشف    16769 السيد ابراهيم جمال بنات   روضه ع زينب المحلة السيدة 38261814111913.585.5شرق

الغبارى    16770 السعيد مصطفى ممدوح بنات   روضه ع زينب المحلة السيدة 28.58497.5512.563شرق

الفقى    16771 سليمان السيد محمد بنات   روميساء ع زينب المحلة السيدة 35.526171312.5201785.5شرق

المرشدي    16772 عبدالحميد محمد وليد بنات   ريم ع زينب المحلة السيدة 332116.511.59.52011.584شرق

المحضى    16773 محمد حسن عبدالرحمن بنات   زيزى ع زينب المحلة السيدة 3622.51611.581915.575.5شرق

على    16774 احمد عبدالرازق احمد بنات   زينب ع زينب المحلة السيدة 37.522181211.518.517.588شرق

محمد    16775 امام محمد حمام بنات   زينب ع زينب المحلة السيدة 352417.5151418.515.577شرق

الويشي    16776 محمود محمد سامح بنات   ساره ع زينب المحلة السيدة 38301814.514.5201866شرق

العبدامام    16777 بدير الدين علء بنات   ساره ع زينب المحلة السيدة 2924107.57.511.51775.5شرق

شويحه    16778 احمد ابراهيم السيد بنات   ساندى ع زينب المحلة السيدة 22.511.547.52.51011.565شرق

الديب    16779 محمود محمود هشام بنات   سحر ع زينب المحلة السيدة 37.5241012.512.52017.568شرق

الفراش    16780 السيد فتحى اسامه بنات   سلمى ع زينب المحلة السيدة 3827.514.5141319.519.575.5شرق

ماضى    16781 على رمضان السعيد بنات   سلمى ع زينب المحلة السيدة 34.515.51011.58.5145.557شرق

قنديل    16782 محمد السيد عماد بنات   سلمى ع زينب المحلة السيدة 372610.514.51318.51677.5شرق

عبدالحليم    16783 احمد عبدالهادى محمود بنات   سماح ع زينب المحلة السيدة 36.51511.5118.518.51177شرق
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ابورفاعى    16784 عبدالقادر حلمى ابراهيم بنات   سمر ع زينب المحلة السيدة 3825191414201897.5شرق

الدمرداش    16785 على عطيه حمدى بنات   سمر ع زينب المحلة السيدة 1814.510.57.51517.566غـشرق

بسيونى    16786 على ابراهيم محمد بنات   سمر ع زينب المحلة السيدة 38.522.516.512.51317.516.577شرق

حسين    16787 حسن خيرى فريد بنات   سميره ع زينب المحلة السيدة 311510137.517.516.577شرق

الشيخ   16788 محمد ابوالفضل بنات   سهير ع زينب المحلة السيدة 39281614.51419.513.598شرق

مينا    16789 عبدالملك عزت سمير بنات   سيمون ع زينب المحلة السيدة 35.517.512.5121116.516.588.5شرق

عبدالغفار    16790 السيد عطيه السيد بنات   شروق ع زينب المحلة السيدة 38.52917.514.5152015.578شرق

عمارة     16791 على محمد الدين حسام بنات   شروق ع زينب المحلة السيدة 39.52719.7514152018.588.5شرق

حمزة    16792 محمد الدسوقى عبدالحى بنات   شروق ع زينب المحلة السيدة 35.52419141419.51689شرق

حسين    16793 عبدالعزيز رجب سعد بنات   شكران ع زينب المحلة السيدة 3517.513.513.59181478شرق

السيد    16794 ابراهيم السيد خالد بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 3618109.56.5181565.5شرق

البدوى    16795 محمد حمدى خالد بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 30.518118.551616.575شرق

عبدالهادى    16796 بدير محمد خالد بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 37.5231813.512.51817.577شرق

حجازي    16797 عبدالرحمن محمد خليل بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 3830201314.75201886شرق

شاهين   16798 ابراهيم طارق بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 31.515710.58.51616.566شرق

حسين    16799 عبدالمقصود محمد طارق بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 31.57.516.514.59.5201867شرق

المصرى    16800 محمود محمد عزت بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 38.53019.751115201776شرق

شاهين    16801 عيد جمال عيد بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 29211512.512.516.516.567.5شرق

عبدالدايم    16802 المرسى فوزى محمد بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 383018.512.5151917.588.5شرق

على    16803 عبدالحميد مصطفى محمد بنات   شهد ع زينب المحلة السيدة 39.5261912.51518.518.578.5شرق

ابوصيرة    16804 احمد صالح احمد بنات   ضحى ع زينب المحلة السيدة 3312157.51016.51876.5شرق

ابوالسباع    16805 السيد محمد محمود بنات   ضحى ع زينب المحلة السيدة 2267.57.581018.576.5شرق

التراوى     16806 مصطفى احمد حسن احمد بنات   عبير ع زينب المحلة السيدة 359.515.512121616.576.5شرق
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حمد    16807 المتولى محمد اشرف بنات   عبير ع زينب المحلة السيدة 382418.514.513.517.51977.5شرق

عيسى    16808 محمد عيسى محمد بنات   عزه ع زينب المحلة السيدة 38.525.5191414.519.51657.5شرق

السراج    16809 سعيد يسرى وائل بنات   عفاف ع زينب المحلة السيدة 3629.515.514.513.518.51888شرق

عبدالمقصود    16810 عاطف احمد محمد بنات   عل ع زينب المحلة السيدة 35171413.511.5191877.5شرق

دشيش    16811 عبدالله محمد محمد بنات   غاده ع زينب المحلة السيدة 392919.5151519.518.579شرق

الزغل    16812 ابراهيم جابر حماده بنات   فاطمه ع زينب المحلة السيدة 39.52919.51515201879.5شرق

عياد    16813 متولى محمد محمود بنات   فاطمه ع زينب المحلة السيدة 39.53019.51515201789.5شرق

عبدالحافظ    16814 بدير احمد خالد بنات   فرح ع زينب المحلة السيدة 39.52819.51415202078.5شرق

الغرباوى     16815 السيد عبدالمقصود الدين علء بنات   فرح ع زينب المحلة السيدة 368.515.57.59.518.51776شرق

عبدالحميد     16816 الجنيدى الدين شهاب هانى بنات   فرح ع زينب المحلة السيدة 38111811.512.517.51976شرق

تايب     16817 اليمانى مصطفى حسين مصطفى بنات   لرا ع زينب المحلة السيدة 37.529.517.5141519.517.578شرق

رجب    16818 على عبدالسلم سامى بنات   ليلى ع زينب المحلة السيدة 32.515.51312.512171787.5شرق

عامر    16819 حسنين محمد عبدالخالق بنات   مروه ع زينب المحلة السيدة 3728.518.5151519.518.588شرق

سعيد     16820 احمد سامى محمود احمد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 38.52919.51315201866.5شرق

عيده    16821 الششتاوى محمد اشرف بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 37291915152018.578.5شرق

على    16822 خليفه عبدالله تامر بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 278103.53101272شرق

الطباخة    16823 مصطفى عبدالسميع حسن بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 352515.513.59.519.515.577شرق

على    16824 عارف محمد خالد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 38.527.5191514.52017.597.5شرق

فريد    16825 بخيت هديه رجب بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 3110.516.511.591918.586.5شرق

داود    16826 اسماعيل نصر طارق بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 37.529.518.51513.52018.585شرق

والى    16827 محمد كمال عصام بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 25.51716.5139161966شرق

اليمانى     16828 محمد محمد الدين علء بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 33.52616.513.58151886.5شرق

عسران    16829 ابوالمجد حمدى عماد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 294.51088.510.51673.5شرق
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ابورمضان    16830 عبدالعظيم ربيع محمد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 38.53019.512.5152020810شرق

العرابى    16831 عبدالحميد على محمد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 38.53018.514.5152019.589.5شرق

البليهى    16832 عوض فاروق محمد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 38.52919.514.75152019.587شرق

غدية    16833 الدسوقى محمد محمد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 362918.51514.52016.577شرق

فرحات    16834 حسن محمد محمد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 26.512.516.5111311.512.576شرق

السقا    16835 عبدالرحيم عبدالحى اشرف بنات   ملك ع زينب المحلة السيدة 33.528.51914.514172079شرق

الشناوى    16836 عبدالجواد سمير محمد بنات   منار ع زينب المحلة السيدة 3626.519.513152019.579شرق

سعيد     16837 احمد طلعت ياسر الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 32.52419.514.7514.52018.579شرق

احمد    16838 عباس كمال احمد بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 25.58.51812.59.5151876شرق

قاسم     16839 احمد عاشور احمد الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 37301815152019.589.5شرق

المهدى     16840 محمد فؤاد احمد الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 331212.511.57.5131776.5شرق

الصياد     16841 السيد على اشرف الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 35.515.5147.57.514.518.577شرق

بهلول     16842 محمود علم السعيد الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 30.515141412171778شرق

السيد     16843 على عبدالعزيز جمال الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 2515117.541318.577شرق

غالي     16844 محمود محمود سمير الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 34.5261810.512.517.51887شرق

خلف    16845 خيرى ضاحى الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 18.5175.51.59.5111585.5شرق

البشبيشي     16846 احمد عبدالعظيم عبدالله الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 26.520107.59.515.518.585.5شرق

احمد      16847 سيد شهاوى طه فهيم الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 37271913.512.518.51985.5شرق

عبدالجواد      16848 السيد محمد محمد محسن الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 3328.5161313.518.52085.5شرق

عجيز     16849 محمد سليمان محمد الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 373017.511.51418.513.576.5شرق

الهللى     16850 احمد محمد محمد الله بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 28.520.56.5512.5132085.5شرق

الصم   16851 طلعت طلعت بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 3827107.513.5142087شرق

عثمان    16852 علوان عبدالجواد علءالدين بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 393013.513.513.519.52097شرق
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عبدالفتاح   16853 عبدالرحمن مصطفى بنات   منه ع زينب المحلة السيدة 39281511.51319.519.598شرق

عمام    16854 عبدالحى ابراهيم عبدالحى بنات   منى ع زينب المحلة السيدة 3929.516.5151419.51788شرق

الطحان    16855 السيد على على بنات   منى ع زينب المحلة السيدة 39.5301914.514.52019.598.5شرق

عمر    16856 محمد حمدى محمد بنات   منى ع زينب المحلة السيدة 36.52718812201688.5شرق

البدوى    16857 توفيق محمد هشام بنات   منى ع زينب المحلة السيدة 22.512.53.57.53.541489شرق

عتمان     16858 السيد كمال كمال السيد بنات   منيره ع زينب المحلة السيدة 38.52718.51313202099شرق

السيد   16859 عبدالنبى محمد بنات   موده ع زينب المحلة السيدة 3728.515.51414202099شرق

احمد    16860 السيد على محمد بنات   موده ع زينب المحلة السيدة 3118.55.514.514151378شرق

حسن    16861 ياقوت صلح ياقوت بنات   ميرنا ع زينب المحلة السيدة 392916.5121418.518910شرق

عبدة    16862 مصطفى ابراهيم سامى بنات   ميسره ع زينب المحلة السيدة 352352.511.5101688شرق

المرشدى    16863 متولى مصطفى مصطفى بنات   ناديه ع زينب المحلة السيدة 39251013.513192086.5شرق

احمد    16864 امير احمد اسماعيل بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 39.5291714.513.519.52099شرق

ابوعويضة    16865 الزغبى حلمى حسن بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 39.52917.513.513.519.52099شرق

على    16866 حسن كامل رضا بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 35.5217.57.512.5121288.5شرق

محمد    16867 جمعه الزكى سامى بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 3325510913.51266.5شرق

المشاقى     16868 امين سعد مسعد سعد بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 37.5301212.512.5201787.5شرق

سعيد    16869 امين محمد عصام بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 39.53018.51515201797شرق

المسعد   16870 ابراهيم نجيب بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 372917.51512.517.517.584شرق

جودة      16871 احمد على كامل محمد احسن بنات   نرمين ع زينب المحلة السيدة 3929171414.5191977شرق

بسيونى    16872 متولى رجب الششتاوى بنات   نرمين ع زينب المحلة السيدة 37.52715.51314191966.5شرق

فودة    16873 عبدالحميد عبدالعزيز صلح بنات   نغم ع زينب المحلة السيدة 3127107.55191964.5شرق

الغنام    16874 عبدالجليل عبدالعال وائل بنات   نوال ع زينب المحلة السيدة 393019131318.52067شرق

حسن    16875 حافظ راتب وليد بنات   نوال ع زينب المحلة السيدة 38.527101214.51819.576.5شرق
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طيطة    16876 صالح محمود عادل بنات   نورا ع زينب المحلة السيدة 289.54.510512.515.554.5شرق

الحاج    16877 ابراهيم سعد ابراهيم بنات   نوران ع زينب المحلة السيدة 37231512.511.5181566.5شرق

السقا    16878 السعيد صالح السعيد بنات   نوران ع زينب المحلة السيدة 38.53019.512.510191566.5شرق

عسكر    16879 حسين محمود جمال بنات   نوران ع زينب المحلة السيدة 38271713.514.7519.51867شرق

ابوحشيش    16880 ابراهيم عزالعرب حسين بنات   نوران ع زينب المحلة السيدة 3824.513.513.5142017.557شرق

شريف    16881 عبده البيلى شريف بنات   نوران ع زينب المحلة السيدة 39.52915.51415201857.5شرق

الشافعى    16882 محمود السباعى عبدالفتاح بنات   نوران ع زينب المحلة السيدة 39.53016.51415202067شرق

حامد    16883 مصباح حامد مصباح بنات   نورهان ع زينب المحلة السيدة 33.525412.511.518.515.566.5شرق

العشري    16884 عبداللطيف محمد وليد بنات   نيره ع زينب المحلة السيدة 382813.514.514.519.518.568شرق

موسى     16885 السعيد سمير محمد السعيد بنات   هاجر ع زينب المحلة السيدة 38.52718.512.51219.51877شرق

الباب     16886 عقب عبدالرحمن السيد رامى بنات   هاجر ع زينب المحلة السيدة 28194128.51812.566شرق

قرمد     16887 عبدالله يحيى البهى شريف بنات   هاجر ع زينب المحلة السيدة 32265.512.58.5181567شرق

سند     16888 الله حمد محمد السعيد بنات   هاله ع زينب المحلة السيدة 39.5271313.513.51918.568شرق

كشك    16889 عبدالحى على احمد بنات   هبه ع زينب المحلة السيدة 37.52216141519.51886.5شرق

خليفه    16890 احمد السيد احمد بنات   هدى ع زينب المحلة السيدة 3316.510137.519.515.577شرق

قميحة   16891 عبدالشافى صلح بنات   هنا ع زينب المحلة السيدة 39.5301914.515201988شرق

حموده    16892 محمد السيد علء بنات   هنا ع زينب المحلة السيدة 39.53017.514.513.519.51889.5شرق

البدوى    16893 محمد محمد عزت بنات   هناء ع زينب المحلة السيدة 37.516.514117.52017.578شرق

سعد     16894 المهدى راضى عزت محمد بنات   هناء ع زينب المحلة السيدة 35.52115.513.58191397.5شرق

ابوجعفر    16895 محمد احمد احمد بنات   هند ع زينب المحلة السيدة 3617.513.511.5101815.556.5شرق

عبدالحميد    16896 بسيونى ابراهيم ابوالسعود بنات   وفاء ع زينب المحلة السيدة 36181314.514181686.5شرق

البقرى    16897 المنسى يوسف عادل بنات   يارا ع زينب المحلة السيدة 20.58.56.57.53.51111.582.5شرق

عبده    16898 عبدالغنى عبدالحميد عاطف بنات   يارا ع زينب المحلة السيدة 351513.514.51419.51376.5شرق
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عبدالرحمن    16899 امين ثابت محمد بنات   يارا ع زينب المحلة السيدة 38.529.51614.514.519.51797شرق

كريم     16900 على عبدالعاطى محمد ياسر بنات   يارا ع زينب المحلة السيدة 298.5355.51414.553.5شرق

الزعبلوي    16901 عبدالفتاح محمد ابراهيم بنات   ياسمين ع زينب المحلة السيدة 38.53018.51514201889.5شرق

الصاوى    16902 محمود محمود جلل بنات   ياسمين ع زينب المحلة السيدة 20.5965.55161765.5شرق

البيع    16903 عبدالعزيز عبدالعزيز خالد بنات   ياسمين ع زينب المحلة السيدة 28.51510107.516.51466شرق

الدين      16904 على غازى محمد محمد خالد بنات   ياسمين ع زينب المحلة السيدة 30.516.51011.57.5171196شرق

عبدالنبى      16905 النصر سيف محمد الدين عماد بنات   ياسمين ع زينب المحلة السيدة 39301914.514.519.515.5108شرق

نوح    16906 احمد ابراهيم محمد بنات   ياسمين ع زينب المحلة السيدة 34.520.51413.51119.51565.5شرق

ابورفاعى    16907 السيد حسن محمد بنات   يمنى ع زينب المحلة السيدة 333018.5141219.51285.5شرق

العبدالسراجي   16908 ياسين العبد بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 29151012517.51567شرق

السعدني    16909 سالم مصطفى حاتم بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 382815.5141519.51777.5شرق

زيدان    16910 حسن احمد حسن بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 36.52517141418.51877.5شرق

العفيفى    16911 طه كامل طه بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 37.52919.7514151914.567.5شرق

الرمادى   16912 السيد علء بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 36.521.519.510.513.51313.565.5شرق

شتا    16913 محمد السيد محمد بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 25.5101310.51111.514.565.5شرق

السجاعى    16914 فهمى جلل محمد بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 33.522.516.5111315.517.566شرق

خضر    16915 احمد خضر محمود بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 2617.511.57.57.5151665شرق

متولي    16916 عباس محمد مسعد بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 38301913.5152015.565.5شرق

السيد    16917 غازى السيد السيد بنات   اسماء ع خديجة المحلة السيدة 37.52818.513.515191667شرق

عبدالعال     16918 على محمد محمد السيد بنات   اسماء ع خديجة المحلة السيدة 2413.51310.513131456.5شرق

سليمان    16919 فضل عبدالرافع عبدالرحمن بنات   اسماء ع خديجة المحلة السيدة 28.524.515131317.516.575.5شرق

الدبس   16920 فياض ماهر بنات   اسماء ع خديجة المحلة السيدة 38.53017.51414201787شرق

سعد     16921 محمود الحق جاد محمد بنات   اسماء ع خديجة المحلة السيدة 25.5165119.5131565شرق
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ابوشعيشع    16922 عبدالله عبدالملك ضياء بنات   الء ع خديجة المحلة السيدة 3729171414.5201786.5شرق

السيد    16923 ابراهيم احمد محمد بنات   الء ع خديجة المحلة السيدة 3828171313.519.51787.5شرق

البدوى     16924 احمد محمد انور وجيه بنات   الء ع خديجة المحلة السيدة 38291814152013.575.5شرق

شادى     16925 محمد بديع محمد بنات   الفردوس ع خديجة المحلة السيدة 37.52919.514142015.596شرق

البسيونى    16926 سليمان عبدالقادر محسن بنات   امال ع خديجة المحلة السيدة 3828.519.513.51519.51878.5شرق

الحلو    16927 يوسف خالد وليد بنات   امال ع خديجة المحلة السيدة 363019.513.515191868.5شرق

نجم    16928 ابراهيم محمد تامر بنات   امانى ع خديجة المحلة السيدة 38.52616.59.5102017.598.5شرق

بكرحماد   16929 محمد علء بنات   امانى ع خديجة المحلة السيدة 3827.518.512.511.51913.5108.5شرق

الششتاوى    16930 يوسف السيد نورالدين بنات   امانى ع خديجة المحلة السيدة 29.51514107.516.51176شرق

السقا     16931 احمد السيد نبيه صبرى بنات   امل ع خديجة المحلة السيدة 3628.51412.510.517.51366.5شرق

محمد   16932 محمود اسامه بنات   امنيه ع خديجة المحلة السيدة 3318.51214131613.569.5شرق

الدين     16933 علم محمد ابراهيم ايهاب بنات   امنيه ع خديجة المحلة السيدة 341911.513.512.51512.578.5شرق

ياقوت    16934 محمد السعيد علء بنات   امنيه ع خديجة المحلة السيدة 3415712.51110.58.567.5شرق

ابوزيد    16935 محمد محمد مصطفى بنات   امنيه ع خديجة المحلة السيدة 3617.512.511.58.514.5898شرق

الحلو    16936 عبدربه احمد محمد بنات   اموره ع خديجة المحلة السيدة 31.51713127.51510.578شرق

بدوى    16937 على عبدالعزيز جمال بنات   اميره ع خديجة المحلة السيدة 32107.57.57.515.515.578شرق

علي     16938 الرجال سعد محمد خالد بنات   اميره ع خديجة المحلة السيدة 33.51012.510.510.511.516.568.5شرق

عبدالغفار    16939 على على عبدالمنعم بنات   اميره ع خديجة المحلة السيدة 372916.511.513.518.51989.5شرق

خطاب   16940 سامى عصام بنات   اميره ع خديجة المحلة السيدة 393014.513.515201869شرق

فهيم   16941 عبدالله محمد بنات   اميره ع خديجة المحلة السيدة 31.519.51010.511.517.515.568.5شرق

سرحان    16942 احمد السيد نصر بنات   اميره ع خديجة المحلة السيدة 29.56.51011.51218.51886.5شرق

ابراهيم    16943 محمد عبدالله فتحى بنات   ايمان ع خديجة المحلة السيدة 32.5151111.511.5191369شرق

عبدالفتاح   16944 عبدالغزيز كامل بنات   ايمان ع خديجة المحلة السيدة 37.527181213191688.5شرق
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حجازي    16945 الشربجى فاروق محمد بنات   ايناس ع خديجة المحلة السيدة 301612.511.5917.51789.5شرق

عفيفي    16946 السيد المغاورى احمد بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 36291814152011.588شرق

عشماوي    16947 عبدالفتاح عزت احمد بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 3827.5201415201777.5شرق

رزق    16948 محمد مصطفى ايهاب بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 39.5302014.5152018910شرق

عبدالدايم    16949 السعيد سعد خالد بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 35.527179.59.5201899شرق

حنطور    16950 موسى رزق صبرى بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 38302013.515201798.5شرق

الجمال    16951 السيد محمد عادل بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 3623151312.5191879شرق

عبدالدايم    16952 محمد عبدالرحمن عاطف بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 31107.57.57.5121556شرق

الحفناوى    16953 على على فتحى بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 26.5154.57.57.510.51677شرق

الجمال    16954 محمد احمد محمد بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 38.53016.514.515202099.5شرق

الشريف    16955 محمدحافظ عصمت محمد بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 36.5301811.510.52017.567شرق

ابوكريمه    16956 على على محمود بنات   ايه ع خديجة المحلة السيدة 25.522102.57.515.51988شرق

حوطر    16957 احمد عبدالكريم احمد بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 37.53013.51313.518.52078شرق

ابوجندية    16958 احمد محمد السيد بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 23.511.56.52412.51659شرق

المصري   16959 محمد عادل بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 33.524189.55.51815.589شرق

السنباطي    16960 عبدالعزيز يحيى عصام بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 37.525.512.551019.51988شرق

البسطويسى     16961 احمد الدين جلل كمال بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 36.528.512.514.511.5201889شرق

بيبرس    16962 ابراهيم احمد مامون بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 33.52314.5107.519.519810شرق

الجنايني    16963 السيد ابراهيم محمد بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 36.529171211.518.514.5810شرق

ناصف    16964 محمد السعيد محمد بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 3829.517.513.514.752019810شرق

الدمراوي    16965 ابراهيم رمضان محمد بنات   بسمله ع خديجة المحلة السيدة 37.529.518.513152019910شرق

الفضالى    16966 عبدالحميد بركات حامد بنات   بسمه ع خديجة المحلة السيدة 36.52816.59131917910شرق

عبدالوهاب   16967 عبدالمنعم طارق بنات   بسمه ع خديجة المحلة السيدة 36.52811.51513.519.51799شرق
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بدر     16968 الحنفى سعد ابراهيم محمد بنات   بسمه ع خديجة المحلة السيدة 26.51014.51312.514.518.562شرق

النوساني    16969 ابراهيم عبدالحى احمد بنات   بسنت ع خديجة المحلة السيدة 33211781318.518.566شرق

محمد    16970 همام محمود السيد بنات   بسنت ع خديجة المحلة السيدة 3321789.51318.562شرق

السيسى     16971 عبدالعزيز السيد صلح حماده بنات   بسنت ع خديجة المحلة السيدة 38271914.515201892شرق

سليمان    16972 حسين محمد شريف بنات   بسنت ع خديجة المحلة السيدة 24.572.59.512814.582.5شرق

جبره    16973 عبدالعال صابر فؤاد بنات   بسنت ع خديجة المحلة السيدة 28.56.51027.516.517.597.5شرق

محمد     16974 حسانين رجائى محمد بنات   بسنت ع خديجة المحلة السيدة 22.58.53.511131619106شرق

عبدالله   16975 عثمان السيد بنات   تبارك ع خديجة المحلة السيدة 37.5261711.514.51919.593.5شرق

الحلو    16976 عبدالخالق يحيى خالد بنات   تسنيم ع خديجة المحلة السيدة 33.52417.513.5141918.595.5شرق

علي    16977 محمد عبدالرحمن نادر بنات   تسنيم ع خديجة المحلة السيدة 3727.51391518.518.593شرق

عوض    16978 عبدالفتاح محروس اشرف بنات   تقى ع خديجة المحلة السيدة 37.526.5149.51519.518.5102شرق

محمد    16979 اسماعيل فكرى وائل بنات   تميمه ع خديجة المحلة السيدة 30.516.5121112.518.519.572شرق

العشماوي    16980 محمود السيد السيد بنات   تيسير ع خديجة المحلة السيدة 382816.512.51519.518.595.5شرق

البنداري   16981 عادل البندارى بنات   ثناء ع خديجة المحلة السيدة 31.515121214.511.518.592شرق

السيد     16982 محمد فؤاد احمد محمد بنات   جودى ع خديجة المحلة السيدة 39.5301912.51519.518.596شرق

نصار    16983 امين عبدالحميد محمد بنات   جيهان ع خديجة المحلة السيدة 1915538.5121692.5شرق

الجوهرى    16984 داود الششتاوى احمد بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 31.51214.511.5121717.594.5شرق

قنديل    16985 السعيد محمد احمد بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 3828.518.514.5152019.5910شرق

بحيري    16986 نعيم طه اسامى بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 35.526.517.51313.5201976.5شرق

الدين     16987 شرف السيد شعبان السعيد بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 32.524109.511.5161874شرق

البحيرى    16988 حسين حسين جمال بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 37.5151910918.51767.5شرق

والي    16989 حسن جمال خالد بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 382919.5141319.51688شرق

العبدالمسيرى    16990 عماد محمد سمير بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 372619.751414.52018108شرق
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راشد    16991 احمد عبدالرازق عبدالرحمن بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 31171312.51018.51688شرق

السنباطي     16992 عبدالمطلب محمد السيد عبدالمطلب بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 39.52819.51414.75201787.5شرق

السيد    16993 محمد ربيع محمد بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 19.55107.521016.576شرق

خليفة    16994 على محمد محمود بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 38.527191413.519.51479.5شرق

حندوق    16995 محمد فهمى مصطفى بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 37.52619.511.513.5201687شرق

عوض   16996 حسين هشام بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 33251587.517.51567شرق

بركات      16997 احمد العزب محمد ائل و بنات   حبيبه ع خديجة المحلة السيدة 36.522.5151310201767.5شرق

ابراهيم    16998 حسن حسن ايمن بنات   حفصه ع خديجة المحلة السيدة 36.52817.511.5152019910شرق

عبدالخالق    16999 السيد السعيد اشرف بنات   حنان ع خديجة المحلة السيدة 383018.5111319.517.589.5شرق

اليماني   17000 حامد حسام بنات   حنان ع خديجة المحلة السيدة 39.530201415201688شرق

الصم    17001 ابراهيم نصر ابراهيم بنات   حنين ع خديجة المحلة السيدة 37.529.518.51312.5201788شرق

الشربيني    17002 خليفه محسن احمد بنات   حنين ع خديجة المحلة السيدة 37.5261912.55.5191688شرق

البسيوني    17003 محمد شكرى طارق بنات   حنين ع خديجة المحلة السيدة 372818.513.512191797.5شرق

الشرقاوي    17004 محمد محمد فؤاد بنات   حنين ع خديجة المحلة السيدة 319684.5151378شرق

عبدالحفيظ    17005 على كمال محمد بنات   حنين ع خديجة المحلة السيدة 35.52111.584181679.5شرق

العوضى    17006 على احمد احمد بنات   خلود ع خديجة المحلة السيدة 32121214.59171588.5شرق

احمد    17007 امير احمد امير بنات   خلود ع خديجة المحلة السيدة 3426.516.5151218.51888.5شرق

شعبان    17008 محمد عبدالمعطى خالد بنات   خلود ع خديجة المحلة السيدة 39.52919.51315202089.5شرق

على    17009 عبدالرحيم عزت وليد بنات   خلود ع خديجة المحلة السيدة 352318.51311151699.5شرق

الرمادي    17010 احمد فاروق احمد بنات   داليا ع خديجة المحلة السيدة 39.52919.513.515201799.5شرق

غانم   17011 محمد ياسر بنات   داليا ع خديجة المحلة السيدة 33.515109111315.576.5شرق

ديبان    17012 محمد مصطفى عبدالقادر بنات   دعاء ع خديجة المحلة السيدة 392919.511.512.5191898شرق

نسيم    17013 حكيم شفيق عادل بنات   دميانه ع خديجة المحلة السيدة 38.529.5191312192088.5شرق
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عبدالحميد    17014 عبدالغنى عبدالغفار سامح بنات   دنيا ع خديجة المحلة السيدة 3619.511109141688.5شرق

مدكور    17015 السيد عبدالسلم هانى بنات   دنيا ع خديجة المحلة السيدة 37.526141211.518.51997.5شرق

ناصف    17016 سعد عبدالعظيم هانى بنات   دنيا ع خديجة المحلة السيدة 34.51710119.5121787شرق

السنديسي    17017 ابراهيم عبدالمطلب صلح بنات   دينا ع خديجة المحلة السيدة 36.52815.512.51017.51867.5شرق

الليتى    17018 محمد صبحى عبدالله بنات   دينا ع خديجة المحلة السيدة 3220.514.5127.517.51678.5شرق

عبدالله     17019 محمد نصر الدين علء بنات   دينا ع خديجة المحلة السيدة 38.526.51810.510191888.5شرق

ابوزيد    17020 محمود عبدالستار وليد بنات   ذكرى ع خديجة المحلة السيدة 3824.51713.514.75191889شرق

محمد    17021 عبدالهادى عبدالطيف عصام بنات   رانا ع خديجة المحلة السيدة 38.526.517.5137.519.51689.5شرق

عبدالعزيز     17022 على العابدين زين ايمن بنات   رحمه ع خديجة المحلة السيدة 261268.53.56.51375شرق

احمد    17023 مصطفى عبدالعال ايهاب بنات   رحمه ع خديجة المحلة السيدة 35.526.51011.5817.51576.5شرق

حسن    17024 عبدالعال توفيق محمد بنات   رحمه ع خديجة المحلة السيدة 29.512.5109.54101476.5شرق

صالح    17025 ابراهيم عبدالله محمد بنات   رحمه ع خديجة المحلة السيدة 31.52414105.514.51688شرق

المحضي    17026 محمد الدمرداش احمد بنات   رضوى ع خديجة المحلة السيدة 30.5191411.57.513.516.587شرق

ابوميره    17027 الدسوقى الدسوقى ياسر بنات   رقيه ع خديجة المحلة السيدة 3828.518139181589.5شرق

زعفان   17028 فتحى السيد بنات   رنا ع خديجة المحلة السيدة 3927161514201787شرق

نوفل    17029 سليمان سليمان رضا بنات   رنا ع خديجة المحلة السيدة 3829181515201899شرق

الدماطي    17030 عبداللطيف عباس عاطف بنات   رنا ع خديجة المحلة السيدة 36.528.5181513.519.751788.5شرق

السنباطى    17031 على عبدالنبى محمد بنات   رنا ع خديجة المحلة السيدة 3328.516.5134.519.51788.5شرق

طراى    17032 ابراهيم مسعد محمد بنات   رنا ع خديجة المحلة السيدة 31.517.511.5129.517.51778شرق

عثمان    17033 سالم السعيد وائل بنات   رنا ع خديجة المحلة السيدة 35.526.513.5148201888.5شرق

الزعبلوى    17034 ابراهيم الزغبى اسامه بنات   رندا ع خديجة المحلة السيدة 35.522.512.511.55171476شرق

محفوظ     17035 رمضان العرب عز طارق بنات   رنيم ع خديجة المحلة السيدة 38.52917141119.52086شرق

خليل    17036 حسن حامد احمد بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 39.53019.514.515202084.5شرق
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شاهين    17037 عثمان سعد اسامه بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 35.527.5141511191678شرق

الفار    17038 محمد انور انور بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 38.529181514191599شرق

قميحة     17039 مصطفى محمد الدين حسام بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 3527.5181512201695.5شرق

البسيونى    17040 سليمان عبدالقادر سعد بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 36.52817151319.51797.5شرق

محمد     17041 ابوالفتوح صادق محمد محمد بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 32.527.515147.519.51876شرق

الخواجه    17042 محمد محمود محمد بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 3629171513.519.52097.5شرق

شويقى    17043 محمد مظهر محمد بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 3829141515201797.5شرق

محمد    17044 عبدالواحد نبيل مصطفى بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 37.529171514.519.52097شرق

الديب    17045 احمد عبدالجليل وليد بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 24.518.5109418.51378شرق

عبدالمجيد    17046 محمود السعيد ياسر بنات   روان ع خديجة المحلة السيدة 33.52917.514519.52086.5شرق

شرف    17047 السيد سعيد محمد بنات   رودينا ع خديجة المحلة السيدة 38.53019.51514201788شرق

جاهين     17048 عبدالرحمن حلمى محمد محمود بنات   رودينا ع خديجة المحلة السيدة 38.52918.513.512.5201598.5شرق

سليمان     17049 على رمضان الدين بدر بنات   روضه ع خديجة المحلة السيدة 3426.5131312.5201688شرق

داود     17050 شحاته محمد محمد اشرف بنات   روينا ع خديجة المحلة السيدة 3121.513.511818.5877شرق

البيارى    17051 محمد امام ابراهيم بنات   ريم ع خديجة المحلة السيدة 39.526.5181414.5201899.5شرق

محمود    17052 عمرو حسنى عمرو بنات   ريم ع خديجة المحلة السيدة 362616.513.57.5201688.5شرق

الصادق    17053 محمد ابراهيم محمد بنات   ريم ع خديجة المحلة السيدة 38.53019.514.514.5201388شرق

رفاعي    17054 مرسى محمد المرسى بنات   ريهام ع خديجة المحلة السيدة 38.5281913.5112013.578شرق

السيد      17055 محمد مختار حسين شريف بنات   ريهام ع خديجة المحلة السيدة 37.520.518.51392012.566.5شرق

اليمانى    17056 محمود سيد ابراهيم بنات   زينب ع خديجة المحلة السيدة 381810125.51914.556.5شرق

محمود    17057 احمد رمضان عصام بنات   زينب ع خديجة المحلة السيدة 379.511.58.541915.556.5شرق

يوسف    17058 فرج اسماعيل ابراهيم بنات   ساره ع خديجة المحلة السيدة 37.51512.58.5518.514.556شرق

شعبان    17059 على شعبان احمد بنات   ساره ع خديجة المحلة السيدة 393019.51413201688.5شرق
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الرمادي    17060 الحسينى عبدالجليل السعيد بنات   ساره ع خديجة المحلة السيدة 38.524.51713.5819.514.588شرق

محمد    17061 فوزى السيد محمد بنات   ساره ع خديجة المحلة السيدة 37.52718.512.58.519.514.579شرق

جوده    17062 محمد عبدالرحمن محمد بنات   ساره ع خديجة المحلة السيدة 3829.518.5127.519.517.599شرق

حبش   17063 سميرنعمان احمد بنات   سالى ع خديجة المحلة السيدة 382917.51315201999شرق

سالم    17064 ابراهيم زكريا سعد بنات   سالى ع خديجة المحلة السيدة 38.5151011.53.517.59.587.5شرق

الشرقاوي    17065 محمد عبدالعزيز شوقى بنات   سالى ع خديجة المحلة السيدة 31.59.51113.51217.510.577.5شرق

طاحون    17066 ابراهيم محمد محمد بنات   ساندى ع خديجة المحلة السيدة 38.520128.552014.567.5شرق

الخواجه    17067 الدسوقى محمد الدسوقى بنات   سعاد ع خديجة المحلة السيدة 38.52314.5137.519.51689شرق

مصطفي    17068 عبدالعال اسماعيل ابراهيم بنات   سلمى ع خديجة المحلة السيدة 39282014.5152019.5910شرق

سالم    17069 احمد عبدالرازق احمد بنات   سلمى ع خديجة المحلة السيدة 3929191515201799.5شرق

النجار    17070 متولى احمد رضا بنات   سلمى ع خديجة المحلة السيدة 3823.515.57.57.518.51585.5شرق

العزب    17071 عبدالجليل عرفه طارق بنات   سلمى ع خديجة المحلة السيدة 352415.513.591914.576.5شرق

ابونار    17072 احمد عبدالله محمد بنات   سلمى ع خديجة المحلة السيدة 393018.51512.52016910شرق

عبدالرؤف    17073 مغازى محمد عبدالجليل بنات   سلوى ع خديجة المحلة السيدة 237.510.59.59.516.51177.5شرق

حسن    17074 عبدالحميد فوزى عبدالحميد بنات   سماء ع خديجة المحلة السيدة 321514.51110.519.513.598.5شرق

درويش    17075 محمد ابراهيم مصطفى بنات   سماح ع خديجة المحلة السيدة 32171411.57.51914.577.5شرق

شحاته     17076 احمد الدين صفى محمد بنات   سمر ع خديجة المحلة السيدة 37.522.511127.51812.587شرق

شاهين    17077 يوسف عبدالفتاح احمد بنات   سميحه ع خديجة المحلة السيدة 31.51515.512.59.5191788.5شرق

الششتاوى    17078 محمد محروس اسامه بنات   سميحه ع خديجة المحلة السيدة 36.524.51713.512.52018910شرق

محفوظ    17079 محمد مصطفى الغريب بنات   سميره ع خديجة المحلة السيدة 39271814142016.5910شرق

شومان   17080 عبدالرازق محمد بنات   سميه ع خديجة المحلة السيدة 37.5291714.514201489.5شرق

على   17081 فتحى عادل بنات   سهام ع خديجة المحلة السيدة 38.529191512.52015.589.5شرق

علي    17082 حسين على طارق بنات   شاهى ع خديجة المحلة السيدة 39.52917.51392015.587.5شرق
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النجار    17083 الصاوى محمد عادل بنات   شروق ع خديجة المحلة السيدة 39292013.5142019.589.5شرق

هندى    17084 عبدالرحيم عبدالرشاد محمد بنات   شروق ع خديجة المحلة السيدة 38.530191414.5201898.5شرق

العباسى    17085 محمد ابراهيم محمود بنات   شروق ع خديجة المحلة السيدة 3828191210.519.517.597شرق

التباع    17086 يوسف عبدالله هانى بنات   شروق ع خديجة المحلة السيدة 36.527.517.513.5132016.595.5شرق

ابوسليمان    17087 احمد ابراهيم ابراهيم بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 3927.519.5141119.51787.5شرق

الرفاعي    17088 ابراهيم محمد ابراهيم بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 39301914.5152018.599.5شرق

شكر    17089 عيسى احمد احمد بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 38.530201314.7519.516.579.5شرق

عبدالنبى     17090 السيد الكسبان محمود اشرف بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 37.52418.513.514.752017.595شرق

البسيوني    17091 يوسف المعداوى رأفت بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 38281013.51319.517.597.5شرق

السيد   17092 مدبولى صابر بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 38301712.512.52015.585.5شرق

سليم    17093 مجدى محمود عادل بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 34.5261212111814.587شرق

علي    17094 يوسف فؤاد عبدالسلم بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 3418.51013.5913.51487.5شرق

حبيب    17095 محمد السيد عصام بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 37.518.511.513.51017.516.586.5شرق

الرمادي    17096 بدير محمد مجدى بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 36.52112.51412.5181786شرق

صالح    17097 ابراهيم محمود محمد بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 3726.517.514.513.517.518.587شرق

ابوحشيش   17098 مصطفى محمد بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 38.52816.514.5121817.569شرق

الحب    17099 مصطفى عبدالهادى نصر بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 38.52819.514.512201788شرق

المصرى    17100 صالح عبدالفتاح وليد بنات   شهد ع خديجة المحلة السيدة 3928.519.514142016.597.5شرق

سليمان    17101 عبدالمنعم على محمد بنات   شيماء ع خديجة المحلة السيدة 31271013.58.5151887.5شرق

يوسف    17102 محمد لطفى السيد بنات   ضحى ع خديجة المحلة السيدة 27194.514.511.510.51868شرق

غزاله    17103 عبدالمقصود احمد محمد بنات   ضحى ع خديجة المحلة السيدة 3626161311.518.517.596شرق

الجناينى    17104 محمد مصطفى محمد بنات   ضحى ع خديجة المحلة السيدة 382817.513.513181895شرق

محمد    17105 عباس حسن رمزى بنات   طيبه ع خديجة المحلة السيدة 3615.511.5127.51817.587شرق
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ابوراشد    17106 عبدالرحمن عبدالمنعم عادل بنات   عبير ع خديجة المحلة السيدة 3421.514.5117.518.51886.5شرق

ابوخميرة    17107 محمد حسن عصام بنات   عبير ع خديجة المحلة السيدة 34.5171011.51114.51586.5شرق

ابوشاهين    17108 مصطفى ابراهيم علء بنات   عبير ع خديجة المحلة السيدة 37.5251214.51217.51187.5شرق

محمد    17109 عباس عباس اشرف بنات   عل ع خديجة المحلة السيدة 31.5151014.5121616.577شرق

الششتاوى    17110 ابوزيد عبداللطيف علء بنات   عل ع خديجة المحلة السيدة 38.528.519.514.514.75191787.5شرق

عابدين    17111 محمود السيد اسامه بنات   غاده ع خديجة المحلة السيدة 393019.7514.5152018710شرق

عمر    17112 محمد على على بنات   غاده ع خديجة المحلة السيدة 39302013152019810شرق

المنشاوي      17113 على العابدين زين حماده بنات   غرام ع خديجة المحلة السيدة 38.528.519.51315201979شرق

ابوالعطا   17114 عبدالفتاح مدحت بنات   غرام ع خديجة المحلة السيدة 37.5251914.751519.51788شرق

السعدني    17115 سالم مصطفى خالد بنات   فاتن ع خديجة المحلة السيدة 37.52616.5141519.51688شرق

الشريف    17116 سعد مسعد احمد بنات   فاطمه ع خديجة المحلة السيدة 352214.51213.519.51575شرق

الفيومي    17117 الشحات ابوالمجد محمد بنات   فاطمه ع خديجة المحلة السيدة 3828.513.513.513.519.51675.5شرق

عفان    17118 حسنين السيد محمد بنات   فاطمه ع خديجة المحلة السيدة 3627.5161314.519.51767.5شرق

محمود    17119 الشرنوبى نصر محمد بنات   فاطمه ع خديجة المحلة السيدة 38.5271513.514.519.51588شرق

المغازى    17120 محمد فاروق شريف بنات   فدوى ع خديجة المحلة السيدة 39.527.5191414.519.515.556شرق

محرم    17121 جلل احمد محمد بنات   فرح ع خديجة المحلة السيدة 36.524.5109.513201466شرق

شعبان   17122 محمد ايهاب بنات   فريال ع خديجة المحلة السيدة 34.51511.514.51517.51376شرق

محمد    17123 عبدالحميد محمد رمضان بنات   فريده ع خديجة المحلة السيدة 371914.513141912.567.5شرق

الفيومي    17124 السيد محمد هانى بنات   كنزى ع خديجة المحلة السيدة 37241310.514.5191669شرق

محجوب    17125 فرج عبدالرازق محمد بنات   لبنى ع خديجة المحلة السيدة 35.512610.513151564.5شرق

ابوالعطا    17126 غازى بدير محمد بنات   لجين ع خديجة المحلة السيدة 39.53019.75151519.518.5109.5شرق

خليفه    17127 عبدالحميد السعيد عبدالحميد بنات   ليلى ع خديجة المحلة السيدة 392919.514.5152019.599.5شرق

خليفه   17128 محمد كمال بنات   ماجده ع خديجة المحلة السيدة 35.5911811.52013.578شرق
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النجار    17129 على عثمان ممدوح بنات   مرام ع خديجة المحلة السيدة 37.5241914152018.568.5شرق

موسى    17130 محمد حسن ابراهيم بنات   مروه ع خديجة المحلة السيدة 3017.5791117.517.568شرق

باشا   17131 على احمد بنات   مروه ع خديجة المحلة السيدة 39.52915.51415201779شرق

الموافى    17132 محمود ابراهيم احمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 38.52916.514.515201878شرق

البسيوني    17133 شعيب شوقى احمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 392917.514.515201678شرق

عيسى    17134 اسماعيل احمد اسماعيل بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 38.5291514.515201677.5شرق

جاهين    17135 ابوزيد محمد السيد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 37.528.51013.514.517.51573شرق

رشاش    17136 مهنى صفوت تامر بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 37.5281414.5141914.553شرق

الغبارى    17137 عبدالمعطى عبدالغنى جمال بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 36.52711.513.514.5201876شرق

الشرقاوي    17138 عبدالحى محمد خالد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 30.523.51710.51317.511.563.5شرق

الحلبي    17139 ابراهيم محمد رشاد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 38.529.520151519.519.589شرق

ابراهيم    17140 محمد حسين رضا بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 39.5301915152017.578.5شرق

الخيسي    17141 محمد الششتاوى سعد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 29.522128.514.5161373شرق

طمان    17142 ابوالمجد ابوالمجد طارق بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 3929.515131519.514.573.5شرق

المهدى    17143 عطيه محمد طارق بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 382418.51214.7519.515.583.5شرق

شعبان    17144 محمد محمود طارق بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 19.518.55.58121310.583.5شرق

الفضالى    17145 السعيد حسن عنتر بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 30.520.56.57.514131783شرق

محمدغنيم   17146 مسعد فتحى بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 38.5301914.51519.51887.5شرق

عيسي    17147 احمد احمد محمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 32.52514.59.511.5191764شرق

عبدالحميد   17148 رياض محمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 32.524.5109.512.518.51574.5شرق

ابوشوالي    17149 حسن زكى محمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 3923.5191515201579.5شرق

الهوريني    17150 فهمى عبدالفتاح محمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 35.526.5101514.5201768شرق

شاهين    17151 ابراهيم على محمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 39262015142017.599.5شرق
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غانم     17152 ابراهيم عبدالرحمن محمد محمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 39.5301915152019.599.5شرق

صيام    17153 محمد مختار محمد بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 38.525.516.5141019.51675.5شرق

السمره    17154 محمود عبدالحى محمود بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 36.52113.55513.51363.5شرق

زهران    17155 عنتر جمعه ممدوح بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 3727.517.5147.51912.586شرق

الصعيدى    17156 محمد عيد ياسر بنات   مريم ع خديجة المحلة السيدة 38271011919.51377شرق

نوفل    17157 امين بدير محمد بنات   ملك ع خديجة المحلة السيدة 321413.55.551312.565.5شرق

البحيرى    17158 الدسوقى على صبرى بنات   ملك ع خديجة المحلة السيدة 38.53019.514.7513201569شرق

الذكى    17159 محمد ابراهيم اشرف بنات   منار ع خديجة المحلة السيدة 27.516.5107.53131087شرق

الله     17160 جاد احمد محمد طه بنات   منار ع خديجة المحلة السيدة 28.5151092101067.5شرق

شوشان    17161 محمد عبدالحميد عاطف بنات   منار ع خديجة المحلة السيدة 38.527.5191511.5201688شرق

ابوالعطا    17162 فرج عبدالفتاح مدحت بنات   منار ع خديجة المحلة السيدة 372617.513.51119.51476.5شرق

الصيرفى    17163 ابراهيم عبدالشافى منصور بنات   منار ع خديجة المحلة السيدة 37301814112015.598شرق

السبعاوي     17164 بدوى خليل رأفت الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 34914.57.54.5151593.5شرق

منصور     17165 محمد ابراهيم عبدالقادر الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 28118107.5111164شرق

عيد     17166 محمد احمد محمود الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 2923129.541315.575.5شرق

الشال    17167 محمود محمد ابراهيم بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3125.51093.515.515.574شرق

سلم            17168 ابراهيم السيد السيد بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 372819.514.515201697شرق

شعبان        17169 محمود السعيد خالد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 32.524.510.510.57.51113.574.5شرق

خشب     17170 على اسماعيل ابراهيم الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3225.51311.57.516.512.565شرق

الزغبلوى     17171 ابراهيم الزغيى ابراهيم الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3626.516.57.55.516.51266.5شرق

البسيوني     17172 شعيب شوقى احمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 38.5302013.59.5201688شرق

متولى      17173 احمد الله فتح احمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 34291710.581814.577شرق

عبدالفتاح     17174 رشاد محمد احمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 382519.5131319.51768.5شرق
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الرخاوي       17175 عبدالسلم احمد سيد اسامه الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 37.52919.513.512.519.51669شرق

عبدالله    17176 عبدالسلم امين الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3430197.57.517.51978شرق

السوداني     17177 البيلى فرج جمال الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 38.53019.514152019.569شرق

البقري      17178 محمد الزغبى محمد سعد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 36.522.514.514.51516.51656شرق

عشرين     17179 الطنطاوى رزق صفوت الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 25.51511.57.5512.51146.5شرق

شحاته     17180 رشاد محمد عبدالباسط الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 35281784.251615.599شرق

محمد    17181 هنائى عبدالرحمن الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 38.5291912.5122018.588.5شرق

مصطفى     17182 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 39.52919.514.5152018.569.5شرق

فايد     17183 الشربينى محمد عصام الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 253823.510.516.552.5شرق

اسماعيل     17184 احمد فتحى كمال الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 322516.532.512.51687شرق

محمود     17185 السيد محمد ماهر الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 342517.57.5515.51576شرق

الدمياطى      17186 محمد ابراهيم محمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3727191213201668شرق

اسماعيل     17187 ابراهيم رزق محمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3629.517.514.51218.516.576.5شرق

المحضى    17188 عاطف محمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3719.515.511.512.517.515.586.5شرق
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غانم     17189 عبدالعزيز محمد محمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 392918.513132016.588شرق

البسطويسي     17190 الششتاوى مسعد محمد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 37.528.517.51414.519.51869.5شرق

السيد     17191 محمد السيد مصطفى الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 34.521.516.5109.51717.558شرق

رضوان     17192 مصطفى عبدالمعبود مصطفى الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 36.524.5178.58.5171755.5شرق

مغازى     17193 محمد محمد مغازى الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 36.519.51647.51718.576.5شرق

الجرحي     17194 عبده عبدالحميد هشام الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 37161687.515.51856.5شرق

بديرالرمادي    17195 محمد وليد الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 342415.58.57.517.516.562شرق

حسن     17196 محمد عبدالواحد ياسر الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 39302013.515201885.5شرق

ابوالعطا     17197 محمد ابراهيم يحيى الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3821.51912102018.565شرق

عبدالله    17198 عبدالرحيم محمد عمرو بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 3215.513.58.57.51816.573شرق

احمد    17199 عبدالجواد السيد محمد بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 331813.557.51316.562شرق

احمد    17200 شعبان ابراهيم اسامه بنات   منى ع خديجة المحلة السيدة 39.528201514.5201997شرق

محمد    17201 جمعه صلح محمد بنات   منى ع خديجة المحلة السيدة 382613.58918.51892.5شرق

حسن    17202 بسيونى عبدالهادى عمرو بنات   مى ع خديجة المحلة السيدة 39.52919.514.7510.5201897شرق

البسطويسي    17203 الششتاوى مسعد محمد بنات   مى ع خديجة المحلة السيدة 39.52917.514.514.5201898.5شرق

فراج    17204 عمر علم مسعد بنات   مى ع خديجة المحلة السيدة 3926.517129.518.51878شرق

بدوى    17205 فتوح حسين هانى بنات   مى ع خديجة المحلة السيدة 3416117.53.515.51685.5شرق

نصر    17206 محمد محمود حازم بنات   ميار ع خديجة المحلة السيدة 37.52716.51011.51914.574شرق

الديب    17207 محمد توكل رضا بنات   ميرال ع خديجة المحلة السيدة 392317.511.5101916.593.5شرق

بريم    17208 غازى محمد محمد بنات   ميرنا ع خديجة المحلة السيدة 25.518.514.55.55.51515.572.5شرق

السنباطي    17209 عبدالنبى حمدى ابراهيم بنات   نادين ع خديجة المحلة السيدة 3930201315201899شرق

شعبان     17210 ابراهيم محمد ابراهيم سعيد بنات   ناديه ع خديجة المحلة السيدة 341516.57.510161585شرق

شعبان    17211 السيد عبدالسلم السيد بنات   نانسى ع خديجة المحلة السيدة 392617.511.51219.51694شرق
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اسكندر    17212 عازر عبدالله سامح بنات   نانسى ع خديجة المحلة السيدة 3619.515.54817.51685شرق

الشيخ    17213 احمد عبدالسميع طارق بنات   نانسى ع خديجة المحلة السيدة 392816.512.51019.51596شرق

محمدالوصيف   17214 عبدالرحمن عادل بنات   نانسى ع خديجة المحلة السيدة 38.528178.510.5191597شرق

العشماوى     17215 عطيه محمد عاطف بنات   نانسى ع خديجة المحلة السيدة غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

المنياوي    17216 عبداللطيف عبده ياسر بنات   نانسى ع خديجة المحلة السيدة 34.5261010.510171985شرق

ابوعبده    17217 عبدالحميد السعيد عطيه بنات   ندا ع خديجة المحلة السيدة 2922109815.51785شرق

المسيرى    17218 عماد محمد نصر بنات   ندا ع خديجة المحلة السيدة 37.5301914.515201877.5شرق

الشال    17219 محمد سليمان ابوضيف بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 38.52816.514.514201887شرق

الشيوي    17220 حسين احمد اشرف بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 34.52815.514.75132015.558شرق

عبدالمهدي    17221 عبدالغنى عبدالعزيز جمال بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 1927101210.519.515.557شرق

خليل    17222 عبدالستار صلح حمدى بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 28.5261012518.513.555.5شرق

بصل    17223 المرسى طارق رضا بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 34.525139816.51685.5شرق

الشعرواى    17224 عنتر فريج صلح بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 3015.510117.51416.555شرق

البدوي    17225 المنسى عبدالرزاق عصام بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 38301815152016.597.5شرق

سليمان    17226 محمود عبدالعليم محمد بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 37.52916.514.512.518.515.586شرق

الغزي    17227 البسيونى محمد محمد بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 38.53018.51514.75201687.5شرق

الحريرى    17228 الرفاعى محمد محمد بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 31.519.51110.54.512.51675شرق

ابوشوالى    17229 الششتاوى محمد محمد بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 38.529.512.513.513.518.51886شرق

شعبان    17230 عبداللطيف مصطفى محمد بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 3524.5101310.518.51756شرق

سعد     17231 محمد سعد صلح هشام بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 26261197.5191679شرق

الشرنوبى   17232 عبدالعزيز وليد بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 34.5271512.513.519.513.585شرق

محمود    17233 الدمرداش محمد وليد بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 37.5301914.5152016.587شرق

المصري    17234 عبدالله اليمانى ياسر بنات   ندى ع خديجة المحلة السيدة 3828.519.514.51519.51777شرق
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كنزي    17235 شبراوى مرتضى محمد بنات   نسمه ع خديجة المحلة السيدة 31.5275.510.57.517.51565شرق

ابوغربية    17236 محمد سعد عمرو بنات   نشوى ع خديجة المحلة السيدة 27.519.547.57.5171756شرق

غانم    17237 عبدالمنعم مجدى عمرو بنات   نغم ع خديجة المحلة السيدة 3527107.59.511.51775شرق

الدياسطى    17238 ابراهيم احمد محمد بنات   نغم ع خديجة المحلة السيدة 382712.57.51011.516.585شرق

البنا    17239 على السيد نضال بنات   نغم ع خديجة المحلة السيدة 32.52711.57.57.513.51775شرق

صبره    17240 محمود احمد ياقوت بنات   نغم ع خديجة المحلة السيدة 36.529.5171313.5201897شرق

شلبي    17241 السيد عبدالمقصود السيد بنات   نهى ع خديجة المحلة السيدة 38.524101311.51813.577شرق

السراجي    17242 ابراهيم محب ابراهيم بنات   نوال ع خديجة المحلة السيدة 37271611.510191687.5شرق

رمضان   17243 الدمراوى سامى بنات   نوال ع خديجة المحلة السيدة 37.529.518.51412.519.51698شرق

مصطفى    17244 محمد الصبحى مسعد بنات   نوال ع خديجة المحلة السيدة 31.52614.511.55.581787.5شرق

عبدالفتاح    17245 احمد رمضان محمد بنات   نور ع خديجة المحلة السيدة 362210148.51716.577.5شرق

عبدالهادى    17246 كامل مصطفى مدحت بنات   نور ع خديجة المحلة السيدة 34.52412.510.57.512.51767شرق

عاصى    17247 محمد جلل طارق بنات   نورا ع خديجة المحلة السيدة 35.52314.5111113.516.576شرق

الهنداوى    17248 محمود نصر كرم بنات   نورا ع خديجة المحلة السيدة 37.5261510.512191887.5شرق

الحيانى    17249 احمد احمد احمد بنات   نوران ع خديجة المحلة السيدة 38.529191314.752018.597شرق

ابوهوله    17250 احمد ابراهيم على بنات   نوران ع خديجة المحلة السيدة 3627.51211.58.51816.587شرق

الدياسطى    17251 ابراهيم احمد محمد بنات   نوران ع خديجة المحلة السيدة 38.52610.57.5913.51675شرق

الرمادى    17252 احمد محمد احمد بنات   نوره ع خديجة المحلة السيدة 34.522.513.57.55.51613.585.5شرق

هواش   17253 مصطفى احمد بنات   نورهان ع خديجة المحلة السيدة 38.53019.751314.52016.596.5شرق

عزام    17254 حنفى حنفى وليد بنات   نورهان ع خديجة المحلة السيدة 3828.51810.510.519.51776.5شرق

بوبو   17255 فاروق مصطفى بنات   نورين ع خديجة المحلة السيدة 35.52716.51314.519.517.587شرق

شلبى     17256 السيد السيد سالم السعيد بنات   نيره ع خديجة المحلة السيدة 36.5251712.512.5191686شرق

سنبل    17257 ابراهيم محمد ايمن بنات   نيره ع خديجة المحلة السيدة 29.51913121310.515.566.5شرق
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جليظه    17258 محمد عبدالرحمن صابر بنات   نيره ع خديجة المحلة السيدة 33.51910.5105.56.51556شرق

كشك    17259 المهدى منير وائل بنات   نيره ع خديجة المحلة السيدة 3824.515114.516.517.585شرق

الكفافى    17260 المصليحى عبدالحميد ابراهيم بنات   نيفين ع خديجة المحلة السيدة 3826.51612.59161887.5شرق

بدوى    17261 عبدالعزيز رجب ابراهيم بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 32.515137.51.5131775شرق

مطاوع    17262 احمد محمد احمد بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 34211110.57.513.51686.5شرق

عبداللطيف   17263 متولى رضا بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 38.517.5141311121663شرق

عطا    17264 محمد عبدالرازق شريف بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 3615713.51212.517.565.5شرق

ابراه     17265 عبدالحميد الدين جمال عبدالحميد بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 38.53017.51412.519.518.577.5شرق

فرغل    17266 عبدالحميد محمد عبدالحميد بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 3716.512.512.57.517.518.557شرق

عيسى    17267 محمد عمار محمد بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 37.527.51410.57.5171885شرق

البسيونى    17268 خضر الزغبى مصطفى بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 35.511.56.512.57.51318.585.5شرق

محمد    17269 محمود بدير مصطفى بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 33.5157.5127.510.512.573.5شرق

عبدالونيسحجاب    17270 عزالرجال مصطفى بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 37.51711.588.516.51666شرق

رخا    17271 البسطويسى عبدالمعطى نصر بنات   هاجر ع خديجة المحلة السيدة 38.5291613.514.7518.51767شرق

رزق    17272 جبر رزق احمد بنات   هاله ع خديجة المحلة السيدة 36.53015.5149.51818.566.5شرق

الشرقاوى    17273 متولى رزق عبدالمنعم بنات   هايدى ع خديجة المحلة السيدة 39.530201515201876.5شرق

عبدالله    17274 سلمه محمد سعيد بنات   هبه ع خديجة المحلة السيدة 39.529.51815151917.576شرق

الحنفي    17275 محمد عيد عبده بنات   هبه ع خديجة المحلة السيدة 38.529.51714.51118.51855.5شرق

غازى    17276 مصطفى طه فضل بنات   هبه ع خديجة المحلة السيدة 35.5181011.5314.51756شرق

شلبايه    17277 الششتاوى على رضا بنات   هدى ع خديجة المحلة السيدة 33.51111.511.57.51416.565.5شرق

الكيلنى    17278 عبدالرحمن اسامه محمد بنات   هدى ع خديجة المحلة السيدة 35.519.516.512.512.517.51765.5شرق

صقر    17279 عبداللطيف مسعد عبده بنات   هدير ع خديجة المحلة السيدة 27.512.51111.59.5151665شرق

محمد    17280 ابراهيم عزت مجدى بنات   هدير ع خديجة المحلة السيدة 39.5301913152017.575شرق
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عبدالغفار    17281 عبدالرحيم فهمى محمد بنات   هدير ع خديجة المحلة السيدة 2720107.51013.51868.5شرق

ابوبكر    17282 عثمان شوقى هشام بنات   هنا ع خديجة المحلة السيدة 39.529.51814.514.75201469شرق

عابد   17283 محمود عبدالعزيز بنات   هناء ع خديجة المحلة السيدة 33.519.5107.510.51113.567.5شرق

كشك    17284 على على علء بنات   هناء ع خديجة المحلة السيدة 3728.51312141715.567.5شرق

حسنين    17285 ابراهيم عبدالسميع مسعد بنات   هناء ع خديجة المحلة السيدة 36.519.510.58.5101515.556شرق

جراوش    17286 العوضى محمد جمال بنات   هيا ع خديجة المحلة السيدة 3828.5151114201667.5شرق

القطوري    17287 عطيه احمد محمد بنات   وسام ع خديجة المحلة السيدة 373015.5812171667.5شرق

الصعيدى    17288 ابراهيم ابراهيم محمد بنات   ولء ع خديجة المحلة السيدة 33.527.515.58.59.519.51669شرق

لقوشة   17289 ابراهيم ابوبكر بنات   يارا ع خديجة المحلة السيدة 39.5292015152016.569.5شرق

المهدى    17290 ابوالعل قاسم وجيه بنات   يارا ع خديجة المحلة السيدة 3027.515.57.57.5171668شرق

البياعة    17291 موسى محمد العشرى بنات   ياسمين ع خديجة المحلة السيدة 341311.588.514.515.567.5شرق

شهاب    17292 محمد بدير خالد بنات   ياسمين ع خديجة المحلة السيدة 38.5291812.5152017.569.5شرق

رمضان    17293 محمد نبيه عبدالله بنات   ياسمين ع خديجة المحلة السيدة 38291914.514.75201679.5شرق

الرفاعي    17294 المرسى محمد ياسر بنات   ياسمين ع خديجة المحلة السيدة 37.5281513.5142017.569شرق

احمد    17295 محمد فاروق طارق بنات   يسرا ع خديجة المحلة السيدة 3828.518.5151519.51879.5شرق

احمد    17296 محمد فاروق طارق بنات   يمنى ع خديجة المحلة السيدة 342916.515152017.578.5شرق

اللفى    17297 السيد عبدالرؤف محمد بنات   يمنى ع خديجة المحلة السيدة 3930181314.75201878.5شرق

نور    17298 محمد احمد احمد بنات   اسراء ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51514.752018.598.5شرق

البقرى    17299 محمد المرسى احمد بنات   اسراء ع عائشة المحلة السـيدة 38.527.518.514.59201879شرق

الكرنزا    17300 حسين حسن احمد بنات   اسراء ع عائشة المحلة السـيدة 3716.513.5128151879شرق

مبروك    17301 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بنات   اسراء ع عائشة المحلة السـيدة 393019.75151519.751779شرق

الرسول    17302 مخلوف محروس عبدالله بنات   اسراء ع عائشة المحلة السـيدة 39.52713.514.751019.51768.5شرق

ابوعثمان    17303 على محمد فوزى بنات   اسراء ع عائشة المحلة السـيدة 39.529.516.5141019.516510شرق
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اسماعيل    17304 عبدالبارى ابراهيم محمد بنات   اسراء ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.515152019610شرق

جبر    17305 مصطفى المحمدى ايمن بنات   افنان ع عائشة المحلة السـيدة 3522.518131017.51669شرق

حجازى    17306 ابراهيم عبدالحليم ابراهيم بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 29.5101010515.519410شرق

الشافعى   17307 محمود عبدالحى بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 37.52518.512.51219.51859.5شرق

النوسانى     17308 احمد على احمد علء بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 39.528191515201959.5شرق

ابوالخير    17309 ابراهيم ابراهيم مجدى بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 372918.51213181868.5شرق

السحرى    17310 السيد عبدالوهاب محمد بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 32.5187.5131215.517510شرق

ابوشاهين    17311 مصطفى على مصطفى بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 39.5301913.51419.751779شرق

شبانة    17312 فرج احمد نجاح بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 38.529.519.75151519.751759شرق

غبور    17313 المرسى خيرى ياسر بنات   الء ع عائشة المحلة السـيدة 383018.514.51419.751969شرق

نمشه    17314 مصطفى احمد عاطف بنات   الشيماء ع عائشة المحلة السـيدة 37.58.514.513.57.515.51969.5شرق

حسن    17315 حسين السيد حسين بنات   امال ع عائشة المحلة السـيدة 3727.51813.5918.51979.5شرق

فليفل     17316 الله حسب سعد على بنات   امل ع عائشة المحلة السـيدة 38.52314.5151118.519610شرق

عسكر    17317 حسين محمد اشرف بنات   امنيه ع عائشة المحلة السـيدة 39.52918.513.512191869.5شرق

يوسف     17318 احمد شعبان عبدالجواد شعبان بنات   اميره ع عائشة المحلة السـيدة 382818.5151319.751968شرق

الله     17319 جاد محمد فاروق امير بنات   انغام ع عائشة المحلة السـيدة 37910.510.57.510.51769شرق

الديب    17320 عبدالله حسن صبرى بنات   ايثار ع عائشة المحلة السـيدة 38.52819151118.51976.5شرق

محسن    17321 عبدالشافى احمد احمد بنات   ايمان ع عائشة المحلة السـيدة 3928201512201975.5شرق

السعداوى    17322 سليمان محمد طارق بنات   ايمان ع عائشة المحلة السـيدة 37.511.51210.57.512.51877شرق

الشوره    17323 عبدالعزيز ابراهيم محمد بنات   ايمان ع عائشة المحلة السـيدة 38.5271915131815.579شرق

الكردى    17324 احمد فاروق محمد بنات   ايمان ع عائشة المحلة السـيدة 39302014.51319.51879شرق

سعيد    17325 جوهر على محمود بنات   ايناس ع عائشة المحلة السـيدة 361516.59212.516.565شرق

علي    17326 السيد احمد ابراهيم بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 351515137.517.51574.5شرق
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برهام    17327 يوسف محمد احمد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 393019.514152018.576شرق

مرعى     17328 احمد سيد ابراهيم اسامه بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 39.528.5201414.519.52065شرق

محيسن    17329 حسن فوزى سعد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 37.52118.512.5101414.576.5شرق

على    17330 عبدالقادر على سمير بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 39.529191414.519.751873.5شرق

الديب    17331 احمد حافظ طارق بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51314.519.51875شرق

الخياط    17332 ابراهيم عمر مجاهد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 274.517.512.57.512.5854شرق

عبدالشافي    17333 محمد احمد محمد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 36.516.518.5149171267.5شرق

مصطفى    17334 البسيونى شحاته محمد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 36.527.518151216.516.575.5شرق

رمضان     17335 على متولى شعبان محمد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 39.527.519.7514.51318.51986شرق

ابوالوفا     17336 محمد ابراهيم لطفى محمد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 39282014.515191787شرق

الصاوي    17337 السيد عبدالفتاح محمود بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 38.53020151519.51979شرق

الغر   17338 مصطفى مصطفى بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 38.53019.5151519.751876.5شرق

اسماعيل    17339 احمد فرحات وليد بنات   ايه ع عائشة المحلة السـيدة 328.518.57.57.5191868شرق

رزق    17340 غبريال اسعد ابراهيم بنات   بارثنيا ع عائشة المحلة السـيدة 3525.519.51413191676شرق

محيسن    17341 فوزى محمد احمد بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 35.53020141419.51878شرق

الهوارى    17342 عزت محمد اشرف بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51515201959شرق

امام   17343 احمد السعيد بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 36241410.511191858شرق

عمر    17344 محمد احمد تامر بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 3726.515.59.511191767.5شرق

محرز   17345 عبدالحميد حاتم بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 3418.51459191868شرق

شحاته    17346 احمد محمد محسن بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 29.518104415.51758شرق

بلحه    17347 عزت محمود محمد بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 372814.5121119.751768.5شرق

شبارة    17348 محمد عبدالشافى محمود بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 37.5241413.51117.51878.5شرق

بركات     17349 حسن محمد ققناوى ابراهيم بنات   بسمه ع عائشة المحلة السـيدة 393019.5141519.751889شرق
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الشرقاوى    17350 السيد يحيى ابراهيم بنات   بسمه ع عائشة المحلة السـيدة 39.530201515201989شرق

الششتاوي    17351 عبدالنبى الششتاوى رضا بنات   بسمه ع عائشة المحلة السـيدة 38.526.5191313.52019810شرق

عزام    17352 عبدالعال عبدالعال محمد بنات   بسمه ع عائشة المحلة السـيدة 382919141519.7518710شرق

البهلوان   17353 مصطفى ايمن بنات   بسنت ع عائشة المحلة السـيدة 341714.57.5419.51886.5شرق

علي    17354 عبدالشافى محمد طارق بنات   بسنت ع عائشة المحلة السـيدة 332413107.51717.579شرق

عبدالله    17355 مصطفى عبدالعزيز عادل بنات   بسنت ع عائشة المحلة السـيدة 382817.511.51519.51869.5شرق

الجنايني     17356 عبدالرحمن عبدالحليم الدين علء بنات   بسنت ع عائشة المحلة السـيدة 36.53018.513.514.5201878.5شرق

الفخراني    17357 امين شوقى وحيد بنات   بسنت ع عائشة المحلة السـيدة 38301913.513201978شرق

ابوسنه   17358 نادر شريف بنات   تسنيم ع عائشة المحلة السـيدة 36301812.51219.52089شرق

ادريس    17359 عبدالعال محمد هشام بنات   تسنيم ع عائشة المحلة السـيدة 272817.512.5101817.576شرق

الصيرفى    17360 سليمان سليمان اشرف بنات   تقى ع عائشة المحلة السـيدة 36.529.518.51314.5192075.5شرق

حسين    17361 سلمه ابراهيم عبدالمقصود بنات   تقى ع عائشة المحلة السـيدة 36.5291913.514.519.751985.5شرق

صيصه    17362 محمد عبدالفتاح محمد بنات   تقى ع عائشة المحلة السـيدة 39.529.51812.51319.52075شرق

الشافعى    17363 ابراهيم عطيه محمد بنات   تقى ع عائشة المحلة السـيدة 36.529.516107.519.52077شرق

حورية    17364 رضوان حمدى احمد بنات   جنه ع عائشة المحلة السـيدة 373019141419.751567.5شرق

اسماعيل    17365 رؤف محمد اسماعيل بنات   جنه ع عائشة المحلة السـيدة 37.527.5171211181568.5شرق

الخفه    17366 محمد شلبى تامر بنات   جنه ع عائشة المحلة السـيدة 38.52918.51414.519.51879.5شرق

عامر     17367 مصطفى الدين صلح محمد بنات   جنى ع عائشة المحلة السـيدة 36.52518.514.512.519.51789شرق

خاطر    17368 محمود سمير عبدالله بنات   جهاد ع عائشة المحلة السـيدة 3623.5171410201679شرق

تادرس    17369 شحاته بخيت اسامه بنات   جوستينا ع عائشة المحلة السـيدة 373016.5141219.52089.5شرق

مسيحه    17370 ايوب مسيحه ماهر بنات   جومانه ع عائشة المحلة السـيدة 37301213.5111718.578.5شرق

سلم    17371 ابراهيم عبدالغنى احمد بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 3729.514.514.5131915610شرق

رحمة    17372 عبدالصمد محمد اشرف بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 311913.510.57.514.51667.5شرق
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البيلى    17373 احمد فؤاد حازم بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 37291614.59.518.51678.5شرق

السجانه    17374 حسن ابراهيم حسن بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 36241814.511191978.5شرق

قادوس    17375 السعيد حلمى حلمى بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 3828.51914.51419.51979.5شرق

سويلم    17376 محمد عيد رضا بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 34.5111914.510161589شرق

عبدالمحسن   17377 معروف على بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 291014.513.57.518.514.569.5شرق

الله     17378 سبح السيد حمدى عماد بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 36.52917141319.7517.578.5شرق

الدهان    17379 محمد فؤاد فؤاد بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 341516.513.591916.568.5شرق

مصطفى    17380 عبدالعال اسماعيل محمد بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 35.52618141118.518.578شرق

الدسوقي    17381 العدوى الدسوقى محمد بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 3425171381917.568.5شرق

عيسى    17382 عبدالرازق عبدالفتاح محمد بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 3626.515.51410.51816.569شرق

الجمل    17383 فؤاد كمال محمد بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 38.529.519.51515201989شرق

الخواجه    17384 عبدالحميد محمد محمود بنات   حبيبه ع عائشة المحلة السـيدة 3828.51915152019810شرق

الجيار    17385 البندارى محمد احمد بنات   حنين ع عائشة المحلة السـيدة 383019.7514.51519.51878.5شرق

الشامى    17386 محمود مصطفى احمد بنات   حنين ع عائشة المحلة السـيدة 382917981716.588شرق

الرفاعى    17387 الششتاوى ابراهيم السيد بنات   حنين ع عائشة المحلة السـيدة 36.53019131517.51988.5شرق

السيد   17388 على الشناوى بنات   حنين ع عائشة المحلة السـيدة 3929191415191887.5شرق

الدين     17389 على حسن متولى ايمن بنات   حنين ع عائشة المحلة السـيدة 362916.512.59.518.517.598.5شرق

حسن    17390 غالب محمد مروان بنات   حنين ع عائشة المحلة السـيدة 392919.514.514201986شرق

حمايه     17391 على اسماعيل محمد يسرى بنات   حنين ع عائشة المحلة السـيدة 37.52819.51311.5181966.5شرق

حسان   17392 على محمد بنات   داليا ع عائشة المحلة السـيدة 3829.5171414.5181776شرق

محمد    17393 السيد السيد احمد بنات   دانه ع عائشة المحلة السـيدة 372917.510.57.513.51755.5شرق

البيلى    17394 اسماعيل عبدالمحسن رمضان بنات   دعاء ع عائشة المحلة السـيدة 3629181314.52014.565شرق

هلل    17395 عبدالرحمن عبدالرحمن محمد بنات   دعاء ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.75151519.7514.585شرق
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الشري    17396 محمود الششتاوى الششتاوى بنات   دنيا ع عائشة المحلة السـيدة 3613148.57.51816.565شرق

السيد    17397 على السيد على بنات   دنيا ع عائشة المحلة السـيدة 36.52716.510.51018.51467.5شرق

خليل     17398 احمد على فاروق محمد بنات   دنيا ع عائشة المحلة السـيدة 3727187.59.5181788.5شرق

البسيونى   17399 محمد محمد بنات   دنيا ع عائشة المحلة السـيدة 3824161381313.586.5شرق

علي    17400 حسن عبدالمنعم محمود بنات   دنيا ع عائشة المحلة السـيدة 34.51613.5108.5101567شرق

قديس    17401 محمد محمد وليد بنات   دنيا ع عائشة المحلة السـيدة 372715.5141415.512.588.5شرق

طاحون    17402 ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم بنات   دينا ع عائشة المحلة السـيدة 38.529.519.751414.5201778شرق

طعيمه    17403 السيد السيد عادل بنات   دينا ع عائشة المحلة السـيدة 3415.5179101211.567.5شرق

عابدين     17404 عبدالعزيز محمود الله على بنات   دينا ع عائشة المحلة السـيدة 33.522.517.599111478شرق

السيد    17405 محمود الدكرورى يوسف بنات   دينا ع عائشة المحلة السـيدة 35.58.516991612.566.5شرق

شلبى    17406 احمد عبداللطيف احمد بنات   راندا ع عائشة المحلة السـيدة 33.58168515.515.564.5شرق

فلفله    17407 مصطفى عبدالحى عاصم بنات   رانسى ع عائشة المحلة السـيدة 372717.510.511.5201585.5شرق

عاشور    17408 خضر محمد وليد بنات   رانيا ع عائشة المحلة السـيدة 28.51913.5881710.577شرق

محمد    17409 احمد عبدالبصير محمد بنات   رباب ع عائشة المحلة السـيدة 3419.51611.58188.568شرق

حسين       17410 محمد عبده طارق بنات   رحاب ع عائشة المحلة السـيدة 27.517.516.57.58191167شرق

الحفناوى    17411 ابراهيم السعيد احمد بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 363017.512.512.519.51397شرق

ابواحمد     17412 محمد سليمان زغلول ايهاب بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 38.528.51914132016.588شرق

عبدربه     17413 محمد الحسن عبدالله خالد بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 34.518183.510201687.5شرق

السلكاوى    17414 محمد على رضا بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 287.5144.57.518.5478شرق

حنفى    17415 محمود عبدالنبى عارف بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 31231710.57.518.51678شرق

اسماعيل    17416 فاضل زينهم عبدالرحمن بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 3729.517.511.514.519.59.588شرق

الشتيوى     17417 العضوى امين محمد على بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 38.5301912142018.588شرق

علم    17418 حسين عبدالعال محمد بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 3826191313.52016.587.5شرق
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العزب    17419 معوض ثناء مسعد بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 321011.55518.58.587.5شرق

شلبى    17420 محمد حسن وائل بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 3728.515.51415201888شرق

ابراهيم    17421 عبده محمد ياسر بنات   رحمه ع عائشة المحلة السـيدة 39291913.514.52017.579شرق

السباعى     17422 جاد سلمه محمد حمدى بنات   رغد ع عائشة المحلة السـيدة 37.5291914.515201689شرق

معوض   17423 يعقوب رشدى بنات   رفقه ع عائشة المحلة السـيدة 362819.7510.51419.52088.5شرق

نصر    17424 محمد عبدالمعطى حمدى بنات   رقيه ع عائشة المحلة السـيدة 383019.514.5152017.589شرق

الوزان    17425 غازى عبدالمنعم محمد بنات   رقيه ع عائشة المحلة السـيدة 39292014152018.5810شرق

الغرابلى    17426 بدوى فاروق بدوى بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 383019.513.514.52018910شرق

ابوالروس    17427 الميمونى عبدالجواد حسين بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 30.59107.57.5201188.5شرق

خليل    17428 عكاشه محمد سامح بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 227.5101.5317.5685.5شرق

متولى    17429 السيد خيرى سيد بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 292310.57.57.518.5887.5شرق

رزق    17430 السعيد الدسوقى عصام بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 2891159151187.5شرق

البدوى    17431 عمر فؤاد عصام بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 32.51513.591018.518.588شرق

رجب     17432 فؤاد الله فتح محمد بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 392919.7514.514.52019.599شرق

زغلول    17433 محمد مصطفى محمد بنات   رنا ع عائشة المحلة السـيدة 37.528.518.513111818.599شرق

موسى   17434 محمد موسى بنات   رناء ع عائشة المحلة السـيدة 38301414152016.589شرق

الخولي    17435 ابراهيم طلعت وليد بنات   رندا ع عائشة المحلة السـيدة 3521.511.510.51315.515.587.5شرق

البحيرى   17436 محمد احمد بنات   رهف ع عائشة المحلة السـيدة 37.52817.511.514.7519.51687شرق

عجيل    17437 ابراهيم السيد ابراهيم بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.513.5152019.587شرق

عاصى    17438 الشربينى منصور احمد بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 34227.57.581313.569شرق

البربرى    17439 محمود على اشرف بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 342111.51413.5191789.5شرق

خليفة    17440 سالم محمد ايهاب بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 3326.51113.51017.517.589.5شرق

فراج    17441 مسعد رضا طارق بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019151519.7519910شرق
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حليمه     17442 بو الهندى الدين علء بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 383018.51515201989.5شرق

محمود    17443 عبدالغفار عبدالستار علء بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 37.529.518.514.514.5201899شرق

الجدي    17444 شعبان السعيد عمرو بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 392617131319.518810شرق

حفني    17445 محمد على فؤاد بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 3717.51612.513.517.51689.5شرق

الجبالى    17446 على السيد محمد بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 27.55.51410.510.51215.5810شرق

الوكيل    17447 الششتاوى سعد محمد بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 391711.51113.517.51099.5شرق

حفيضه    17448 حسن محمد محمد بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 3830181411181798.5شرق

الجبالى    17449 موسى بسيونى مسعد بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 392917.514131819.588شرق

ابودبش    17450 محمد محمد مصطفى بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 37241614.5151619.599.5شرق

عبدالواحد   17451 على وائل بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 39.5301814.515201799.5شرق

احمدامام   17452 نورالدين ياسر بنات   روان ع عائشة المحلة السـيدة 39.529.518.513.5152019.589شرق

ابراهيم    17453 الغريب سلمه محمد بنات   روتاج ع عائشة المحلة السـيدة 38.529.5161513.5171488.5شرق

خالد    17454 عبدالحميد على خالد بنات   رودينا ع عائشة المحلة السـيدة 39.529181513191379.5شرق

المجاهد     17455 مرسى فؤاد محمد طارق بنات   رودينا ع عائشة المحلة السـيدة 39.529.519.751513.519.51489.5شرق

محمد    17456 مرسى احمد وليد بنات   رودينا ع عائشة المحلة السـيدة 3826.5161311.518.51377.5شرق

قناوى     17457 محمد محمد الدين علء بنات   روزان ع عائشة المحلة السـيدة 3927.516.513.5918.51678.5شرق

عاشور    17458 ابراهيم محمد محمد بنات   روزان ع عائشة المحلة السـيدة 39.5302014.514.5201998شرق

الجميزى    17459 محمد رأفت رامى بنات   روضه ع عائشة المحلة السـيدة 392919.7513.512.519.51688شرق

جبر    17460 محمد ابوالعنين رضا بنات   روضه ع عائشة المحلة السـيدة 3610165.57.511.51477شرق

طلبه     17461 ابراهيم ماهر محمد عمرو بنات   روضه ع عائشة المحلة السـيدة 39.526.519.5151019.51585شرق

محمد    17462 موسى طلعت فرج بنات   روضه ع عائشة المحلة السـيدة 38.529.519.5141519.51876.5شرق

فرحان    17463 عكاشه ابراهيم ياسر بنات   ريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51414.52010.555.5شرق

السعودى    17464 عبداللطيف محمد وجيه بنات   ريناد ع عائشة المحلة السـيدة 38.524.515.514131813.579شرق
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منيب     17465 عبدالمنعم علوى الدين حسام بنات   ريهام ع عائشة المحلة السـيدة 38.526.516117.515.513.578شرق

هلل    17466 محمد عبدالعظيم نبيل بنات   ريهام ع عائشة المحلة السـيدة 35165.55.57.511.51157شرق

الخولى    17467 ابراهيم طلعت وليد بنات   ريهام ع عائشة المحلة السـيدة 392510.511.51118.512.589شرق

محمد    17468 السيد رمضان محمود بنات   زينه ع عائشة المحلة السـيدة 38.527.514.59.512191476شرق

فايد    17469 احمد محمد اشرف بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 3928171315191487.5شرق

صومع    17470 المتولى عبدالمنعم بدر بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 39.5302015142019.596.5شرق

احمد    17471 الرفاعى عبدالمقتدر صديق بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 32.51112.585.512.51066.5شرق

محمد    17472 مرسى احمد عبدالناصر بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 36.528161313.519.510.576.5شرق

عبدالوهاب    17473 ابوالمجد عبدالوهاب عمرو بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 392919.51410.518.519.587شرق

غليون  17474 مازن بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51313.5201876شرق

ابوحسين    17475 عبدالعزيز محمد محمد بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 382919.514.5152016.589.5شرق

الحنفى    17476 عبدالغفار محمود محمد بنات   ساره ع عائشة المحلة السـيدة 3726.519.514.5102013.598شرق

بالى    17477 حسن على حسن بنات   سالى ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51512.519.518.578.5شرق

الفيشي    17478 محمود محمد تامر بنات   ساندى ع عائشة المحلة السـيدة 38.53018.51513201798شرق

المصرى    17479 المرسى عبدالحليم محمد بنات   ساندى ع عائشة المحلة السـيدة 38221412918.51388.5شرق

محمد    17480 جادالله ابراهيم حسام بنات   سحر ع عائشة المحلة السـيدة 393019.515152019.579شرق

عبدالحميد    17481 حامد نورالدين محمد بنات   سحر ع عائشة المحلة السـيدة 39.525.518.5151319.517.588شرق

عبدالصمد    17482 عبدالحميد سيد احمد بنات   سعاد ع عائشة المحلة السـيدة 352612.5104.517.512.555.5شرق

محمد    17483 ابراهيم سعد طارق بنات   سعاد ع عائشة المحلة السـيدة 3822.514.5107.51411.576شرق

سعد    17484 احمد حسين احمد بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 39.52919.51515191788.5شرق

ابوحلميه    17485 الهندى الدين سعد بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 37.528151510171897.5شرق

داود    17486 شحاته محمود سمير بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 39.528.519.751515201678.5شرق

عمر    17487 محمد ادم عبدالرحيم بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 39.527.515.5151319.517910شرق
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السيد    17488 اسماعيل حمدى عماد بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 34157.510596.558.5شرق

طه    17489 ابراهيم جابر عمر بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 382515.513.5911.511.587.5شرق

عبدالفتاح    17490 على حامد محمد بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 393018.515152013.5810شرق

السحلى    17491 مصطفى السيد مصطفى بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 31.58107.531315.577.5شرق

نصر    17492 شعبان شعبان مصطفى بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 38.52315115.518.51477.5شرق

عمر    17493 عبدالحميد عبدالهادى ياسر بنات   سلمى ع عائشة المحلة السـيدة 34.51512.5117.5151786شرق

طاهر    17494 محمد طاهر محمد بنات   سما ع عائشة المحلة السـيدة 3827.512.512.510.516989.5شرق

طه    17495 ابراهيم رجب هشام بنات   سما ع عائشة المحلة السـيدة 39.5281913.514.51914.589شرق

الكومي    17496 السيد عبدالعزيز ياسر بنات   سمر ع عائشة المحلة السـيدة 382818131318.516.568شرق

سالم   17497 وهبه جمال بنات   سميره ع عائشة المحلة السـيدة 38.528.519.513.5151918810شرق

فوزى    17498 محمد نبيل محمد بنات   سهير ع عائشة المحلة السـيدة 28.512.51613.512181398.5شرق

عمارة    17499 حسن ابراهيم اسلم بنات   سهيله ع عائشة المحلة السـيدة 3191011.512.511.515.589شرق

زغلول    17500 سعد سمير محمود بنات   شاهنده ع عائشة المحلة السـيدة 35.522.512.51414.517.51989شرق

رزق   17501 محمد ابراهيم بنات   شروق ع عائشة المحلة السـيدة 2811713.59.511.515.5109شرق

ابراهيم   17502 توفيق احمد بنات   شروق ع عائشة المحلة السـيدة 39.52919.514152015.598شرق

حسن    17503 على سيد احمد بنات   شروق ع عائشة المحلة السـيدة 3515.51213.51014.514107شرق

طايل    17504 عبدالعزيز حامد طارق بنات   شروق ع عائشة المحلة السـيدة 3527.51214.512.51817109شرق

محمد    17505 احمد عبدالرحمن عماد بنات   شروق ع عائشة المحلة السـيدة 32191012.511.517.514.5109شرق

رجب    17506 ابراهيم حسن ابراهيم بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 382715.51514.7519171010شرق

الرهبينى    17507 محمد ابراهيم احمد بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 38.53019151519.75191010شرق

الكرواوى     17508 حسن السعيد محمد احمد بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 3927.51913.514.7520191010شرق

الدمرداشمحمد    17509 محمد الدمرداش بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 37.525.516.513.51417.512.51010شرق

العشرى   17510 السيد ايهاب بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 3923.51813.512.51915910شرق
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العتوى   17511 محمود تامر بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 393019.515152017.5910شرق

على    17512 السيد عبدالحميد جمال بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 39291915152016.5109شرق

عبدالله    17513 محمد محمود حمدى بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 29.51710.598.51117.598.5شرق

حسن    17514 السيد كمال خالد بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 36.527.518.512.511.518.517.5108شرق

الشربينى     17515 محمد امين محمد رضا بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 27.510723716.577شرق

متولى    17516 السباعى رفعت عادل بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 28217131111.513.597.5شرق

محمد    17517 بدير موسى علء بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.515152016.51010شرق

العسال    17518 على مسعد عمرو بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 37.528.517.514.514.7520181010شرق

ابوسلم    17519 عبدالرحمن السيد محمد بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 3829.519.512.514.520181010شرق

عبدربه    17520 محمود السيد محمد بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 3626.51813.5142017810شرق

السعودى    17521 بدوى نعمان محمد بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 37.526101412.52013.5104شرق

شكيل    17522 الحنفى السعيد مسعد بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 3929.5171412.52018109شرق

نصر    17523 محمد محمد مصطفى بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 37.52816.51413.519.517108.5شرق

راشد   17524 محمد نبيل بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 3121.57.514.51319.518.588شرق

العزب      17525 احمد سيد السيد حسنى وائل بنات   شهد ع عائشة المحلة السـيدة 392818.515152018108شرق

مسيحه   17526 بنايوتى سامى بنات   شيرى ع عائشة المحلة السـيدة 383016.51312.5202094شرق

ابودلل    17527 بدير محمد خالد بنات   شيماء ع عائشة المحلة السـيدة 3118.57.512101815106شرق

السيد    17528 محفوظ فؤاد صلح بنات   شيماء ع عائشة المحلة السـيدة 37.526.51214.514.519.518106شرق

صابر   17529 محمد فاروق بنات   شيماء ع عائشة المحلة السـيدة 3827.513.514.5151917.598شرق

عثمان     17530 محمد فهمى محمد بنات   صفاء ع عائشة المحلة السـيدة 3829.514.513.582018.5108شرق

ابوالعينين    17531 محمد النبوى النبوى بنات   ضحى ع عائشة المحلة السـيدة 31261113913.517.5108.5شرق

قنديل    17532 محمود صلح محمد بنات   ضحى ع عائشة المحلة السـيدة 3517.510115.5131292.5شرق

عسكر    17533 حسين محمود رأفت بنات   ضى ع عائشة المحلة السـيدة 3629.51512.59.52012.595.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

804

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

غنيم     17534 نصر محمود عبدالمؤمن عبدالهادى بنات   عاشه ع عائشة المحلة السـيدة 38.5271513.5102017.586.5شرق

المعداوى   17535 اسماعيل هانى بنات   عبير ع عائشة المحلة السـيدة 36.5281513.513.519.517.5106.5شرق

الزينى     17536 على الدين كمال عصام بنات   علياء ع عائشة المحلة السـيدة 393015.5141519.516.5106.5شرق

على    17537 كمال مصطفى طارق بنات   غنى ع عائشة المحلة السـيدة 36.527.51712.5122016104شرق

عبدالعزيز   17538 ابوالمعاطى بلل بنات   فاطمه ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.514.514.52016.5109شرق

الزيات   17539 محمد حامد بنات   فاطمه ع عائشة المحلة السـيدة 3627151513.51916108.5شرق

السايس   17540 محفوظ حماده بنات   فاطمه ع عائشة المحلة السـيدة 38.526.519.7514132017107.5شرق

الميرالسروجى   17541 خالد عمادالدين بنات   فاطمه ع عائشة المحلة السـيدة 37.528181414.52014.5107.5شرق

منصور    17542 ابراهيم خيرى محمد بنات   فاطمه ع عائشة المحلة السـيدة 37.522.51513.511.519.5149.54.5شرق

طباجه    17543 الشرنوبى مصطفى مصطفى بنات   فاطمه ع عائشة المحلة السـيدة 37.52815141219.516106.5شرق

الموجى    17544 عبدالغنى صلح عاطف بنات   فرح ع عائشة المحلة السـيدة 36.5301612132015104.5شرق

الزيات    17545 السيد خيرى محمد بنات   فرحه ع عائشة المحلة السـيدة 39.5291813.514.52015.587.5شرق

العرسه    17546 حسن نجاح رضا بنات   فريده ع عائشة المحلة السـيدة 36.51915.510.511.514.51076.5شرق

الله       17547 عوض الله فرج الله عوض رضا بنات   فيرينا ع عائشة المحلة السـيدة 392917.5151519.520108شرق

يوسف    17548 تادرس عاطف فيكتور بنات   فيرينا ع عائشة المحلة السـيدة 393016.5141419.520109شرق

سليمان    17549 نصيف محب فيكتور بنات   كارين ع عائشة المحلة السـيدة 3830181414.75202098.5شرق

حنا    17550 نجيب صبرى امير بنات   كرستين ع عائشة المحلة السـيدة 383018.514.514.5202098.5شرق

ميخائيل    17551 عبده شوقى مجدى بنات   كرستينا ع عائشة المحلة السـيدة 332415.5137.514.51998.5شرق

الزغل    17552 عبدالمنعم محمد كرم بنات   كنزى ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51515201598.5شرق

نجا    17553 محمد ابراهيم محمد بنات   كنزى ع عائشة المحلة السـيدة 38.526.513.5114.511.511.599شرق

ضوه    17554 عبدالرحمن فؤاد مصطفى بنات   كنزى ع عائشة المحلة السـيدة 362112.514.5916.59.596شرق

البردويلى    17555 مصطفى فوزى ياسر بنات   لميس ع عائشة المحلة السـيدة 3722.5131411.515.51487.5شرق

معروف    17556 احمد محمد احمد بنات   ليلى ع عائشة المحلة السـيدة 3929191515201385.5شرق
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خليل    17557 عبدالعزيز عبدالسلم سمير بنات   ماجده ع عائشة المحلة السـيدة 37.522.5711.5516.5797شرق

يوسف    17558 جبران عبدالمسيح شوقى بنات   مارتينا ع عائشة المحلة السـيدة 38281913.513.5202098.5شرق

دميان    17559 توفيق فوزى عاطف بنات   مارفى ع عائشة المحلة السـيدة 3625.5713.59.516.52098.5شرق

غبريال    17560 توفيق مكرم تامر بنات   مارفيان ع عائشة المحلة السـيدة 3930181315191798.5شرق

يوسف    17561 اسحق يوسف رامى بنات   مارينا ع عائشة المحلة السـيدة 393018.514.51519.520109شرق

الله     17562 رزق متى محفوظ عادل بنات   مارينا ع عائشة المحلة السـيدة 37.51918.512.59.5172098.5شرق

فلتاؤوسطانيوس    17563 متواضع ماهر بنات   مارينا ع عائشة المحلة السـيدة 38.5291913.513202088.5شرق

النفراوى    17564 صادق عبدالمنعم محمد بنات   مايا ع عائشة المحلة السـيدة 39281813.512.5201498شرق

العزب    17565 محمد محمد يحى بنات   مايا ع عائشة المحلة السـيدة 37.52819.51314.5201688شرق

اللفاط    17566 محمد محمد خالد بنات   مروه ع عائشة المحلة السـيدة 341168.525886.5شرق

السيد    17567 محمد عبدالقادر فاروق بنات   مروه ع عائشة المحلة السـيدة 372410.514.7512.517.56.585شرق

حماده    17568 رمضان عبدالنبى ماهر بنات   مروه ع عائشة المحلة السـيدة 4576.5واحد28.59.555شرق

شحاته    17569 محمود عبدالحكيم هشام بنات   مروه ع عائشة المحلة السـيدة 39291914142012.585.5شرق

رضوان    17570 محمد محمد ابراهيم بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3829.5161413.5201596شرق

ابراهيم   17571 ميخائيل ابراهيم بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 383018.513.514.75202086شرق

البشيطى    17572 احمد عيد احمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 37.52614.5141517.515.586.5شرق

الرجبي    17573 اليمانى ابراهيم اشرف بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 38.52917.5151219.51798شرق

الحنفى   17574 عبيد ايمن بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3825.51814.512.5191786.5شرق

حجاب    17575 السيد فتحى ايهاب بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3928.5201514.519.51889.5شرق

عبدالسلم    17576 عوض الدسوقى تامر بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 38.529171511.519.51888شرق

البحيرى    17577 سعد سعد جابر بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 37.53019.515151813.597شرق

دواود    17578 يوسف جرجسجرجس بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.53018.51413.5202097.5شرق

المنايلى    17579 محمد احمد جمال بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 35.524.516.515111812.586شرق
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طاهر    17580 احمد اسماعيل جمال بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 373017.513.511.519.51596.5شرق

قاسم    17581 محمد حسين حازم بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019151519.514.597.5شرق

داود     17582 السيد عزت الدين حسام بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 38.529.5191514.52014.597شرق

زغلول    17583 محمد مصطفى خالد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 35171411.510131172.5شرق
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حنا    17584 بدوى عبدالنور خليل بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 37.53020151519197.57شرق

بدر    17585 محمد عبدالخالق رضا بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 36211515141714.587.5شرق

طه    17586 على سعد سامح بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3729.51814.51017.51183شرق

البحيرى    17587 محمد محمد طارق بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 33.527.51713.51216.515.576.5شرق

البارودي    17588 عبدالرحمن السيد عادل بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.528191514.52014.595.5شرق

بدر     17589 احمد سيد عبدالرحمن عبدالرحمن بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3830201515201682.5شرق

السيد    17590 عبدالسلم محمد عبدالسلم بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 30.52314.5151114.59.585شرق

المحلوى   17591 احمد عبدالعزيز بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 372215.513.51218.512.587.5شرق

عبدالسلم    17592 عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.530191414.52010.577شرق

منصور     17593 احمد سيد عبدالعظيم علء بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39261414151913106شرق

الدهنة    17594 على سمير على بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 392919141519.513.585.5شرق

الله     17595 عطا لبيب جورجى ماجد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 38271813.5819.52097شرق

سعد    17596 محمود السيد مجاهد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 30.516.51011.55.517.51492شرق

الرجبي    17597 بدير عصام مجدى بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3420.5614.55.5171492.5شرق

حموده    17598 محمد احمد محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 372918151419.751697.5شرق

الغريب    17599 السيد حلمى محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 393018141219.516.597شرق

رضوان     17600 محمد السيد ربيع محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 383018.5141119.516.593شرق

سلطان    17601 ابراهيم سعد محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3728.516141419.51896.5شرق

عبدالحميد   17602 صفوت محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019151519.518.587.5شرق

الحلو    17603 احمد عبدالحى محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 25.5671.51.56.51062شرق

بلح    17604 عبدالعال على محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 38.525.518.51414192085.5شرق

عطاالله    17605 عمر مصطفى محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39301914.514.519.520910شرق

وهوه    17606 محمد مصطفى محمد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.515152019.599.5شرق
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دومه    17607 عبده محمد محمود بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3828.51713.512.52019.586شرق

الزاهى   17608 حماد مصطفى بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 38291812.511191987شرق

قنيده    17609 رشاد لطفى مصطفى بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.529.5201413202098شرق

عبدالوهاب    17610 السيد فؤاد ناصر بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.527191514.52018.596شرق

غالى     17611 عبدالوهاب محمد السيد هانى بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.52615.51311192083شرق

البدري    17612 عبدالحى لطفى هانى بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39301812.514202089شرق

الترياقي    17613 السعيد دسوقى وائل بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 39.5301913.511202098.5شرق

عثمان    17614 ابوالفتوح محمد وليد بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3729.515.51412201896.5شرق

الدريني     17615 على محمد عاطف ياسر بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 3928.518.514.513202089.5شرق

احمد     17616 سيد ندا محمد ياسر بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 38.5301914.513.519.52096.5شرق

المتولى     17617 احمد السيد عبدالعظيم يوسف بنات   مريم ع عائشة المحلة السـيدة 34.52114.514.513.519.511.588.5شرق

علوان   17618 محمد احمد بنات   ملك ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51515202099.5شرق

عمر    17619 الدسوقى رمضان عبدالجليل بنات   ملك ع عائشة المحلة السـيدة 35.52818121319.516.595.5شرق

ناصف    17620 محمد عبدالمنعم محمد بنات   ملك ع عائشة المحلة السـيدة 3828.516.51313.5201686.5شرق

عبدالصمد    17621 عيسوى رشدى مصطفى بنات   ملك ع عائشة المحلة السـيدة 3829.518.514.514.519.515.597شرق

على    17622 معوضمصطفى مصطفى بنات   ملك ع عائشة المحلة السـيدة 3017.5101013141187.5شرق

الدين     17623 على ابوالمعاطى اسعد عبدالرازق بنات   منار ع عائشة المحلة السـيدة 32.52316141417.51487.5شرق

العفيفى    17624 عبدالهادى محمد اشرف بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 383018.514.514.519.51486.5شرق

احمد     17625 فاضل عبدالرحمن السيد الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3828.518.511.514.519.51688شرق

خليل     17626 عبدالحميد محمد ايمن الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3527161113191986شرق

سليمان     17627 السيد رمضان خالد الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 39.5301814.514.752019810شرق

زنفل     17628 حسن محمد ربيع الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 38291714.514201989شرق

الدين      17629 شرف محمد عبدالله سلمه الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 38.53019.51514.52019.5810شرق
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الشيخ     17630 صابرعوض السيد صابر الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 38302015152018910شرق

عبيد     17631 ابراهيم هانى عزت الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3515167.510.51811.583شرق

سلمة    17632 سلمه عصام الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3191389161083.5شرق

سعد     17633 على عبدالحميد على الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3824.517.514.51318.51287شرق

ابوستيت     17634 السيد محمد مجدى الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 515.582واحد2911133.5شرق

بنه     17635 السيد محمد محسن الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 35301413.513.5168.585شرق

بقلوله     17636 احمد احمد محمد الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 38.529181415201686.5شرق

سلمه     17637 مصطفى حسن محمد الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 39.52919.51515201986.5شرق

الجمل     17638 على عطيه محمد الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3210.5167.5101513.575شرق

عمر     17639 السيد على محمد الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3011.5103.510.514.51488شرق

الشرقاوي     17640 السيد يحيى محمود الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 372913.51114201989شرق

عطية     17641 عبدالسلم كامل مصطفى الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 37.52812.511.5141513.563.5شرق

الموصل     17642 محمد شكرى ناجى الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 38.525.514.51313.517.51683شرق

زايد     17643 محمد مصطفى هشام الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 38.524.51814.51419.51873.5شرق

ناصر    17644 عبدالسلم نور ايهاب بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 38.5301611.5131715.583.5شرق

عطا    17645 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 3929.51911.514.518.52084شرق

الشرقاوى     17646 عبدالعزيز الزغبى محمد عبدالله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 37.526.51714.512.517.516.593.5شرق

عمر    17647 محمد السيد محمد بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 35.53018151518.51985شرق

الدمراوي    17648 محجوب الغريب محمد بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 362715.51311191974.5شرق

خضر   17649 محمد محمود بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 37.527181212201585شرق

سالم    17650 عطيه السيد وجيه بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 36261488.518.51683شرق

عفيفي    17651 اسماعيل السيد مجدى بنات   منى ع عائشة المحلة السـيدة 31.522107.57.516.515.564شرق

عبده    17652 المحمدى فتحى محمود بنات   منى ع عائشة المحلة السـيدة 2923127.59.5151473.5شرق
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صالح     17653 الله رزق سمير مدحت بنات   مورين ع عائشة المحلة السـيدة 36.524.5137.59201883.5شرق

جمعه     17654 احمد شبل محمد احمد بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 3323.516.5910.5181985شرق

الدين     17655 شرف السيد محمد السيد بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 36221312.512.518.51493.5شرق

الشاذلي     17656 احمد سيد ايراهيم ايهاب بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 37.53019.513.515201995شرق

عبدالحليم    17657 البسيونى ابراهيم طارق بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 36.52017.514122015.595شرق

حموده    17658 ابوريا السعيد عبدالقادر بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 37.53019.514.75142017109.5شرق

ره    17659 ندا مشيع عبدالمحسن بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 33.5181011.510161195شرق

خضر   17660 محمد محمود بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 37.52918.51313201295.5شرق

العتر    17661 موسى موسى مكرم بنات   مى ع عائشة المحلة السـيدة 36.530181412.5191885.5شرق

حسين    17662 مصطفى مبروك امام بنات   ميار ع عائشة المحلة السـيدة 37.529191313201794شرق

ميخائيل   17663 عبدالملك ماجد بنات   ميراى ع عائشة المحلة السـيدة 33.529168.57.5171873شرق

العدل    17664 محمد اسماعيل ايهاب بنات   ميرنا ع عائشة المحلة السـيدة 363015.511814.51182شرق

صيام    17665 عبدالحميد عبدالحميد رضا بنات   ميرنا ع عائشة المحلة السـيدة 36.5302014.514.52014.584.5شرق

الحفنى    17666 صبرى عدنان سمير بنات   ميرنا ع عائشة المحلة السـيدة 37302012.514.5201989.5شرق

عليوه    17667 حسن حسنى علء بنات   ميرنا ع عائشة المحلة السـيدة 33.528.513.5121216.51284.5شرق

جلفون    17668 يوسف رضا محمد بنات   ميرنا ع عائشة المحلة السـيدة 37.53019.514152020108.5شرق

سلمه   17669 السيد وليد بنات   ميرنا ع عائشة المحلة السـيدة 36291914.514201498شرق

المزين    17670 محمد فؤاد وليد بنات   ميرنا ع عائشة المحلة السـيدة 382919151519.51999شرق

الطويل    17671 احمد عبدالمنعم احمد بنات   نادين ع عائشة المحلة السـيدة 34.523.5137.58.516.51682شرق

النفراوى    17672 صادق عبدالمنعم ممدوح بنات   نادين ع عائشة المحلة السـيدة 35.52815.51413.517.51082شرق

عبدالعزيز    17673 عباس السيد هشام بنات   نادين ع عائشة المحلة السـيدة 39.529.519.512.514201896شرق

بطرسجرجس    17674 بشرى سميح بنات   ناردين ع عائشة المحلة السـيدة 363018.51414.52019.595.5شرق

النجار    17675 امين السيد امين بنات   ناريمان ع عائشة المحلة السـيدة 3328.5181312191773.5شرق
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الباب     17676 فتح بدير عبدالعزيز عبدالمنعم بنات   نانسى ع عائشة المحلة السـيدة 39.5302014.51519.51996.5شرق

السعدنى    17677 احمد السيد احمد بنات   نجلء ع عائشة المحلة السـيدة 39291813.512.51916.564.5شرق

عبدالمجيد     17678 على محمد العابدين زين بنات   نجلء ع عائشة المحلة السـيدة 37.53018.51515191994.5شرق

جاهين    17679 على عبدالعزيز محمد بنات   نجلء ع عائشة المحلة السـيدة 38.52918.514.7515191994.5شرق

العتر    17680 احمد رضوان احمد بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 37.527.51911.514191794شرق

خفاجي    17681 احمد محمد احمد بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 332817.512.51016.51786شرق

الششتاوى    17682 الزغبى محمد احمد بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 34.525.51812.513.519.52095.5شرق

جزر    17683 خليل منصور اسامه بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 3926.519.514.51519.518.597شرق

بخيت    17684 على مصطفى رأفت بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 35281714.513.517.51696.5شرق

النوسانى    17685 فؤاد محمد سعد بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 392919.51514.5201988.5شرق

حيدر    17686 عبدالوهاب جمال سلمه بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 33.52918.51211.518.51984شرق

عبدالفتاح    17687 محمد فؤاد طارق بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 39.5301814.7515192096شرق

يوسف    17688 عطيه محمد عبدالخالق بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 37.52615.599131795.5شرق

خطاب    17689 على عبدالفتاح عصام بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 3727.517.51514.51919.588.5شرق

عبدالرحمن    17690 عبدالعزيز توفيق محمد بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 3726.5171414.5181389شرق

عبدالرحمن    17691 السيد رابح محمد بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 373019.514.51519.519810شرق

البسطويسي    17692 يوسف عبدالعزيز مصطفى بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 23.51510.588.513.51166.5شرق

نجا    17693 محمد محمد مصطفى بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.51515202099.5شرق

عبداللطيف    17694 زكى عبدالعزيز ياسر بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 39.53019.5151519.520910شرق

عسكر    17695 عبدالرحمن مصطفى ياسر بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 39.5281914.514.519.519910شرق

زارع    17696 محمد رفعت يسرى بنات   ندى ع عائشة المحلة السـيدة 36.53015131518.51586.5شرق

سالم   17697 مجاهد مصطفى بنات   نسمه ع عائشة المحلة السـيدة 30.522.5167.511.5161776.5شرق

حجازى    17698 ابراهيم عبدالحليم مصطفى بنات   نعمه ع عائشة المحلة السـيدة 3728.516.51313.52018.587.5شرق
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درويش    17699 احمد احمد طلعت بنات   نغم ع عائشة المحلة السـيدة 39301614.514.75201599.5شرق

عبدالفتاح   17700 المرغنى عبدالفتاح بنات   نغم ع عائشة المحلة السـيدة 393018.51513.52017.579.5شرق

محمد    17701 بدير موسى علء بنات   نغم ع عائشة المحلة السـيدة 39301914152017.589.5شرق

شلبى   17702 احمد محمد بنات   نغم ع عائشة المحلة السـيدة 30.518129.57.5121366.5شرق

رزيق    17703 على السيد احمد بنات   نهى ع عائشة المحلة السـيدة 35.526.514.51010.5191968.5شرق

عبيد   17704 مسعد محمود بنات   نوال ع عائشة المحلة السـيدة 38.525.51714.514.519.518.599شرق

خروب    17705 محمد محمد سمير بنات   نور ع عائشة المحلة السـيدة 36.52112.55.57.517967شرق

عبدالفتاح    17706 محمد فؤاد طارق بنات   نور ع عائشة المحلة السـيدة 393019.513.514.519.52098شرق

البسيوني    17707 احمد محمد عمرو بنات   نور ع عائشة المحلة السـيدة 392919.5141519.51887شرق

الطروش    17708 حسن مسعد محمد بنات   نور ع عائشة المحلة السـيدة 392919.51414.7519.518.596.5شرق

الكومى    17709 احمد محمد احمد بنات   نورا ع عائشة المحلة السـيدة 32.520.51087.5191074شرق

العبدالحبشي   17710 على محمد بنات   نورا ع عائشة المحلة السـيدة 209.567.54.57.56.588.5شرق

عبدالحافظ   17711 هاشم محمد بنات   نورا ع عائشة المحلة السـيدة 33.519.514.57.57.513.51488شرق

القشلن    17712 اسماعيل المتولى نبيل بنات   نورا ع عائشة المحلة السـيدة 3526.517.51313.52014910شرق

العشماوى    17713 محمد فتحى ياسر بنات   نورا ع عائشة المحلة السـيدة 37.527171312.5161698.5شرق

زهران    17714 محمد الششتاوى احمد بنات   نوران ع عائشة المحلة السـيدة 393019.7513.514.5201999شرق

سرور    17715 حلمى صلح احمد بنات   نوران ع عائشة المحلة السـيدة 35.526.516141519.51888.5شرق

احمد    17716 المهدى سامى محمد بنات   نوران ع عائشة المحلة السـيدة 392918.514.515201999شرق

شكر    17717 على على محمد بنات   نوران ع عائشة المحلة السـيدة 34.527.51312.57.519.514.589.5شرق

بكرى    17718 عبدالرازق عبدالهادى مصطفى بنات   نوران ع عائشة المحلة السـيدة 30.515.514111415.51789.5شرق

احمد      17719 صالح محمد صالح احمد هشام بنات   نوران ع عائشة المحلة السـيدة 3728.5181314.519.51899.5شرق

ابوزيد    17720 حامد السيد وائل بنات   نوران ع عائشة المحلة السـيدة 393019.51514.52017.589.5شرق

محمودعبدالله   17721 محمد احمد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 36.520.51411.511181578شرق
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شاهين    17722 شعبان عبدالنبى امير بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 35.523.5151412192069شرق

قش    17723 حلمى عاطف تامر بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 37281712.5131917.589شرق

حسبو    17724 حسنين حسن خالد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 36.527121111.519.51778.5شرق

الديب    17725 عبدالغنى رشاد خالد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 36.5231713.5815.518.599شرق

شرف    17726 السيد محمد سعيد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 37.526.5141413.51718.577.5شرق

فوده    17727 السيد محمود طارق بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 37.522.514.5111013.518.589شرق

القرضاوى    17728 محمد الدين عماد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 382818.513.51419.519.5910شرق

الفرارجى    17729 احمد حلمى محمد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 16104.594.51.51176شرق

منتصر    17730 عفيفى طه محمد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 393019.514.7515201989شرق

ابوغاليه    17731 محمد على محمد بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 35.523.516.51310.51617.568شرق

الديب    17732 السيد محمد محمود بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 393018.514.7515201899.5شرق

الطنطاوي     17733 طه صبرى محمد ياسر بنات   نورهان ع عائشة المحلة السـيدة 3729.519.514.5152018.589.5شرق

ابوجمال     17734 عوض محمد محمد ابراهيم بنات   نورين ع عائشة المحلة السـيدة 38.527.518141419.515.599.5شرق

الباب     17735 عقب مصطفى مسعد ايمن بنات   نورين ع عائشة المحلة السـيدة 3928171414.519.515.588.5شرق

موسى    17736 مصطفى السعيد ماجد بنات   نيره ع عائشة المحلة السـيدة 382418.514.5142017.589.5شرق

طرابيه    17737 زيدان طرابيه محمد بنات   نيره ع عائشة المحلة السـيدة 39301915152020910شرق

حماد    17738 السيد على احمد بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 2026105.52415.579شرق

سعفان    17739 عبدالرحمن عبدالرحمن طارق بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 36.52761381216910شرق

ابوالسعود    17740 السيد محمد عادل بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 37291613.5152020810شرق

بسيوني    17741 العشرى محمد عادل بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 39.5291914.514201999.5شرق

ابوريا    17742 محمد المنسوب عصام بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 28.5181097.516.51499.5شرق

الهللى     17743 على فريد مهدى على بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 35.527.51311.58.5151599شرق

ادريس      17744 محمد موسى الرجال عز عمرو بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 37.516.512.5107.5171569.5شرق
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السيد     17745 محمد فؤاد احمد مجدى بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 393019.513.5152018.5910شرق

شعيب    17746 ابواليزيد ابراهيم محمد بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 37.528.510.512.510.51520910شرق

منصور    17747 محمد صادق محمد بنات   هاجر ع عائشة المحلة السـيدة 3927.51314.75122019.5810شرق

محمد    17748 مصطفى حسن رضا بنات   هانيا ع عائشة المحلة السـيدة 39.53017151519.519.599.5شرق

راشد    17749 عبدالعزيز محمود محمد بنات   هانيا ع عائشة المحلة السـيدة 38.53016.515152018.599شرق

الصايغ      17750 على رشاد محمد الدين عماد بنات   هايدى ع عائشة المحلة السـيدة 38.52814.5127.518.510.588.5شرق

الجرف    17751 السيد بسيونى خالد بنات   هبه ع عائشة المحلة السـيدة 38.521.51314.756171479شرق

قبيص    17752 محمد ابراهيم عماد بنات   هبه ع عائشة المحلة السـيدة 39.529.519141519.518910شرق

الريفى    17753 محمد يسرى احمد بنات   هدى ع عائشة المحلة السـيدة 393019.51514.52017910شرق

السنبختى    17754 مصطفى جابر رمضان بنات   هدى ع عائشة المحلة السـيدة 38.528.51613.5141915.589.5شرق

عليوه    17755 عبدالنعيم عبدالمجيد عبدالله بنات   هدى ع عائشة المحلة السـيدة 2011.557.597.510.569.5شرق

عبدالغفار    17756 احمد ابراهيم مجدى بنات   هدى ع عائشة المحلة السـيدة 362614.513.512.517.512.579.5شرق

عبدالوهاب     17757 العابدين زين عبدالله محمد بنات   هدى ع عائشة المحلة السـيدة 36.516.511.511917.51377.5شرق

العشرى   17758 سامى وائل بنات   هدى ع عائشة المحلة السـيدة 3829.519.514.7514.519.517.599.5شرق

نصر    17759 محمد احمد ايمن بنات   هدير ع عائشة المحلة السـيدة 28.518.56.57.57.5917.588شرق

الشافعى      17760 محمد امين كرم محمد سامح بنات   هدير ع عائشة المحلة السـيدة 2420487.56.514.587شرق

الله    17761 عطا محمد محمود بنات   هدير ع عائشة المحلة السـيدة 3822.511.510.58.518.514.585شرق

الشامي    17762 عبدالمنعم شعبان بنات   همسشريف ع عائشة المحلة السـيدة 3927.518.512.514.52012.561.5شرق

سركيس    17763 على اليمانى السيد بنات   همسه ع عائشة المحلة السـيدة 37.526.515.511.5131814.585.5شرق

السادات   17764 عبدالحميد جمال بنات   همسه ع عائشة المحلة السـيدة 37.52916.51312.517.51686شرق

السنان    17765 ابراهيم حامد شريف بنات   هنا ع عائشة المحلة السـيدة 38.52716.5101017.514.586.5شرق

عبده     17766 الششتاوى على طلعت محمد بنات   هنا ع عائشة المحلة السـيدة 35.52814.5111219.51675.5شرق

العشرى    17767 عبدالرحيم محمد محمد بنات   هنا ع عائشة المحلة السـيدة 36.52411.512.58181466شرق
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فرج    17768 معوض محب صلح بنات   هناء ع عائشة المحلة السـيدة 3529.5131412.51915.586شرق

عويس    17769 عرفه عبدالعزيز نصر بنات   هند ع عائشة المحلة السـيدة 3311.5109.5916.51496شرق

خضر    17770 السعيد محمد رضا بنات   هيا ع عائشة المحلة السـيدة 38241611.510171587شرق

موافى    17771 احمد السيد الششتاوى بنات   وداد ع عائشة المحلة السـيدة 37.5251810.59.5201785.5شرق

مدكور    17772 ابراهيم ابراهيم محمد بنات   وسام ع عائشة المحلة السـيدة 2819178.256.5171493.5شرق

ابوعمو    17773 محمد حمدى محمد بنات   يارا ع عائشة المحلة السـيدة 37.52617.510.51116.519.583شرق

عبدالرازق    17774 ابوزيد عبدالرزاق هيثم بنات   يارا ع عائشة المحلة السـيدة 371916.599.5202096شرق

محمد    17775 عبدالوارث محمد عبدالوارث بنات   ياسمين ع عائشة المحلة السـيدة 2716128.57.589.574شرق

ابوامنه    17776 ابوالعل فتحى احمد بنات   يمنى ع عائشة المحلة السـيدة 38.52717.59.5919.516.573.5شرق

العمى    17777 السيد رمضان محمد بنات     احلم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 361814.53.5912365شرق

الدوس    17778 الغنيمى متولى احمد بنات     اروى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.523.514.51410161785شرق

المتولى    17779 يحيى المتولى ناصر بنات     ازهار ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.59.511.5298962.5شرق

ابوعيسى   17780 احمد ابراهيم بنات     اسراء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3928.517.513.511181493.5شرق

عثمان   17781 ابوالمجد ابوالمجد بنات     اسراء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39291914152016.596شرق

ابونار    17782 حسين مصطفى اكرم بنات     اسراء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 205.571.53.521185شرق

سعد    17783 السيد رمضان خالد بنات     اسراء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.521.511.59.512181597.5شرق

صالح   17784 محمود رضا بنات     اسراء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3723.512811.516.517.586شرق

الحارونى    17785 الرياش محمد محمد بنات     اسراء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3015101111.5149.583شرق

بدوى    17786 المعداوى اسماعيل مصطفى بنات     اسراء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38301713.515202096.5شرق

عبدالواحد   17787 عبدالنبى هشام بنات     اسماء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 359.514.57.54.581594شرق

شادى    17788 عبدالحميد موسى ياسر بنات     اسيل ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3816.5121013.516.514.594.5شرق

عرفه    17789 السيد غنيم محمود بنات     اشرقت ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.5211214.513.516.51895شرق

محمد     17790 السيد الكردى محمد ابراهيم بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3425.516141216.51696.5شرق
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لقوشه    17791 محمد اسماعيل اشرف بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.5231612.512.517.51195شرق

محمدابوعجيله   17792 محمد الصاوى بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3929.518.514.751519.516.597.5شرق

احمد    17793 المغربى صابر صابر بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.527.517.513.51318.515.597شرق

الشربينى    17794 محمد محمد صبحى بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.528.5191413.52017.596.5شرق

سليمان    17795 عبدالعزيز حسن عبدالجواد بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34171812.512181095شرق

عاشور   17796 زايد محمد بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.527.515141418.516.584شرق

جودة    17797 السعيد عبدالجيد محمد بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.529.516.513.513.5181586شرق

الطوخي    17798 خليل موسى محمد بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 32.51512107.515.51283.5شرق

احمدالسيد   17799 الششتاوى مصطفى بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39291914.751319.51896شرق

السجاعى    17800 عاشور عبدالنبى وليد بنات     الء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء واحد26107.57.5410.5106شرق

روبى    17801 عيد صلح احمد بنات     امال ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.51510.5137.5131893.5شرق

الحلو    17802 يوسف محمد جمال بنات     امال ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3416.5121410.517.51476.5شرق

زعيتر    17803 احمد فاروق وحيد بنات     امال ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3824.511.5138.518.51553شرق

الشرقاوى    17804 السعيد محمد كرم بنات     امل ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.529.51914.514.75201965.5شرق

الدهشان    17805 محمد السعيد محمود بنات     امل ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 372618.514.51419.51486.5شرق

محمدشاهين   17806 نصرالدين طه بنات     امنيه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.52915.51312.518.51886شرق

ناجي    17807 على محمود ايمن بنات     اميره ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 382818.51313201784شرق

على    17808 المهدى على عماد بنات     اميره ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 23.52611.59215.51553.5شرق

الحبيبي    17809 محمد محمد عماد بنات     اميره ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 33.52916.514.51219.51586شرق

المقدم    17810 السيد محمد طارق بنات     انجى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3619.51112.51114.51681.5شرق

الزنارى    17811 محمد عبدالغفور امجد بنات     ايمان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 392819151419.51996شرق

محمد    17812 عامر ابراهيم ايمن بنات     ايمان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 221510121214.51162شرق

خيرالله    17813 عبدالفتاح السعيد عاطف بنات     ايمان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.53015.51514.519.752094.5شرق
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دويدار     17814 ابوزيد محمود محمود محمد بنات     ايمان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 312111.511.57.511.51784.5شرق

التراوى   17815 عبدالله احمد بنات     ايه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34171712.510.515.51574.5شرق

غنيم    17816 بسيونى عبدالله بسيونى بنات     ايه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3121171310181796شرق

الدويك   17817 عبدالفغار جمال بنات     ايه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3625.517.510.57.5182095.5شرق

عميره    17818 محمد امين رفعت بنات     ايه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 372919.511.512202095.5شرق

شعبان    17819 محمد ابراهيم على بنات     ايه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 31.519.5167.551416.564شرق

الخواجه    17820 احمد شعبان مسعد بنات     ايه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 25.514.5149.57.58.51663شرق

السود    17821 مصطفى نصر نصر بنات     بدر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 372815.513.510.518.51897شرق

النشار    17822 ابراهيم محمود ابراهيم بنات     بسمله ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3628.515.5131219.51796شرق

غانم    17823 السيد ابراهيم عبدالقادر بنات     بسمله ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 28.520128.510.516.51381.5شرق

الشايب    17824 على محمود يسرى بنات     بسمله ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.52919.5151519.51586.5شرق

المصرى    17825 حسن الحسينى صبرى بنات     بسمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.53020151520191010شرق

ادريس    17826 البكرى محمد عصام بنات     بسنت ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.522.55.59.510.5151473شرق

شاهين    17827 السيد محمود عمرو بنات     تسنيم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3721.51010.51018.51895شرق

دره    17828 محمود حسينى محمود بنات     تقى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.529181515201896.5شرق

رباع    17829 حسين محمود اشرف بنات     جاسمين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3425.54.51213.518.51195شرق

زهران   17830 مصطفى احمد بنات     جهاد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 33.5221111.511.5121273شرق

صحصاح    17831 محمد عبدالقادر سعد بنات     جويريه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 32.528.513.513.511171372.5شرق

الكرنز    17832 حسين حسن ابراهيم بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.529131515201586شرق

مصطفى    17833 عبدالعزيز عبداله ابراهيم بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.51810121119.51685شرق

الملح   17834 عبدالعزيز رشاد بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.525137.57.5171584شرق

المنسى    17835 محمود مسعد رضا بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.52712.514.514201595شرق

بغلط    17836 رضوان العزب محمد بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.52818.51514.75201154شرق
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البيارى    17837 مصطفى خضر محمد بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3221.51014.51219.51365.5شرق

عبدالله    17838 عبدالعال فرج محمد بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.52816.51510191675شرق

البوشي    17839 محمد سعد هشام بنات     حبيبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3930191515202086.5شرق

قنيده    17840 محمد احمد محمد بنات     حنان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3519.5101312191586.5شرق

سحيلق   17841 عبدالعزيز عادل بنات     حنين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.522.57151218.51287.5شرق

الهندى    17842 ابراهيم ابراهيم حسين بنات     خلود ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.517.56129.5131464شرق

مصطفى    17843 عبدالمجيد مصطفى خالد بنات     خلود ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 322612.512.513.5181585.5شرق

النشار   17844 حسن صفوت بنات     داليا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3327.5141514161897.5شرق

سعد   17845 عبدالرحمن محمد بنات     داليا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 383019.5151520188.59شرق

الشاعر    17846 محمد محمود عادل بنات     دعاء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 372919.751514.75201999شرق

زكي    17847 ابراهيم فوزى ابراهيم بنات     دنيا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.524191514.5201699شرق

بدران   17848 السيد رجب بنات     دنيا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.530191515201999شرق

الحاجه    17849 محمد كمال يحيى بنات     دنيا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.52611.51514.518.51598شرق

بعرة    17850 امين محمود شعبان بنات     دينا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 31.5161013.511.516.51175شرق

محمدعبدالفتاح   17851 فتوح محمود بنات     دينا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3522.510.513.5916.51577.5شرق

النبى     17852 حسب مصطفى محمد مصطفى بنات     رانيا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 242610.51510.5111086.5شرق

رضوان    17853 عبدالله محمد احمد بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3930201415201465شرق

عبدالعال    17854 محمد محمد احمد بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 30101813.513.516.51063.5شرق

القاضى    17855 عواد احمد عصام بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 33.52817.5141519.51978شرق

سلطح    17856 على زكريا على بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 27.523131312131674.5شرق

على    17857 عبدالقادر على على بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 32.5231011.511.515.51683.5شرق

الغزولى    17858 عبدالفتاح حمدى عماد بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 28.52410.51410.581564.5شرق

سليمان    17859 على سليمان محمد بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 352917.51513.5201668شرق
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مزيكه    17860 السيد السيد هاشم بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3828191514191797.5شرق

البدهلى    17861 على ربيع وليد بنات     رحمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3828.51614.751116.51786.5شرق

رمضان    17862 على على اشرف بنات     رنا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3328.51714.7512.517.51383.5شرق

بلحه    17863 مصطفى عبدالحميد مصطفى بنات     رنا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.5302014.515201898.5شرق

محجوب    17864 فتوح كمال علء بنات     روان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.528.5191513.5201397شرق

شريف   17865 احمد محمد بنات     روان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.522.519.512.510131555شرق

الباب     17866 عقب مصطفى عبدالجليل محمد بنات     روان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 30.51218.51110.5131064شرق

المتولي   17867 احمد هشام بنات     روان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.5291913.512.519.51984.5شرق

احمد    17868 ابراهيم محمد ياسر بنات     روان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35231913.51419.516.586.5شرق

الناغى    17869 حسن صلح ناصر بنات     رويدا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.52718.51315181276.5شرق

محمود     17870 ابراهيم على محمد محمد بنات     ساره ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 144.516.533.56.51073شرق

دياوى    17871 ميخائيل نزلوى ملك بنات     ساره ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3728.51914.512.519.52077شرق

منصور    17872 محمد السيد اسامه بنات     سلمى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3428191413.519.51977شرق

الرمادى    17873 محمد عبدالغنى خالد بنات     سلمى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3630191412.519.51675شرق

حسين    17874 السيد مدحت عمرو بنات     سلمى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.528.518.5141319.51775.5شرق

الخيشي    17875 حافظ احمد حافظ بنات     سماح ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3227.519.511.59.517.52064.5شرق

داود    17876 محمد عبدالبديع شاكر بنات     سمر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3520.518.51312.5141074.5شرق

خطاب    17877 عبدالسلم كامل محمد بنات     سمر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 332618.51312.5201575.5شرق

السجان    17878 عبده سالم مجدى بنات     سهير ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.52519.511.510.516.51773شرق

الشوني     17879 على السيد على احمد بنات     شروق ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.525.519.514.51219.51866.5شرق

المغازى    17880 محمد عبدالمجيد تامر بنات     شهد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.520.5181413.518.51466.5شرق

المرابع    17881 محمد حامد عبدالناصر بنات     شهد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 301719.51414.511.51264شرق

العربى    17882 السعيد على عصام بنات     شهد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3827.519.513.51419.51965شرق
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حجازى    17883 امين فوزى محمد بنات     شهد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 33.524.5181210.519.51665شرق

الفيومى    17884 عبدالله فؤاد محمد بنات     شهد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35211813.51119.51876شرق

بلل     17885 علي احمد فتحى مصطفى بنات     شهد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.524.518.58.511.5171866شرق

اليمانى    17886 السيد ابراهيم محمد بنات     شيماء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 31.513158.510.5171764.5شرق

السيد   17887 محمود احمد بنات     صفاء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.528.52015152016710شرق

الله     17888 جاد شرقاوى محمد خالد بنات     ضحى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.524.518.51512.519.51879شرق

العطافي    17889 على عبدالرحمن محمد بنات     ضحى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3828.51812.5112015610شرق

سند    17890 ابوالمعاطى جمال محمد بنات     علياء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 33.5161511.512.519.51769.5شرق

السنباطى    17891 عبدالعزيز سعد طارق بنات     عنان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 382818.51413.5201687شرق

عبدالله    17892 ابوالعل محمد خالد بنات     غاده ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.523.51714.511.5201486.5شرق

حلوه    17893 مصطفى ابراهيم رجب بنات     غاده ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 372917.514.514201596.5شرق

التراوى   17894 عبدالله عبدالعزيز بنات     غاده ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3828.5181313201797شرق

يوسف    17895 عبدالوهاب عبدالرحمن مصطفى بنات     فرح ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 362917.51413.5201888.5شرق

فوده    17896 السيد محمود اشرف بنات     كامليا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3727.517.514.514201899شرق

الشورى    17897 البسطويسى ابراهيم عصام بنات     ليلى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 362717.514.514.5201988.5شرق

النشار   17898 حسن صفوت بنات     ماهينور ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 2819.57.512.513151568شرق

نوار    17899 اسماعيل محمد هشام بنات     مايا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.52514.5131119.51575.5شرق

سالم    17900 متولى عبدالوهاب مصطفى بنات     مروه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 27.51311.511.510.5171566.5شرق

العشرى    17901 رمضان السعيد ابراهيم بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.523.513129.5191979شرق

رشاد    17902 محمد فوزى احمد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 332416.510.511.5191768شرق

خطاب    17903 شلبى ابراهيم اسامه بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3720.51312.5131918.588.5شرق

اسماعيل     17904 محمد على رضا تامر بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 30.513.512.54.53161388.5شرق

شاهين    17905 المنسى محمد حامد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 393019.7514.5152020109شرق
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الزاهي    17906 زكريا حسن سلطان بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 341712341819.587شرق

نونو    17907 عبداللطيف محمد عبداللطيف بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 372614.59.51017.51997.5شرق

عبدالواحد    17908 عزت محمد عزت بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 342916138.519.51798.5شرق

ابراهيم    17909 فرج خميس عصام بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.5281613.515201799.5شرق

ابوشوالى    17910 حسن الششتاوى علء بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3628.516.5138.519.51785شرق

نوفل   17911 محمد ماجد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 392917.513.512.5201896.5شرق

النجار    17912 مجاهد سعيد مجاهد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.529181415202099شرق

السيد    17913 محمود زكى محمد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3929161515202099شرق

هلل    17914 محمود زويد محمد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 4030181514.5202098شرق

مساور    17915 محمد شوقى محمد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.52819.7513.512.519.52099.5شرق

درويش   17916 عبدالتواب محمد بنات     مريم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.53019.7513.514.5201996شرق

عوف    17917 محمد محمد هيثم بنات     ملك ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.529.516.51415201786.5شرق

على    17918 امين ابراهيم احمد بنات     منال ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3625.5141413.5201797شرق

العواقى     17919 السيد حامد السيد الله بنات     منه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3826.51812.51019.51896شرق

الدسوقي     17920 صلح مسعد ايمن الله بنات     منه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3618.516.5111018.51885شرق

القرنفلى     17921 السيد رفعت سعد الله بنات     منه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.525.51513.57.51918.577شرق

مزيد    17922 عبدالرازق محمد الله بنات     منه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3118.511.5138181377شرق

ابوطاقه      17923 احمد سيد محمد ممدوح الله بنات     منه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.513.511.5138.5161365.5شرق

ابوالروس    17924 المصيلحى محمود مصطفى بنات     منه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 382917.513.514.75191896.5شرق

عمار    17925 المهدى العزب جمال بنات     منى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 24.51510.58.54.51616.574شرق

النحوى    17926 السيد صادق محمد بنات     منى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3625.515117.5191575شرق

الشونى    17927 عبدالحميد احمد طارق بنات     مى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3318.510.59.53.51417.567شرق

ناصف    17928 ابوالمجد بدير عبدالرحمن بنات     مى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.53015.513.513.5201987شرق
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السعيد    17929 عطيه محمد محمد بنات     مى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3828151410.518.514.586شرق

عمر    17930 على فتوح محمود بنات     ميار ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.5301914.5152017.588.5شرق

نوار    17931 اسماعيل محمد هشام بنات     ميران ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.526.51814.514.52016.568شرق

عيد    17932 احمد صلحى خالد بنات     ميرنا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 29.515127.54.57.51567.5شرق

سليم    17933 عبدالعال احمد وليد بنات     ميرنا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.528.51112.59.5151878.5شرق

ابوالسعاد    17934 السعيد السعيد وليد بنات     ميرنا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.524.51410.511.519.51789شرق

على   17935 عبدالنبى محمد بنات     ناريمان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 2821105.53.751615710شرق

سالم    17936 الشناوى فؤاد رضا بنات     نانسى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3625.5612101512.579شرق

ابراهيم    17937 الحفنى لطفى محمد بنات     نانسى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3527.514.513.57.5182088.5شرق

البدوي    17938 مصطفى عبدالمنعم محمد بنات     ناهد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.524.51014.513192079شرق

زيتون    17939 محمد محمود كمال بنات     نجلء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.530191515201969شرق

الحو    17940 متولى ابراهيم ابراهيم بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3930161515201979شرق

عامر    17941 ابراهيم محمد ابراهيم بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.521.51614.51316.512.578.5شرق

سليمان   17942 احمد احمد بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3312.516.51313.519.51868شرق

عبدالفتاح   17943 عبدالحميد احمد بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39301914.7515201988.5شرق

وهوه    17944 محمد مسعد ايمن بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 13.51458.5نصف26.518105.5شرق

عرفه    17945 عبدالفتاح حسين تامر بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.5231814.751317.51988شرق

بريقع    17946 محمود محمد طلعت بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 382916.514.51419.51988شرق

عبدالباقى    17947 عبدالمعطى مصطفى على بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.526.57.5149.5191979شرق

يوسف    17948 على محمد فايز بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35301412.58.51919.589شرق

زيدان    17949 احمد السيد محمد بنات     ندى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3928.517.514.513201889.5شرق

الشيتى    17950 محمد السيد محمد بنات     نرمين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36251197.51613.575.5شرق

كنزي    17951 شبراوى مرتضى مسعد بنات     نرمين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.526.513.59.57.519.52076شرق
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عبدالعال     17952 حسن حسنى هشام الله بنات     نعمه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 31.516.510.57.57.51717.584.5شرق

النادي    17953 محمد ابراهيم محمد بنات     نغم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 2924.511.55.53.5171854شرق

ثابت    17954 محمد السيد محمد بنات     نغم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 30.519.51410.57.518.51876.5شرق

رزق     17955 المنعم عبد عبدالمنعم محمود بنات     نغم ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.527.52014.515201987شرق

دميان    17956 جرجس اسعد عاطف بنات     نور ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 30.59.5103212.516.541.5شرق

الحول    17957 احمد محمود عادل بنات     نورا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.525.515.512.510.518.514.587شرق

درويش     17958 السيد ماهر محمد هشام بنات     نورا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 29.512108.57.51815.563.5شرق

يونس    17959 احمد ابراهيم احمد بنات     نوران ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.53019.514.515201968.5شرق

امين   17960 احمد محمد بنات     نوران ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 403019.7515152020910شرق

عياد    17961 عبدالحى عبدالمنعم يسرى بنات     نوران ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.5301913.51319.751695.5شرق

حسن     17962 المتولى سند سعد عماد بنات     نورهان ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.52012109.5191964شرق

السامولى    17963 محمد صلح محمد بنات     نيرفانا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37211810.510.5201965.5شرق

قادوس    17964 احمد عبدالجليل السيد بنات     هاجر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.5251611.51119.751975.5شرق

عساوى    17965 عبدالمنعم عصران رجب بنات     هاجر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 2717107.55.515.516.582.5شرق

عطية    17966 عبدالخالق طريف عبدالخالق بنات     هاجر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 32.516107.5513.514.565.5شرق

حسنين    17967 عبدالنبى محمد محمد بنات     هاجر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 32.5156.555.513.517.575شرق

غانم    17968 احمد محمد مسعد بنات     هاجر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.52819.514.514.52017.599.5شرق

محمد    17969 عبدالعظيم سمير هانى بنات     هاجر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 4028191415202088شرق

العجوانى    17970 عبدالمنعم عبدالحميد هانى بنات     هاجر ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.53019.51414.75202098شرق

خليفه    17971 ابوالفتوح انور حامد بنات     هاله ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.516.5185.51218.52077.5شرق

الزياد     17972 الشناوى محمد سمير محمد بنات     هايدى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.52115.51312.519.51988شرق

عبدالله    17973 السيد عبدالمقصود سلمه بنات     هبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 35.520.512.59.5416.51867.5شرق

السيد    17974 السيد محمد نصر بنات     هبه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.5251612121918710شرق
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العشماوى    17975 رمضان محمد ماهر بنات     هدايه ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 39.530201513.5202067.5شرق

محمد    17976 عوض بدوى السعيد بنات     هنا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 36.527.51112.57.514.51868شرق

المنشاوى    17977 فرج حسنى شريف بنات     هنا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3718.510137.518.51787شرق

بعلط    17978 رضوان العزب محمد بنات     وداد ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3929.519141519.516.587.5شرق

ابوجوهر   17979 عبدالجليل محمد بنات     وفاء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.526.51713.5142016.588.5شرق

الصياد    17980 السعيد الشحات مصطفى بنات     وفاء ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.53014101018.516.596شرق

عبدالله    17981 محمود محمد محمد بنات     يارا ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.521105.57.513.51576شرق

المسيرى   17982 زكريا احمد بنات     ياسمين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 37.523.515128.51716.586شرق

حسن    17983 محمود عبدالمنعم شريف بنات     ياسمين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.529.5161312.52016.588.5شرق

المرسي    17984 محمد فؤاد طه بنات     ياسمين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.52715.51112.519.51896.5شرق

ابوشلبي    17985 احمد ابراهيم محمد بنات     ياسمين ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3922.515.513.511.519.514.5810شرق

الزيادي    17986 مصطفى ابراهيم ماجد بنات     يمنى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 38.518.514.511.51014.513.589.5شرق

زايد    17987 اسماعيل محمد محمد بنات     يمنى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 3927.515.51213.51517.599.5شرق

الهوارى    17988 السيد ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم المسلم المحلة الجيل 38.528.512.513.514.518.517.575شرق

ابراهيم   17989 عبدالمنعم ابراهيم المشتركة  احمد المسلم المحلة الجيل 29255.59.55.511.515.543شرق

زهران    17990 الششتاوى فتحى باسم المشتركة  احمد المسلم المحلة الجيل 39.52912.513.514.519.7515.597.5شرق

الرجبي     17991 السيد العرب عز على المشتركة  احمد المسلم المحلة الجيل 2922.5107.55.510.51582.5شرق

برسيمه   17992 عبدالله محمد المشتركة  احمد المسلم المحلة الجيل 252810810.5101772شرق

عوض    17993 محمد عبدالهادى محمد المشتركة  احمد المسلم المحلة الجيل 392915.513.515181783.5شرق

مطر   17994 احمد نبيل المشتركة  احمد المسلم المحلة الجيل 383014913.5171883شرق

الصيفى    17995 مجاهد يحيى السيد المشتركة  السعيد المسلم المحلة الجيل 35.5221389.51917.572شرق

الصم    17996 رفعت رأفت محمد المشتركة  رأفت المسلم المحلة الجيل 39.53017.513.5152018.597شرق

حسن    17997 الضوه حسن محمد المشتركة  زياد المسلم المحلة الجيل 18223.54610.51363.5شرق
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حلمى       17998 السيد محفوظ محمد احمد السلم المشتركة  سيف المسلم المحلة الجيل 372919.7514.514.5201776.5شرق

بدر    17999 السعيد محمود محمد المشتركة  سيف المسلم المحلة الجيل 39.528.5171412191886.5شرق

قنديل    18000 السيد سمير حاتم المشتركة  عبدالرحمن المسلم المحلة الجيل 37.5291614.514201867شرق

ابوالسيد   18001 حامد حماده المشتركة  عبدالرحمن المسلم المحلة الجيل 23.5166.535.511.51562شرق

حسن    18002 محمد محمد وجيه المشتركة  عبدالرحمن المسلم المحلة الجيل 23.59.55.5334.51472شرق

حسين    18003 محمود عباس مصطفى المشتركة  عبدالله المسلم المحلة الجيل 37231085171586شرق

ابوجمرة      18004 احمد محمد عبدالسلم حسام المشتركة  على المسلم المحلة الجيل 382315.510917.51487.5شرق

السعداوي    18005 سليمان محمد خالد المشتركة  عمر المسلم المحلة الجيل 392918141419.51799شرق

ابوجمرة      18006 احمد محمد عبدالسلم حسام المشتركة  عمرو المسلم المحلة الجيل 37.527.51311.57.5181787شرق

مرسى    18007 عطيه حافظ عطيه المشتركة  عمرو المسلم المحلة الجيل 38.52918.51211.519.51987.5شرق

الدين     18008 نصر يوسف السيد احمد المشتركة  محمد المسلم المحلة الجيل 38.5281810.58.5191986.5شرق

عبدالعزيزالسيد   18009 محمد عبدالعزيز المشتركة  محمد المسلم المحلة الجيل 28.524443.5151585.5شرق

حماده   18010 عبدالوهاب فوزى المشتركة  محمود المسلم المحلة الجيل 36.526161210.517.51685.5شرق

احمد    18011 كامل سامى احمد المشتركة  مروان المسلم المحلة الجيل 30.525.51145.514.51286.5شرق

محمد    18012 احمد محمد اشرف المشتركة  مروان المسلم المحلة الجيل 39301912.515201996.5شرق

ابوحلوة    18013 حافظ عبدالرؤف نزار المشتركة  مهند المسلم المحلة الجيل 3929191315201786شرق

خليل    18014 عبدالحميد محمد ياسر المشتركة  اسماء المسلم المحلة الجيل غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

حامد   18015 ابراهيم عبدالله المشتركة  ايمان المسلم المحلة الجيل 34.52917.51310.5191886شرق

البدوى     18016 حامد الدين صلح عمرو المشتركة  بيسان المسلم المحلة الجيل 382718.57.57.5191796شرق

الشرم    18017 ابراهيم البسطويسى ابراهيم المشتركة  حبيبه المسلم المحلة الجيل 3820.5161210.517.51486شرق

عمران    18018 عبده عبدالرحمن اسامه المشتركة  حبيبه المسلم المحلة الجيل 37.524117.55161586شرق

عجور    18019 حسن حسن حسن المشتركة  حبيبه المسلم المحلة الجيل 35.526.51510.59.5181988شرق

البسيونى    18020 صالح طلعت هشام المشتركة  حبيبه المسلم المحلة الجيل 3928.518.514.515201788.5شرق
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المالكى    18021 محمد محمد احمد المشتركة  حنين المسلم المحلة الجيل 39.53015.51314201698.5شرق

الرمادي    18022 احمد محمد خالد المشتركة  حنين المسلم المحلة الجيل 39.530171314.75201988.5شرق

ناصف     18023 العشرى الدين محى رامى المشتركة  رنا المسلم المحلة الجيل 38.526.51512.513.518.51789.5شرق

موسى   18024 محمد ايهاب المشتركة  رودينه المسلم المحلة الجيل 39.53018.514.5152019810شرق

توفيق    18025 عزت محمد احمد المشتركة  رؤى المسلم المحلة الجيل 39.52918.514.751519.519810شرق

عسل    18026 محمود جوده عادل المشتركة  ريناد المسلم المحلة الجيل 38.53018.51410.519.519610شرق

السخاوى    18027 ابراهيم الدسوقى محمود المشتركة  ساره المسلم المحلة الجيل 393019.51414.5202089.5شرق

الغنيمي   18028 طاهر مصطفى المشتركة  ساره المسلم المحلة الجيل 39.52816.51313201497.5شرق

عثمان    18029 محمد حامد محمود المشتركة  سلمى المسلم المحلة الجيل 392919151119.51689.5شرق

شمس    18030 السيد احمد مصطفى المشتركة  سما المسلم المحلة الجيل 33.518.564.57.510.51778شرق

النجار     18031 احمد سيد احمد هشام المشتركة  شهد المسلم المحلة الجيل 3727.517.51313.5201989.5شرق

عمير   18032 طلعت عصام المشتركة  مريم المسلم المحلة الجيل 38201510.58171787شرق

شومان    18033 السيد فايد محمد المشتركة  ملك المسلم المحلة الجيل 34.520.510107.517.51978.5شرق

زغلول     18034 مصطفى محمد ايمن الله المشتركة  منه المسلم المحلة الجيل 38.528191514.5201987شرق

ابراهيم     18035 على فوزى طارق الله المشتركة  منه المسلم المحلة الجيل 3721.510108.5191489شرق

ابوجمرة    18036 محمد عبدالسلم محمد المشتركة  نورا المسلم المحلة الجيل 3720.51097.5161577شرق

نايل    18037 الدسوقى كامل محمد المشتركة  يارا المسلم المحلة الجيل 36.52210.57.57.514.52088.5شرق

شرولة    18038 السيد بدير عادل المشتركة  ياسمين المسلم المحلة الجيل 3826.5171410.518.52088شرق

السيدغراب   18039 محمد احمد بنون  ابراهيم ع المحلة التوفيق 2415147.55.513.51785.5شرق

صالح    18040 احمد محمد احمد بنون  احمد ع المحلة التوفيق 38.52517.514.5819.51987شرق

السعيد   18041 عبدالحى الدسوقى بنون  احمد ع المحلة التوفيق 362316.510.51219.51567.5شرق

الدين    18042 محى عبدالسلم اليمانى بنون  احمد ع المحلة التوفيق 3823.51812.512.5201657شرق

سلمه    18043 قطب عبدالعظيم بهجت بنون  احمد ع المحلة التوفيق 3928.518.51012.519.51686شرق
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الصعيدى    18044 محمود عبدالرحمن رضا بنون  احمد ع المحلة التوفيق 3624.519.587.518.51676.5شرق

شحاته    18045 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح بنون  احمد ع المحلة التوفيق 26910118.515.51686شرق

السباعي   18046 عبدالله عصام بنون  احمد ع المحلة التوفيق 3721.515.51310.5191876شرق

نصر    18047 رشاد عبدالفتاح عماد بنون  احمد ع المحلة التوفيق 392718.51414.5201788.5شرق

بسيسه    18048 السيد ياسين عمرو بنون  احمد ع المحلة التوفيق 37.5261812.59.518.51789شرق

الخرويلي    18049 محمود حموده محمد بنون  احمد ع المحلة التوفيق 393019.7514.514201767شرق

الطور   18050 عصمت محمد بنون  احمد ع المحلة التوفيق 3520.51511.57.515657شرق

عوض   18051 محمد محمد بنون  احمد ع المحلة التوفيق 30.52214.59.5918.51755شرق

شعبان    18052 حامد محمود محمد بنون  احمد ع المحلة التوفيق 36.52917.5121419.51686شرق

حجازى    18053 محمود عاطف محمود بنون  احمد ع المحلة التوفيق 32.5241199.514.51985.5شرق

ابوالغيط    18054 ابراهيم حسنين وليد بنون  احمد ع المحلة التوفيق 37.528.516.511.51219.52086شرق

البياري    18055 السيد يحى يحى بنون  احمد ع المحلة التوفيق 34.523.516.514.513.5181965.5شرق

طمان    18056 حسن رمضان عبدالغنى بنون  ادهم ع المحلة التوفيق 36.52118.512.512.5161966شرق

سلمه    18057 احمد الرفاعى طارق بنون  اسلم ع المحلة التوفيق 31.5151511.512.5171965.5شرق

العدل    18058 محمد عبده سامح بنون  اشرف ع المحلة التوفيق 3615.5119.58.5161169.5شرق

عرفه    18059 حامد محمد عبدالحميد بنون  السعيد ع المحلة التوفيق 197.5118.59.510.51678شرق

غنيم    18060 عبدالجليل بدير طارق بنون  ايمن ع المحلة التوفيق 38.5302015152019810شرق

رخا    18061 البسطويسى محمد عاطف بنون  بسام ع المحلة التوفيق 38.527181514.5201679.5شرق

جرجس    18062 خليل فوزى اسامه بنون  بيشوى ع المحلة التوفيق 393018.515152020810شرق

عبدالحميد    18063 حامد عزت اكرم بنون  تامر ع المحلة التوفيق 3422121311.5171485شرق

حواقة     18064 مصطفى مصطفى اليمانى بنون  حسام ع المحلة التوفيق 3925151514201586.5شرق

ابوموسى    18065 محمد عبدالفتاح فتحى بنون  حسام ع المحلة التوفيق 38.527.5191515191796.5شرق

امام     18066 على زغلول سعد اكرم بنون  حسين ع المحلة التوفيق 36.525.51410.512181677شرق
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علم    18067 عبدالله وليان عبدالله بنون  حسين ع المحلة التوفيق 3726.516.513.514191676.5شرق

رزق    18068 حسن محمد عصام بنون  خالد ع المحلة التوفيق 3515.511.59.5818.51686شرق

سريه    18069 محمد سيد محمد بنون  خالد ع المحلة التوفيق 392315.59.511191466.5شرق

ابوالسعود    18070 اليمانى احمد مصطفى بنون  خالد ع المحلة التوفيق 3729171110201775.5شرق

الشريف    18071 محمد القطب محمد بنون  رشاد ع المحلة التوفيق 37.5271714.51419.51876شرق

جليظه    18072 غنيم ابراهيم منصور بنون  رضا ع المحلة التوفيق 3320177.51414.51266.5شرق

الشافعى    18073 ابراهيم على محمد بنون  زياد ع المحلة التوفيق 382919.51514201486.5شرق

خليل    18074 حامد محمد محمد بنون  زياد ع المحلة التوفيق 33.518125.511.513.51473.5شرق

الرفاعى    18075 محمد مسعد محمد بنون  زياد ع المحلة التوفيق 3926181312201785.5شرق

محمود   18076 محمد وليد بنون  سامح ع المحلة التوفيق 39.526.51714.513.5181767شرق

عبدالله     18077 عبدالواحد كمال ابراهيم الدين بنون  صلح ع المحلة التوفيق 331911.511.59.514.51253.5شرق

حفيضه    18078 البسيونى ابراهيم محمد بنون  صلح ع المحلة التوفيق 3418.512.5129.518.51474شرق

الشرمبابلى    18079 محمد مسعد عبدالرازق بنون  صهيب ع المحلة التوفيق 35.518131310.5201685.5شرق

عقل    18080 السيد عبدالحليم حسن بنون  عادل ع المحلة التوفيق 35.520.515109.5191573.5شرق

سالم    18081 جمعه شحته اشرف بنون  عبدالرحمن ع المحلة التوفيق 37.526171213.519.51477.5شرق

عبدالمولى     18082 عمر البيلى عصمت البيلى بنون  عبدالرحمن ع المحلة التوفيق 38.527.515.512.51316.51485.5شرق

بركات    18083 يوسف عبدالرحمن عبدالوهاب بنون  عبدالرحمن ع المحلة التوفيق 15.57.5104.54.58.51282.5شرق

عبدالوهاب    18084 حسن حسن محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة التوفيق 3825.516.51414.7518.51877شرق

السيد    18085 عوض عطيتو محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة التوفيق 34.5151512.513.5171163شرق

قنديل    18086 محمد عبدالعظيم محمد بنون  عبدالعظيم ع المحلة التوفيق 21155.553.581142.5شرق

احمدالنظامى   18087 محمد على بنون  عبدالله ع المحلة التوفيق 36.52216119191543.5شرق

بريك    18088 مصطفى رمضان محمد بنون  عبدالله ع المحلة التوفيق 3526.515.5151018.51785.5شرق

الهورينى    18089 فهمى احمد وليد بنون  عبدالمحسن ع المحلة التوفيق 3321.513148.513.51755.5شرق
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عبدالحميد    18090 السيد عبدالمنعم فتحى بنون  عبدالمنعم ع المحلة التوفيق 251512.5137.591355.5شرق

الموافى   18091 رمضان احمد بنون  على ع المحلة التوفيق 2715.516.5117.513.51444.5شرق

الحدب    18092 على على حسن بنون  على ع المحلة التوفيق 36.51916.513.5819.51866.5شرق

المرسى    18093 السعيد على سامح بنون  على ع المحلة التوفيق 37.520.516.5147.5181873.5شرق

السعيد   18094 عزت محمد بنون  عمار ع المحلة التوفيق 38.524.5191413191763.5شرق

محمد    18095 منصور طلحه عادل بنون  عمرو ع المحلة التوفيق 382719.514.51419.51786شرق

ابوالسعود    18096 االيمانى احمد محمد بنون  عمرو ع المحلة التوفيق 37281913.51218.51967شرق

رخا   18097 فاروق محمود بنون  عمرو ع المحلة التوفيق 33.5281612.513181656.5شرق

نصار    18098 محمد خليل بنون  فارسمصطفى ع المحلة التوفيق غـغـ17غـ2غـ16.51011شرق

السبعاوى    18099 على فؤاد وليد بنون  فارس ع المحلة التوفيق 35.520.512.51411.5151758شرق

قنديل    18100 حسن فتحى حازم بنون  فتحى ع المحلة التوفيق 37.5231714.51019.51776.5شرق

الهللى    18101 ابراهيم على ابراهيم بنون  كريم ع المحلة التوفيق 362215.51411.517.518.569شرق

قرقر   18102 المحمدى حسين بنون  كريم ع المحلة التوفيق 25161012.57.5131955شرق

رجب    18103 الدمرداشمصطفى عصام بنون  كريم ع المحلة التوفيق 3223.5125.57.513.518.566شرق

الشافعى    18104 الزغبى محمد مجدى بنون  كريم ع المحلة التوفيق 1611.5531.571575شرق

الرفاعى    18105 ابراهيم كمال هانى بنون  لؤى ع المحلة التوفيق واحد2818116.531313.57شرق

البربرى    18106 ابراهيم احمد محمود بنون  مازن ع المحلة التوفيق 5552.5واحد1343.52.5شرق

قنديل    18107 المحمدى الششتاوى ابراهيم بنون  محمد ع المحلة التوفيق 23.566.53.5512.515.554شرق

بكر     18108 احمد محمد رمضان ابراهيم بنون  محمد ع المحلة التوفيق 312012.51311.5171857.5شرق

السعودى    18109 عبداللطيف محمد ابراهيم بنون  محمد ع المحلة التوفيق 3526.516.512.57.51818.558شرق

الصياد    18110 حسين حسين اشرف بنون  محمد ع المحلة التوفيق 34.52815.511.510.51515.567.5شرق

حامد    18111 السيد محمد حامد بنون  محمد ع المحلة التوفيق 35.52917.51513181997.5شرق

ابوجمره    18112 الزغبى الزغبى حماده بنون  محمد ع المحلة التوفيق 2917.5118.5812.518.5106.5شرق
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الزعلوك    18113 على محمد خالد بنون  محمد ع المحلة التوفيق 38.53016.514.7514.52019109.5شرق

العبادى     18114 ابراهيم محمد محمد خالد بنون  محمد ع المحلة التوفيق 372918.5151519.51999.5شرق

ابوسليمان    18115 رمضان محمد سامح بنون  محمد ع المحلة التوفيق 342814.51310.517.51847شرق

عبدالقادر    18116 ابوسيف محمد سيف بنون  محمد ع المحلة التوفيق 33.525108.58.51619.578.5شرق

قميحه    18117 محمد جلل عادل بنون  محمد ع المحلة التوفيق 3528.512.51514.519.51798.5شرق

الخيسي    18118 عبدالجليل فهمى عبدالجليل بنون  محمد ع المحلة التوفيق 37.528.51313.512.51818.598.5شرق

الخرصة    18119 حسن عبدالحميد عبدالحميد بنون  محمد ع المحلة التوفيق 342310115.51516.598.5شرق

شلبى    18120 السيد على علءالدين بنون  محمد ع المحلة التوفيق 3425.512.514.51218.516.557شرق

اليمانى    18121 حسن محمد فؤاد بنون  محمد ع المحلة التوفيق 31.5291311.512.518.515.597.5شرق

مصباح   18122 اسماعيل محمد بنون  محمد ع المحلة التوفيق 36.517.5101491416.568.5شرق

ليله    18123 عبدالعظيم عبدالنبى محمد بنون  محمد ع المحلة التوفيق 36.523.514141216.517.568.5شرق

السيد    18124 احمد رأفت مصطفى بنون  محمد ع المحلة التوفيق 35.5251012.510.5141578شرق

البيلى    18125 عبدالنبى محمد ممدوح بنون  محمد ع المحلة التوفيق 322614118.51716610شرق

الزغل    18126 محمد حسن ياسر بنون  محمد ع المحلة التوفيق 3221.512128.518.51569شرق

صالح   18127 عبدالسميع ابراهيم بنون  محمود ع المحلة التوفيق 29.52110108.517.51585.5شرق

رضوان    18128 السيد عبدالرحمن العربى بنون  محمود ع المحلة التوفيق 351815.511101917.598.5شرق

صومع    18129 محمد مفيد انس بنون  محمود ع المحلة التوفيق 25.511.57.510914.51587شرق

عبدالصمد    18130 احمد محمود حميدو بنون  محمود ع المحلة التوفيق 29156.57.58.516.510.567.5شرق

دياب    18131 محمد عبدالتواب سمير بنون  محمود ع المحلة التوفيق 211959.510131268شرق

ياسو    18132 محمد احمد طارق بنون  محمود ع المحلة التوفيق 372616.512.514.7519.519.51010شرق

عيد     18133 مرسى محمد محمد احمد بنون  مروان ع المحلة التوفيق 38.52918.513141919.5810شرق

قادوس     18134 عبدالمنعم فاروق وائل محمد بنون  مروان ع المحلة التوفيق 382917.5111218.519.569.5شرق

خليل    18135 محمود على محمود بنون  مصطفى ع المحلة التوفيق 28201514.513.515.51783.5شرق
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بخيت    18136 عبدالرحمن ياقوت عبدالرحمن بنون  معاذ ع المحلة التوفيق 34.526.51514.512.51817.5104.5شرق

عوض    18137 السعيد احمد احمد بنون  ممدوح ع المحلة التوفيق 37.53019.514152018.596شرق

ابراهيم     18138 احمد سيد احمد محمد بنون  مهند ع المحلة التوفيق 3117.5131311.519.517.576شرق

الزرقانى    18139 محمد ابوالفتوح عبدالعزيز بنون  نعمان ع المحلة التوفيق 20.596.5129.510.57.565شرق

زايد    18140 السيد ابراهيم ابراهيم بنون  نور ع المحلة التوفيق 352711.51212151344.5شرق

ابوالعينين    18141 الدسوقى على ياسر بنون  نور ع المحلة التوفيق 3728.517.514.51518.519.578شرق

ياسو   18142 محمد حسين بنون  وحيد ع المحلة التوفيق 35.5201010.5121514.557شرق

راشد     18143 عبدالحليم مرزوق محمد محمد بنون  ياسر ع المحلة التوفيق 23.519101114101465شرق

المتولى    18144 يحى المتولى خالد بنون  يحيى ع المحلة التوفيق 31151012.5121514.567.5شرق

الدين     18145 جمال ابوالعل محمد احمد بنون  يوسف ع المحلة التوفيق 3823.5181313.5191859شرق

عمار    18146 محمد عبدالله عماد بنون  يوسف ع المحلة التوفيق 37.523.51313.51317.512.577.5شرق

ابوالسعود    18147 الغمرى محمد هانى بنون  يوسف ع المحلة التوفيق 15.5151011.57.59.51053.5شرق

محيسن   18148 مسعد هانى بنون  يوسف ع المحلة التوفيق 28.51511.51391715.554.5شرق

عامر    18149 محمد ابوبكر السيد بنون  ابراهيم ع المحلة الثورة 24.511.51014101111.565.5شرق

سليمان    18150 الدسوقى ابراهيم محمد بنون  ابراهيم ع المحلة الثورة 301711.51212.517.518.584.5شرق

الغبارى    18151 ابراهيم محمد محمد بنون  ابراهيم ع المحلة الثورة 27.51511.5131315.511.553.5شرق

عطا    18152 محمد جلل ابراهيم بنون  احمد ع المحلة الثورة 20.511.51013.511141364.5شرق

الجناينى    18153 السعيد الششتاوى السعيد بنون  احمد ع المحلة الثورة 2510.510.513.511.51514.552.5شرق

ندا    18154 السيد احمد السيد بنون  احمد ع المحلة الثورة 36.516.51011.511.5151554.5شرق

صالح   18155 محمود السيد بنون  احمد ع المحلة الثورة 2817.5109.59.5141654شرق

عطية    18156 الناغى الشناوى الناغى بنون  احمد ع المحلة الثورة واحد322512.5101115136شرق

البلقيني    18157 محمد على الوردانى بنون  احمد ع المحلة الثورة 32.522.51213.511.51515.542شرق

عبدالغفار    18158 محمد فايز تامر بنون  احمد ع المحلة الثورة 135.5512.58.579.542شرق
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المهدى    18159 اسماعيل حسين حسام بنون  احمد ع المحلة الثورة 36.52915.5107.519.512.555.5شرق

محفوظ    18160 رمضان محمد رضا بنون  احمد ع المحلة الثورة 342416.514111918.578شرق

الفرارجى    18161 متولى محمد عبدالحميد بنون  احمد ع المحلة الثورة 35.5251714.51519.519.588شرق

سرحان    18162 صابر عبداللطيف فاخر بنون  احمد ع المحلة الثورة 35.524171411191887.5شرق

الفيومى    18163 احمد محمد كمال بنون  احمد ع المحلة الثورة 2820.516.57.551910.576شرق

الصعيدى    18164 محمد ابوالفتوح محمد بنون  احمد ع المحلة الثورة 352415.58.57.516.512.596شرق

عبدالوهاب     18165 العابدين زين عبدالله محمد بنون  احمد ع المحلة الثورة 352415.51411181676شرق

البنا    18166 الششتاوى كمال محمد بنون  احمد ع المحلة الثورة 39.5232014.7514.52019.578شرق

اسماعيل    18167 شتا كامل ياسر بنون  احمد ع المحلة الثورة 3928.519.7515152019.598.5شرق

الحصرى   18168 ابراهيم احمد بنون  ادهم ع المحلة الثورة 35.52118.512.58.5171465.5شرق

طه   18169 الزاهى صبرى بنون  ادهم ع المحلة الثورة 37.526.51914.51219.51374.5شرق

صقر    18170 ابراهيم عبدالمنعم ايمن بنون  اسامه ع المحلة الثورة 28.51511.510.5415.51176شرق

محمد    18171 عبدالعزيز نصيرى عيد بنون  اشرف ع المحلة الثورة 372914.513.5131816.586.5شرق

قرقر    18172 على رجب عبدالرحمن بنون  السيد ع المحلة الثورة 3322.514.51291819.566شرق

عامر    18173 محمد السيد عماد بنون  السيد ع المحلة الثورة 29.520.515.5147.5181477.5شرق

سليمان    18174 عبدالعزيز حسن كمال بنون  السيد ع المحلة الثورة 1820.5107.5411.51566شرق

سليم    18175 مسعد انور وائل بنون  انور ع المحلة الثورة 3124.51097.5181686شرق

العشري    18176 عبدالطيف محمد احمد بنون  اياد ع المحلة الثورة 3929.51714.7515201788شرق

الخياط    18177 محمد حسن محمد بنون  اياد ع المحلة الثورة 3212179.57.51716.554شرق

ابوسليمان    18178 رمضان محمد خالد بنون  حسام ع المحلة الثورة 30.523117.581714.574شرق

المسيري    18179 المهدى ابراهيم محمد بنون  حسين ع المحلة الثورة 38241211.5919.516.586.5شرق

العشري    18180 احمد محمد سمير بنون  خالد ع المحلة الثورة 34.525.510.512.59.519.518.586.5شرق

الحسنى    18181 محمد السعيد عيد بنون  خالد ع المحلة الثورة 34241014131818.584.5شرق
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عمر    18182 احمد محمد محمد بنون  خالد ع المحلة الثورة 27.5151013.57.51419.584شرق

سعد    18183 السيد حسن عبدالنبى بنون  رضا ع المحلة الثورة 28.515.516.55.5101517.565.5شرق

الحداد    18184 السيد رفعت الحسينى بنون  رفعت ع المحلة الثورة 36.526.519.5141519.516.584.5شرق

سند    18185 بدر عنتر ابراهيم بنون  زياد ع المحلة الثورة 3929.519.514152018.584.5شرق

شرف    18186 عبدالفتاح حامد محمد بنون  زياد ع المحلة الثورة 27.52110.51.55.518.59.563شرق

نصرموسى   18187 نبيل هانى بنون  زياد ع المحلة الثورة 22.518.5101.57.515.510.582.5شرق

الشعراوى    18188 عامر سعيد فتحى بنون  سامح ع المحلة الثورة 3424171313.51918.584.5شرق

عطيه     18189 محمد السيد محمد الدين بنون  ضياء ع المحلة الثورة 3512.513111116.511.562شرق

امام    18190 احمد محمد جمال بنون  عبدالرحمن ع المحلة الثورة 3415.511.54815.51382.5شرق

الحلو    18191 حسن عبدالرحمن حسن بنون  عبدالرحمن ع المحلة الثورة 2815112.57.513.51562شرق

الشرقاوى   18192 عبدالستار خالد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الثورة واحد31.52816121419.5177شرق

ابوورده   18193 فاروق صلح بنون  عبدالرحمن ع المحلة الثورة 39291914.515201774شرق

المرسي    18194 الششتاوى محمد صلح بنون  عبدالرحمن ع المحلة الثورة 33.521.511.57.591914.584شرق

عطيوه    18195 عبدالعزيز ثروت عادل بنون  عبدالرحمن ع المحلة الثورة 38.527.518131519.51583شرق

جمعه    18196 ابراهيم محمد عمرو بنون  عبدالرحمن ع المحلة الثورة 32.52515.51112.519.51775شرق

سرسيق    18197 توفيق على خالد بنون  على ع المحلة الثورة 33.524141011.5191775.5شرق

البحيرى     18198 حامد احمد فتحى عبده بنون  عمر ع المحلة الثورة 2313.51037.514.51253.5شرق

ابراهيم    18199 كمال محمد كمال بنون  عمر ع المحلة الثورة 35.52614128.518.51373.5شرق

الصعيدى    18200 محمد ابوالفتوح ماهر بنون  عمر ع المحلة الثورة 38.529.51712.512.519.51464.5شرق

ريه     18201 ابوالمعاطى الطاهر على هانى بنون  عمر ع المحلة الثورة 38.5301813.51419.7517.568.5شرق

ابوالمجد    18202 الششتاوى سعد امالى بنون  عمرو ع المحلة الثورة 3528.516.57.511.517.51453شرق

مطحنة    18203 على السيد محمد بنون  عمرو ع المحلة الثورة 7.517.5863.5واحد21.5127شرق

النجار    18204 محمد كمال السيد بنون  فارس ع المحلة الثورة 24.57101110.5171152.5شرق
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محمد    18205 سالمان لطيف المنسى بنون  فارس ع المحلة الثورة 21.5121058.517952.5شرق

العصفورى    18206 احمد فوزى كرم بنون  فوزى ع المحلة الثورة 301510510176.552.5شرق

ابراهيم    18207 على فاروق ابراهيم بنون  كريم ع المحلة الثورة 36.5221614.513.518.51578شرق

شيشة     18208 اسماعيل عبدالقادر احمد بنون  كريم ع المحلة الثورة 34.527.51812.5142015.589شرق

محمد    18209 عبدالمنعم محمد حسن بنون  كريم ع المحلة الثورة 21.521024.516.59.576شرق

الجدامى    18210 حلمى صلح حلمى بنون  كريم ع المحلة الثورة 214.562510844شرق

عوض   18211 حسين محمد بنون  كريم ع المحلة الثورة 268.57.54.581710.574.5شرق

السجينى    18212 امين طلعت محمد بنون  كريم ع المحلة الثورة 35151413152010.554.5شرق

شاكر    18213 توفيق احمد محمود بنون  كريم ع المحلة الثورة 24.59.51047.5166.573شرق

بدر    18214 عيد احمد ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الثورة 38291914152013.577.5شرق

ابودشيش   18215 اسماعيل ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الثورة 23.515.5148.51117.51355.5شرق

عبدالرازق     18216 ابراهيم محمد الحسينى ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الثورة 36231713.512191665شرق

السايس    18217 ابراهيم مصطفى ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الثورة 9.58657.5158.564.5شرق

الشاذلي    18218 ابوزيد اسماعيل ابوزيد بنون  محمد ع المحلة الثورة 31151059.51710.555شرق

العطار    18219 احمد السعيد احمد بنون  محمد ع المحلة الثورة 36.51812.5128.519.51455شرق

الفراش    18220 حلمى عبدالجليل احمد بنون  محمد ع المحلة الثورة 38301814152014.577.5شرق

العصفورى     18221 احمد سلمه نصر احمد بنون  محمد ع المحلة الثورة 3624.51713.5142012.578شرق

عبدربه    18222 عبدالونيس محمد المير بنون  محمد ع المحلة الثورة 31151111.511.515.510.575شرق

الدماطى    18223 مصطفى ابراهيم السعيد بنون  محمد ع المحلة الثورة 37.525.516.513.514201576.5شرق

ابراهيم    18224 رمضان المغاورى السيد بنون  محمد ع المحلة الثورة 11.58633.5117.557شرق

ابوطالب    18225 ابراهيم محمد بهاءالدين بنون  محمد ع المحلة الثورة 34.516.510.547.516.51362.5شرق

حوطر    18226 الدسوقى رمضان جمال بنون  محمد ع المحلة الثورة 36.51512.58.59.518.51753شرق

شاهين    18227 مصطفى عبدالفتاح جمال بنون  محمد ع المحلة الثورة 32.5151011.511.517.51255شرق
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قرنيطه    18228 ابراهيم محمد حسين بنون  محمد ع المحلة الثورة 32.51514.591317.51271.5شرق

عيسى    18229 محمود ابراهيم خالد بنون  محمد ع المحلة الثورة 35.524.514.513.51317.51655شرق

احمد   18230 فتحى ربيع بنون  محمد ع المحلة الثورة 25.5161491013.510.574.5شرق

محمود    18231 توفيق السعيد رضا بنون  محمد ع المحلة الثورة 322010.513.510.5171552شرق

صالح    18232 عواد شعبان شريف بنون  محمد ع المحلة الثورة 1015.567.51.541143شرق

عوض    18233 محمد محمد صلح بنون  محمد ع المحلة الثورة 36271912.512.519.51764شرق

سليمان    18234 عبدالعزيز جاد عبدالجواد بنون  محمد ع المحلة الثورة 28241210.57.517.51354شرق

الصياد    18235 محمد رمضان عبدالله بنون  محمد ع المحلة الثورة 20.521179.755.751916.591.5شرق

عمران    18236 محجوب سليمان عطيه بنون  محمد ع المحلة الثورة 26.520.510.595.5131352شرق

داود    18237 على عبدالقادر عمرو بنون  محمد ع المحلة الثورة 28.517117.52.512.51461.5شرق

على    18238 محمد توفيق محمود بنون  محمد ع المحلة الثورة 21.517.577.591412.553شرق

محمد    18239 سليمان محمد سليمان بنون  محمود ع المحلة الثورة 36.52415.510.510.5181452.5شرق

عبدالعال    18240 محمد زويد عبدالمنعم بنون  محمود ع المحلة الثورة 1318.56.597.5111363شرق

العربى    18241 رسلن ماهر محمد بنون  محمود ع المحلة الثورة 35.5211611.5916.51363شرق

السمسار    18242 غازى مصطفى محمد بنون  محمود ع المحلة الثورة 2115107.52.5713.552.5شرق

الرشيدى   18243 محمود محمود بنون  محمود ع المحلة الثورة 31.51510131013.512.563.5شرق

الحداد   18244 مسعدمحمد ابراهيم بنون  مصطفى ع المحلة الثورة 22.5125.5841010.554شرق

الدالي   18245 مصطفى محسن بنون  مصطفى ع المحلة الثورة 25.51112.58.57.513.57.553.5شرق

جمعه    18246 عبدالفتاح احمد محمد بنون  مصطفى ع المحلة الثورة 27.5710.512.511171443.5شرق

العدوى    18247 حامد مصطفى منتصر بنون  مصطفى ع المحلة الثورة 372718.51413191883شرق

لطفى    18248 السيد منير طارق بنون  منير ع المحلة الثورة 125.537.52.5101351.5شرق

السجانه     18249 ابراهيم حسن محمد طارق بنون  مهند ع المحلة الثورة غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

المشاقى   18250 مسعد امين بنون  نادر ع المحلة الثورة 33.517.514.51412.5191752.5شرق
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الكنيسى    18251 محمد مصطفى ابراهيم بنون  نبيل ع المحلة الثورة 23171013.511.51816.583شرق

عبدالوهاب     18252 العابدين زين عبدالله محمد بنون  نورالدين ع المحلة الثورة 2818.511.51411.5201473شرق

سالم    18253 السيد سليمان شعبان بنون  يوسف ع المحلة الثورة 27.5201313.5819.515.582.5شرق

منصور    18254 احمد ابوالحارث علء بنون  يوسف ع المحلة الثورة 25.51710117.513.51572.5شرق

اللفى    18255 على منير محمد بنون  يوسف ع المحلة الثورة 251564.51.5131372شرق

واصف    18256 زكى وصفى امير بنون   ابانوب ع كامل المحلة مصطفى 36.52918.512.511.5191966شرق

نمشه    18257 مصطفى احمد ابراهيم بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3626.514.511.5131911.563شرق

الرمادى   18258 السيد ابراهيم بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى صفر37.5111343.759148شرق

البسيونى   18259 عثمان ابراهيم بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3525.514.512.59.5151274شرق

عبيد    18260 ابراهيم ياقوت ابراهيم بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3627.51587.51514.574.5شرق

سعيد    18261 حامد رضا اسامه بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3629.51412.51219.514.585شرق

صالح    18262 حسين محمد اشرف بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 25.525.5127.57.513.511.573شرق

الحلو    18263 رمضان حسن السيد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى صفر3.56نصفصفرنصف117.52شرق

الصوالحى     18264 احمد سيد عبدالجواد السيد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3222.514.51214.51912.586.5شرق

الجمال    18265 السيد محمد السيد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 28.515109.57.51415.584.5شرق

عجيز    18266 ابراهيم مصطفى جميل بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 26.59.5128.58.5121472شرق

مكاوى    18267 حموده حسن حاتم بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 29.524107.591614.583شرق

العقاد   18268 محمد حسام بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 35301313.513.51915.574شرق

عبدالمقصود   18269 مصطفى حسام بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 30.523.5107.57.512.512.573شرق

محمد    18270 ابراهيم الرفاعى حسين بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 33.528.513.513.51419.51366.5شرق

الشيخ    18271 احمد فتحى خالد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 34.52713.57.51318.515.565شرق

مدكور    18272 فوزى احمد راجى بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 37.524.51713.513.5171471.5شرق

عبدالفتاح   18273 ابراهيم رضا بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى واحد353010101017.511.57شرق
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شحاته    18274 البكرى طلبه رمضان بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 32.520138.57.5121483شرق

السحلى    18275 حسين عبدالفتاح زكى بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3324.51210.57.518.515.575.5شرق

الصفطى    18276 المرسى السيد سامح بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 35.52813.58.58.518.515.587.5شرق

ابوسلمه    18277 عبدالحميد السيد صابر بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 372717.59.51119.514.586شرق

عبدالغنى    18278 مبروك محمد صبحى بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3725.51910.5112015.598.5شرق

زقزوق    18279 محمود جلل طارق بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3526.5201013201596.5شرق
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لطفى    18280 ابراهيم عبدالعزيز عادل بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 34.52118.51112.52015.573شرق

ابوستيت    18281 عبدالجليل عزالدين عادل بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 34.528.518.512.513201791.5شرق

العساس    18282 بسيونى زكى عبدالله بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 36.52216.58.51319.512.573شرق

ابوزيد    18283 عبدالمنعم ابراهيم عصام بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 23.59125.55.513.516.551.5شرق

الجناينى    18284 شحاته عبدالمنعم عصام بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 35.52717.512111915.582.5شرق

غطاس     18285 احمد محمد الله فتح بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 245102.5913.515.563شرق

العطار    18286 السيد عبدالفتاح فريد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى واحد23.55.551.541014.55شرق

الحماقى    18287 احمد سعد مجدى بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 36.53018.514.51519.51987.5شرق

حندوق    18288 محمد فهمى محسن بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 7.512.513.582.5واحد2377.5شرق

شلبى    18289 على محمد محسن بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 393019.51515201886.5شرق

الحنفى    18290 احمد احمد محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3523.519.510.513181874.5شرق

فايد   18291 احمد محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3328201514201565.5شرق

النصارى    18292 محمد احمد محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 34.524.5181292014.569شرق

حوه     18293 عثمان محمد احمد محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 24.58.5133.57.518.512.563شرق

العزب    18294 غازى العزب محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 351818107.5181477شرق

عبدالحليم    18295 عبدالمطلب حمدى محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3519171010201464.5شرق

ابراهيم    18296 ابراهيم عبدالحى محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 311510.599.512.516.566.5شرق

عفان    18297 حسانين محمد محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 37.5261713.514.52018.577شرق

سليمان   18298 محمد محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 1.54.514.562واحد1764شرق

يوسفحسن    18299 محمد محمد بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 392919.513.515202065شرق

عرجان    18300 السيد السيد محمود بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 24.510.511.5810.512.51375.5شرق

ابوشير    18301 محمد عبدالعظيم محمود بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 3825171312.5192074.5شرق

عبدالفتاح    18302 احمد احمد مصطفى بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 29.511132.53.512.515.566شرق
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قاسم    18303 السيد مصطفى مصطفى بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 36.526.517.512.5101914.568شرق

الضوه    18304 محمد مسعد هانى بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 39251713.514.52016.556شرق

سالم    18305 مهدى عبدالمنعم هشام بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 39.528207.54.751814.593شرق

ابوالسباع    18306 احمد اسماعيل يونس بنون   احمد ع كامل المحلة مصطفى 37.52717.51314191664.5شرق

عبدالرحيم    18307 سليمان اسماعيل ابراهيم بنون   ادهم ع كامل المحلة مصطفى 3821.516.512.512.519.511.566شرق

الرجبى    18308 السيد السيد عبدالله بنون   ادهم ع كامل المحلة مصطفى 3725.517.513.59.518.51255شرق

هدهود     18309 النبى حسب مندور عصام بنون   ادهم ع كامل المحلة مصطفى 28.513.513.57.57.5141353.5شرق

الخواص    18310 على المرسى مصطفى بنون   اسامه ع كامل المحلة مصطفى 3922.5187.5111914.568شرق

السراجى    18311 محمد مصطفى وائل بنون   اسامه ع كامل المحلة مصطفى 27.5151094131254.5شرق

مصطفى    18312 فتوح محمد الرفاعى بنون   اسلم ع كامل المحلة مصطفى 33.511.512.59.57.51614.555شرق

جوهر    18313 عبدالصادق بديع خالد بنون   اسلم ع كامل المحلة مصطفى 27.5107.592.51612.565شرق

عمام    18314 عبدالحى ابراهيم محمد بنون   اسلم ع كامل المحلة مصطفى 26106.54315.5763.5شرق

محمد    18315 مرسى احمد محمد بنون   اسلم ع كامل المحلة مصطفى 39.52819.511.51419.51877شرق

حجازى    18316 الشربجى فاروق محمد بنون   اسلم ع كامل المحلة مصطفى 382618.513.51417.51575شرق

محمد    18317 عبدالعاطى اسماعيل ابراهيم بنون   اسماعيل ع كامل المحلة مصطفى 297145.5511.515.563.5شرق

يوسف     18318 حسن امين انيس امين بنون   اشرف ع كامل المحلة مصطفى 33.52312.5109182045شرق

عدس     18319 مرسى محمد حسن ايمن بنون   اشرف ع كامل المحلة مصطفى 36241711919.515.575شرق

النقيب    18320 متولى عبدالله محمد بنون   اشرف ع كامل المحلة مصطفى 37.5271713.512191666شرق

الرفاعى    18321 منصور السيد احمد بنون   اكرم ع كامل المحلة مصطفى 36.525.513.511.51417.51376شرق

الرفاعى    18322 منصور السيد احمد بنون   امجد ع كامل المحلة مصطفى 35.521.514.59.511.516.515.585شرق

السيد    18323 محمد اسماعيل مصطفى بنون   امجد ع كامل المحلة مصطفى 22.521101.55.512.51154.5شرق

توفيق   18324 محمد هشام بنون   امير ع كامل المحلة مصطفى 39.53019.513.5122017.567شرق

الوزان    18325 عبدالفتاح انور محمد بنون   انور ع كامل المحلة مصطفى 3319118.57.5181654.5شرق
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غالى    18326 يوسف السعيد احمد بنون   اياد ع كامل المحلة مصطفى 3724181112.52017.577.5شرق

عبدالظاهر   18327 السيد احمد بنون   اياد ع كامل المحلة مصطفى 37271511.510.519.51586شرق

موسى    18328 محمد محمد احمد بنون   اياد ع كامل المحلة مصطفى 393019.514.514.519.51879شرق

الحصرى     18329 السيد احمد السيد عمر بنون   اياد ع كامل المحلة مصطفى 372515.514.513.519.51779شرق

ابوالحسن    18330 السعيد ابراهيم وليد بنون   ايمن ع كامل المحلة مصطفى 29157.553.5131766.5شرق
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شعبان    18331 عبدالسلم عبدالسلم وائل بنون   باسل ع كامل المحلة مصطفى 382713.510.57.518.51655.5شرق

على     18332 الدين محى محمد محمد بنون   باسم ع كامل المحلة مصطفى 3628.512.5111118.51676شرق

غالى    18333 يوسف السعيد حازم بنون   براء ع كامل المحلة مصطفى 3826.519.51415181788.5شرق

عبدالوهاب    18334 هلل فرحات صبرى بنون   بسام ع كامل المحلة مصطفى 20.5567.551512.574شرق

البيطار    18335 السيد صادق محمد بنون   بشار ع كامل المحلة مصطفى 2356.531.510.51264شرق

الشيمى    18336 محمد حسنين عبدالرؤوف بنون   بهاء ع كامل المحلة مصطفى 3624.5105.551812.574.5شرق

الدوانسى    18337 المرسى عوض محمود بنون   جاسر ع كامل المحلة مصطفى 35.52411.5101118.517.565شرق

العبدالمسيري    18338 احمد الدين علء بنون   جلل ع كامل المحلة مصطفى 37.525.514108.5161873.5شرق

والى    18339 محمد جمال شريف بنون   جمال ع كامل المحلة مصطفى 2712.56.57.53.51315.572شرق

الحدب    18340 محمد محمد عبدالوهاب بنون   جمال ع كامل المحلة مصطفى 27.59653.51118.563.5شرق

الجزار   18341 رمضان محمد بنون   حاتم ع كامل المحلة مصطفى 32.523.511.511.55.52016.572.5شرق

شهاب    18342 البيلى عباس البيلى بنون   حازم ع كامل المحلة مصطفى 33.526.51612.51219.51673.5شرق

سعد    18343 محمود رجب سامح بنون   حازم ع كامل المحلة مصطفى 351810.59.5919.51683شرق

يوسف    18344 ابراهيم سمير محمد بنون   حازم ع كامل المحلة مصطفى 39.528.518.514.751519.51686شرق

ابورزق    18345 محمد عبدالمجيد توفيق بنون   حسام ع كامل المحلة مصطفى 372715.51513.519.51676.5شرق

اليمانى    18346 حسن حامد حاتم بنون   حسام ع كامل المحلة مصطفى 39.52716.51515201777شرق

السامولى     18347 محمد محمد فرج حماده بنون   حسام ع كامل المحلة مصطفى 393019.51515201878شرق

شحاته    18348 عبدالعزيز سعيد احمد بنون   حسن ع كامل المحلة مصطفى 26.51511.5413161254شرق

الخضراوى    18349 عباس حسين محمد بنون   حسين ع كامل المحلة مصطفى 38.52714.5131519.51878شرق

احمد     18350 سيد موسى حسين موسى بنون   حسين ع كامل المحلة مصطفى 33.522.513131217.51456شرق

حسن    18351 احمد حمدى محمود بنون   حمدى ع كامل المحلة مصطفى 36.52716.514.5111814.598.5شرق

شلبى    18352 محمد السعيد شريف بنون   حمزه ع كامل المحلة مصطفى 37.520.51914.7512.5201566شرق

الفوطى     18353 محمد ابراهيم حيدر سامح بنون   حيدر ع كامل المحلة مصطفى 392919.514.514.519.514.558شرق
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الخرويلى    18354 محمد ابراهيم السيد بنون   خالد ع كامل المحلة مصطفى 34271813.514.518.51667شرق

محرم    18355 السيد عطيه طارق بنون   خالد ع كامل المحلة مصطفى 383019.513.5152017.587شرق

محمد   18356 رزق عصام بنون   خالد ع كامل المحلة مصطفى 36.526.51913.513.519.51686شرق

السماحى    18357 محمد عبدالنبى محمد بنون   خالد ع كامل المحلة مصطفى 31.515.514.511.51018.51667شرق

بديوى     18358 ابراهيم شوقى محمد محمد بنون   خالد ع كامل المحلة مصطفى 3828.5181415201779شرق

الشويحى    18359 عبدالكريم محمد محمد بنون   خالد ع كامل المحلة مصطفى 38.529.518.51515201778.5شرق

الجمل      18360 على سعد نسيم محمد محمد بنون   خالد ع كامل المحلة مصطفى 372216.5131418.51878.5شرق

المكاوى    18361 حموده ابراهبم هانى بنون   رأفت ع كامل المحلة مصطفى 3627168.512191566شرق

البسيونى    18362 العطافى رمضان عمرو بنون   رمضان ع كامل المحلة مصطفى 351513.551118.5765.5شرق

بدر    18363 ابراهيم رشاد رمضان بنون   رياض ع كامل المحلة مصطفى 37.520.5121312.519.51858.5شرق

البسطويس    18364 ابراهيم فاروق ابراهيم بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 38.527.516.513.514201675.5شرق

كامل    18365 عبدالعزيز فؤاد ابراهيم بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 3724.5131011171655شرق

الديب    18366 عبدالحميد عبدالخالق احمد بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 35.52716.513.511.5191878.5شرق

حجازى     18367 توفيق محمد حسنى اينال بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 35.51513.57.59.512.514.569شرق

جادالله    18368 المهدى يحيى خالد بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 38271612.514201867.5شرق

الحنفى    18369 امين عباس رضا بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 3828.516.51314.75201868.5شرق

على    18370 ابوزيد عبدالنبى شريف بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 37.5251813.514201558.5شرق

محمد    18371 الشربينى الشربينى محمد بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 2821.5129215.514.561.5شرق

خطاب    18372 ابواليزيد عبدالحفيظ محمود بنون   زياد ع كامل المحلة مصطفى 29.516.51197.515.51665شرق

شريف    18373 حسين محمد حسين بنون   سامح ع كامل المحلة مصطفى 36.526.5191411201558.5شرق

سالم    18374 حسن احمد محمد بنون   سمير ع كامل المحلة مصطفى 31.51515113.513.51246.5شرق

الفضالى    18375 عبدالحميد نصر احمد بنون   سيف ع كامل المحلة مصطفى 18.511.5108341263.5شرق

شعيب    18376 شوقى شعيب الدين بنون   سيف ع كامل المحلة مصطفى 3824.518.5131319.516.565.5شرق
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الجندى     18377 محمود عبدالحميد عبدالحميد الله بنون   سيف ع كامل المحلة مصطفى 3825.51812.57.5201864.5شرق

جوده     18378 الششتاوى عبدالغنى محمد الله بنون   سيف ع كامل المحلة مصطفى 5.51252واحد22.517108.5شرق

الصاوى    18379 محمد عبدالمنعم طارق بنون   سيف ع كامل المحلة مصطفى 3928.51913132018.563.5شرق

عبدالجليل    18380 ابراهيم مسعد محمد بنون   سيف ع كامل المحلة مصطفى 3423.512.5113.517.51163.5شرق

بدير   18381 مصطفى محمد بنون   سيف ع كامل المحلة مصطفى 33241613.55.513.512.555شرق

سالم    18382 احمد عبدالرازق احمد بنون   شريف ع كامل المحلة مصطفى 37291814.514.518.51468.5شرق

الكيلنى   18383 شوقى عزت بنون   شوقى ع كامل المحلة مصطفى 37.53019.514.5151814.578.5شرق

عبده    18384 الششتاوى عبدالنبى احمد بنون   صهيب ع كامل المحلة مصطفى 372917.5149.520853.5شرق

المنياوى    18385 محمد يوسف شريف بنون   طارق ع كامل المحلة مصطفى 23.518107.527.514.544شرق

الخواجه    18386 محمد محمود مصطفى بنون   طارق ع كامل المحلة مصطفى 2916.511.58.52.513.51563شرق

شبانه    18387 محمد احمد محمد بنون   عادل ع كامل المحلة مصطفى 372616.513.51419.514.574.5شرق

ابوعيسى    18388 ابراهيم احمد احمد بنون   عاصم ع كامل المحلة مصطفى 32.5281210.57.518.511.574.5شرق

ابراهيم    18389 عبدالحميد محمد اشرف بنون   عبدالحميد ع كامل المحلة مصطفى 3215107.55.51412.552.5شرق

بصل    18390 مصطفى المرسى محمد بنون   عبدالحميد ع كامل المحلة مصطفى واحد2223108.52.25616.58شرق

العشرى    18391 محمد ابراهيم ابراهيم بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 31.528.51214.5121615.566شرق

المحلوى    18392 ابواليزيد عثمان ابراهيم بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 3529.5191392016.586شرق

حلمى    18393 اسماعيل حمدى اسامه بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 30.52211.59.56131362شرق

حسن    18394 محمد حيدر اشرف بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 221912.59.58181254.5شرق

ابوراضى    18395 المرسى فاروق المرسى بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 312717111018.512.566شرق

السودانى    18396 البيلى فرج جمال بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 37.528.5181413201356شرق

الشربينى    18397 عبدالخالق عبدالرحمن حسن بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 281213.54.59161244.5شرق

محمد    18398 العراقى عبدالعزيز عادل بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 3828.519.514.5152015.574.5شرق

محمد    18399 محمود نور عادل بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 3726.519.75141519.514.554.5شرق
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ابوعمو    18400 محمد السيد محب بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 37.528.51712.51518.51365.5شرق

بدر   18401 احمد محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 38.53019.512.511.5201785.5شرق

ابوسليم    18402 ابراهيم السيد محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 3721.518.512.510201266.5شرق

رسلن    18403 مصطفى السيد محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 372518.512.58.519.51456.5شرق

معوض    18404 عشماوى عبدالمنعم محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 24.51514.533.5109.554شرق

عثمان    18405 عبدالعزيز عصمت محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 31.522.513.59101610.544.5شرق

حسين    18406 محمد قناوى محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 35.52618912.51815.577.5شرق

السعدنى    18407 عماره محمد محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 38292014.5152018.578.5شرق

جعيطر    18408 صادق مصطفى محمد بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 291911.544.518957شرق

البدوى    18409 مصطفى السيد مصطفى بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 342717.510.512.518.516.587شرق

عبدالرحيم    18410 عبدالجواد توفيق هشام بنون   عبدالرحمن ع كامل المحلة مصطفى 393019.514.515201878.5شرق

المزين    18411 عبدالله عبدالرحيم محمد بنون   عبدالرحيم ع كامل المحلة مصطفى 39.530201415201877شرق

سعد    18412 عبدالعزيز محسب اشرف بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 3222.5107.59.518.51266شرق

حموده    18413 محمد حسن حسن بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 3217.5157.5918.514.576شرق

السقا     18414 احمد السيد نبيه صبرى بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 38.526157.59181766شرق

نافع    18415 يوسف محمد فرج بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 382919.51213201254.5شرق

محمد   18416 احمد فيصل بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 341815.57.59.5181364.5شرق

صالح    18417 ابراهيم عبدالله محمد بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 35.515105.5111610.572شرق

ابوداغر    18418 مصطفى عبدالمعطى محمد بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 3617.516.59101413.573شرق

شهاب    18419 عبدالغنى محمدى ياسر بنون   عبدالله ع كامل المحلة مصطفى 35.525.515.51312.51816.576شرق

عبدالواحد    18420 ابراهيم عثمان عبدالحليم بنون   عثمان ع كامل المحلة مصطفى 33.520131313151677.5شرق

محمد    18421 عبدالحميد محمد رمضان بنون   علء ع كامل المحلة مصطفى 38292013.5152017.597.5شرق

الرمادى    18422 عبدالغنى السيد عبدالغنى بنون   علء ع كامل المحلة مصطفى 14.59.547.57.56773.5شرق
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البيلى    18423 عباس محفوظ محمد بنون   علء ع كامل المحلة مصطفى 3927131413201775شرق

سكر    18424 السيد علءالدين سامح بنون   علءالدين ع كامل المحلة مصطفى 39.528.5171412.519.51887شرق

الطنطاوي   18425 رشاد احمد بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 2827.5105.57.510.51051.5شرق

ابوالعنين    18426 رشاد محمد احمد بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 38.522.511.59.511.52010.564.5شرق

على   18427 فهمى اسامه بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 30413.54.5816.59.574شرق

قنديل    18428 حسن على حسن بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 37.522.518.511152014.594.5شرق

شعبان    18429 عبداللطيف على حسن بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 31161091016.512.564شرق

عطيه      18430 على خليل محمد بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 7.512.5652.5واحد11.56.56شرق

الزرقانى    18431 محمد فتوح محمد بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 257.57.547.514.5983شرق

صيام    18432 ابراهيم محمد محمد بنون   على ع كامل المحلة مصطفى 3528161414.518.51676.5شرق

المسيرى    18433 عماد محمد احمد بنون   عماد ع كامل المحلة مصطفى 35.527.51614152010.583شرق

المسيرى    18434 احمد محمد محمد بنون   عماد ع كامل المحلة مصطفى 35.52415109.5191483.5شرق

عيسى    18435 عبدالله احمد وليد بنون   عمار ع كامل المحلة مصطفى 37.5251710.5121916.575شرق

الجمال    18436 رزق محمد اسامه بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى واحد109.55نصفنصف182.55.5شرق

البدهلى    18437 على محمد اشرف بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 37161299.518.51564شرق

الشامى     18438 عبدالعزيز العابدين زين خالد بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 392919.513.5151917.574شرق

ابوشاميه    18439 ابراهيم عبدالمنعم خالد بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 30281054.51410.541.5شرق

الشامى     18440 عبدالرحمن النصر سيف عبدالرحمن بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 3528.515.512.51118.51369شرق
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عبده   18441 عبدالرحمن عبدالناصر بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 3191352.518.51045شرق

حراز    18442 عبدالجواد محمود علء بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 3829.51914.513.5201856.5شرق

الشيخ    18443 احمد محمد عماد بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 16.5151047.5910.544شرق

مبروك    18444 مبروك عبدالله محمد بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 39.529.519.514.5142020810شرق

الجمال      18445 على سعد نسيم محمد محمد بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 37.52117.511.51419.515.545شرق

غازى    18446 السيد السيد نهاد بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 3815.51614.513201855.5شرق

دسوقى    18447 محمود محمد هشام بنون   عمر ع كامل المحلة مصطفى 3226.51612.511.5201855.5شرق

نورالدين    18448 عبده محمد خالد بنون   عمرو ع كامل المحلة مصطفى 392618.514.75151915.556.5شرق

الصعيدى    18449 ابراهيم ابراهيم شعبان بنون   عمرو ع كامل المحلة مصطفى غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

محمد   18450 احمد فيصل بنون   عمرو ع كامل المحلة مصطفى 32.512107.57.518.51446شرق

اصيل   18451 السيد محمد بنون   عمرو ع كامل المحلة مصطفى 38.52719.513.515201566.5شرق

الودن   18452 عبدالله محمود بنون   عمرو ع كامل المحلة مصطفى 25157.57.57.5915.574.5شرق

ابوزيد    18453 عبدالفتاح عزت اشرف بنون   فارس ع كامل المحلة مصطفى 2315497.510.511.565.5شرق

صالح    18454 المحمدى السيد المحمدى بنون   فارس ع كامل المحلة مصطفى 30181212.57.51012.556.5شرق

عبدالوهاب    18455 على عبدالرحمن على بنون   فارس ع كامل المحلة مصطفى 33.513.516.51010.515.51476شرق

العبدالقلينى   18456 اسماعيل بنون   فارسمحمد ع كامل المحلة مصطفى 39.53019.515152015.5810شرق

البدرى    18457 مسعد معروف بنون   فارسمحمد ع كامل المحلة مصطفى 372618.5127.5201878.5شرق

العجمى   18458 السيد محمود بنون   فارس ع كامل المحلة مصطفى 188782.511.511.576.5شرق

الصيرفى    18459 محمود فتحى محمود بنون   فتحى ع كامل المحلة مصطفى 33291811101916.583.5شرق

ناشد    18460 عزت نشأت فادى بنون   فريدى ع كامل المحلة مصطفى 3929.518.5141519.52088شرق

عزيز    18461 زكى عزيز هشام بنون   فلوباتير ع كامل المحلة مصطفى 39.53019.515152020810شرق

عاشور    18462 محمد كامل احمد بنون   كامل ع كامل المحلة مصطفى 3422.51513.51219.51265.5شرق

محمد    18463 ابوالفتوح محمد ابوالفتوح بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 2915.514.512.510.519.51662شرق
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شحاته    18464 كامل حسين خالد بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 34221311.51018.514.581.5شرق

جميل    18465 عبدالمعطى عزت عبدالمعطى بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 32.5231610.59201572.5شرق

عجيله    18466 محمد عرفه عفت بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 352517121419.512.552.5شرق

الدالى      18467 الششتاوى حسن محسن بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 25261510.759.251715.564.5شرق

النادى     18468 محمد الدين صلح مدحت بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 36.5302014.5152017.5710شرق

الجارحى    18469 عبده عبدالحميد هشام بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 35261510.759.251916.564شرق

عيد    18470 احمد حامد وليد بنون   كريم ع كامل المحلة مصطفى 392717.514.512.52013.567.5شرق

الصواف    18471 بيومى عبدالصديق اشرف بنون   لؤى ع كامل المحلة مصطفى 16668.57.511.5955شرق

الرفاعى    18472 عبدالحى الرفاعى عمرو بنون   لؤى ع كامل المحلة مصطفى 3729.517.514.5132017107.5شرق

خلف    18473 عزب رجب اشرف بنون   ماجد ع كامل المحلة مصطفى 3928.519.514152017.588.5شرق

حنا    18474 عزيز فؤاد غالى بنون   مارك ع كامل المحلة مصطفى 31.515.511.55.51.51415.552.5شرق

عطا    18475 عبدالمجيد عبداللطيف اشرف بنون   مازن ع كامل المحلة مصطفى 39302014.515201863.5شرق

عبيد   18476 عبدالحميد السيد بنون   مازن ع كامل المحلة مصطفى 302710131013.513.543شرق

فرج   18477 رمضان عبدالحميد بنون   مازن ع كامل المحلة مصطفى 37.529191514.52015.583شرق

الحريرى    18478 الدسوقى على عمر بنون   مازن ع كامل المحلة مصطفى 373019.51414.75201676شرق

شومان   18479 احمد هشام بنون   مازن ع كامل المحلة مصطفى 2924.513.510.59.513.513.576شرق

وهبه    18480 عبدالسلم محمد وهبه بنون   مازن ع كامل المحلة مصطفى 29.519.579.55.516.515.575.5شرق

بدر    18481 ابراهيم رشاد ابراهيم بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 31.5191110.512.5181457.5شرق

ابوجوهر     18482 مصطفى السيد كمال ابراهيم بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 372118.513.5918.57.558شرق

ابولطيفه     18483 على حسن محمد ابراهيم بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3927.5201414.52015.5710شرق

الشورى    18484 ابراهيم البسطويسى احمد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3726.51612.511.52014810شرق

ابوالغيط   18485 حسن احمد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 27.51512101016.512.567شرق

عبدالعال    18486 محمد محمد احمد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 28.518.56.55.5410.56.565شرق
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صالح    18487 يوسف محمد احمد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 34271513.510.51815.586شرق

ابوالفتوح     18488 محمد شيحه محمد اسامه بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 281253.5212.512.559.5شرق

ابوالنصر    18489 محمود حسنى اشرف بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 34.5225135.514.510810شرق

المكاكى    18490 عبدالرحمن مصطفى اشرف بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 36.5207.515141913.589.5شرق

قرقر    18491 الدسوقى حلمى الزغبى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 341571451710.559.5شرق

سعدينه    18492 احمد عبدالقادر السيد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3616711.57.512.51075.5شرق

المسدى     18493 احمد رشاد محمد ايمن بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3827.51712.510.518.51495.5شرق

عبدالشافى    18494 فؤاد محمد تامر بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3421.513.512418.515.588شرق

سليمان    18495 على محمد جمال بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 37.523.51812.51218.516.599شرق

البدوى     18496 محمود حامد حسين حامد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 38.5291912.513.5201797.5شرق

ربيع    18497 الشوربجى ابوالمجد خالد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 34.524118.57.518.51788.5شرق

ابويونس    18498 السيد احمد خالد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3523.51212.57.515.515710شرق

احمد    18499 محمد رشاد خالد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 38261914.751519.5191010شرق

المصرى   18500 فاروق خالد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 108.556نصف4.5واحد2111شرق

سعيد    18501 محمد محمود خالد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 33.5135.55411.510.577.5شرق

ابوطالب   18502 عطيه رضا بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 37.5251113.512181988.5شرق

مطحنه    18503 محمود محمد رفيق بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3622108.57.511.7515.589شرق

الصعيدى   18504 صبحى رمضان بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3516107.5813.751189شرق

محمد    18505 عبدالله عبدالحميد سعد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 2413.55.52.52.58.5878.5شرق

مكى    18506 عامر عبداللطيف سعد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 372815.597.517.7515.569شرق

نوفل      18507 احمد سيد السباعى احمد سيد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3422.510.5105.513.51588.5شرق

خليفه     18508 طه محمد الدين صلح بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3122.5181210.518.7517.578شرق

جليظه    18509 مصطفى محمد صلح بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 372718.5151418.7518.567شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

849

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشوربجى    18510 احمد محمد ضياءالدين بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 39.53019151519.51379شرق

البيض   18511 عبدالرحمن طارق بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3929.519.51514.518.751888.5شرق

ابوزيد   18512 عبداللطيف طاهر بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 39.52819.515142014.589شرق

الديب    18513 عبدالحميد محمد عبدالحميد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 238118.55.511.5669شرق

العسال    18514 خليفه السيد عبدالعال بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 296147.53.58.513.575شرق

رزق    18515 محمد عبدالمجيد عبدالعزيز بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3827.516.511.59191678.5شرق

العشرى    18516 السيد محمد عبدالفتاح بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 208.512.54326.558شرق

المعاملى    18517 فرج عبدالعزيز عبدالقادر بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 2.51042.5نصفصفر122.53شرق

نوفل    18518 مصطفى مصطفى عزت بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3622.517.514.513201775شرق

سالم     18519 محمد مامون عبدالبر علء بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 39.528.51914.7515201463.5شرق

الصياد   18520 على على بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3930191410.519.51385.5شرق

السمولى    18521 نعمان حمدى عماد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 2810.516129.591268شرق

السيد    18522 عبدالله محمد عماد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 36.528.518.515152012.589.5شرق

محمد    18523 محمد احمد عمر بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 38.53019.515152013.589.5شرق

البندراوى    18524 ابراهيم عبدالحى عمرو بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3723.519.514.511.519.515.575.5شرق

سلوت   18525 ابوزيد فتحى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 2610.53.583.511.59.555.5شرق

عمر    18526 غازى عزت فتحى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 38.527.51912.51519.7517.579شرق

جاد     18527 عبده رشاد السيد فوزى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 209103.54.56.512.565شرق

الضوه    18528 عبدالله على فوزى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3013.51210.58.59965شرق

البسيونى    18529 احمد على محمد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 342714.513.514.517.513.558شرق

محمد     18530 ابوالفتوح صادق محمد محمد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3216.51513.514.515.514.567شرق

اسماعيل     18531 احمد فاضل محمد محمد بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 23.5715856.7510.566شرق

محرم    18532 السيد عطيه مدحت بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 37.528.51711.59.519.513.577.5شرق
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العواقى    18533 محمد السيد مصطفى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 38.53017.58.5121913.599شرق

العطار    18534 محمد موسى مصطفى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 36.52916.5101218.751288شرق

حماد    18535 بكر محمد ناجى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 37.523.51310.51115.7516.578شرق

مرزوق    18536 محمود العدوى نبيل بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 352912.58.512.516.751578شرق

عبدالجواد    18537 عبدالجواد عبدالعظيم هانى بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 37.53017.514.514.752012.577شرق

الطباخه    18538 مصطفى الرفاعى هشام بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3229103.512.5161478.5شرق

القليوبى     18539 حسين محمد محمد هشام بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 38.5292014.51519.51489شرق

البحيرى    18540 السيد محمود هشام بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 39.530201515201789شرق

شعلن    18541 محمود حمدى وائل بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 38301814.514.518.51389شرق

الدسوقى    18542 فهمى عبدالفتاح وائل بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3624.51011918.517.588شرق

سالم    18543 سمير محمد وائل بنون   محمد ع كامل المحلة مصطفى 3527.5117.5917.51576.5شرق

الجيزاوى    18544 محمد نبيل احمد بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 25.5196.5612.51313.578شرق

الدياسطى    18545 ابراهيم ياقوت البسيونى بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 37.527.518131419.51789شرق

القلينى    18546 السيد محمد جمال بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 2611.5651215657.5شرق

مصطفى    18547 السعيد ابراهيم حمدى بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 33.521147.514.51813.568.5شرق
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السرو   18548 عبدالرحمن رمضان بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 37.52817.5151519.51588.5شرق

ابوالغيط     18549 كامل كمال محمد سامح بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 35.52718.5151519.51388شرق

حدوه   18550 ابراهيم على بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 36241613.51519.511.578شرق

الدين     18551 شمس على مسعد على بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 34.522.516141418.51167.5شرق

عنبه    18552 محمد احمد عمرو بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 2016.51110817.51153.5شرق

الشحات    18553 الشربينى محمود عمرو بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 34.5221110.5914.59.564.5شرق

مرسال    18554 حسين بيومى عيد بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 20156.511.57.511.57.556.5شرق

النجار    18555 متولى احمد محمد بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 39.5291915152017.5910شرق

حماد    18556 محمد السيد محمد بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 3929.519.513.514.519.51889شرق

بدر    18557 المنسى طلعت محمد بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 37.53017.512.5131915.579شرق

شحاته    18558 السيد محمود محمد بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 3223.514.511.5814.7512.556.5شرق

مشعل   18559 محمود محمد بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 30.5241111.5917946.5شرق

على    18560 السيد محمد نبيل بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 1922.57.57.53.51312.587شرق

الدالى    18561 الدسوقى احمد وائل بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 3730201413.5201887.5شرق

جزر    18562 شحاته عبدالرحمن وائل بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 382720141419.751978.5شرق

النحاس    18563 احمد يوسف يوسف بنون   محمود ع كامل المحلة مصطفى 29.524.51211.57.510.759.556.5شرق

عيد    18564 السيد محمد محمد بنون   مروان ع كامل المحلة مصطفى 33.52216.511.510.517.514.596شرق

فؤاد     18565 احمد عزت مصطفى محمد بنون   مروان ع كامل المحلة مصطفى 34.52415.511.511.515.5985.5شرق

نصار    18566 عبدالحميد محمود محمود بنون   مروان ع كامل المحلة مصطفى 202011.57.54.5611.556شرق

عمام     18567 ابراهيم عبدالحى ابراهيم مصطفى بنون   مروان ع كامل المحلة مصطفى 312613.58.55.512.513.546.5شرق

الشهاوى    18568 نعمان رفعت وليد بنون   مروان ع كامل المحلة مصطفى 38.527.518.514.51519.7519.589.5شرق

الباب     18569 عقب مصطفى مسعد ايمن بنون   مسعد ع كامل المحلة مصطفى 34.52819.51514.52015710شرق

ابوقمر    18570 احمد مسعد نبيل بنون   مسعد ع كامل المحلة مصطفى 35.528.517.51514.519.51889.5شرق
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الصواف    18571 محمد صلح احمد بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 382719.51415201976.5شرق

غديه    18572 عبدالعزيز يوسف اشرف بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 92411.59105.51466.5شرق

البنا    18573 ابوالفتوح القصبى تامر بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 37.528.519151518.512.587.5شرق

اليمانى    18574 محمود سيد حسن بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 322818.514.511.516.517.569شرق

النبراوى    18575 عرفه الدسوقى رضا بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 34.52817.513.5151817.568.5شرق

ندا    18576 سليمان محمود عبدالجليل بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 32.5241412.59.513.51577.5شرق

الغنام    18577 عطيه ابراهيم محمد بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 302412.58.57.512.514.578شرق

شريف    18578 محمد رمضان محمد بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 2722186.753.251613.579شرق

عامر     18579 عبدالقادر السيد صلح محمد بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 38.53019131519.7518810شرق

فؤاد     18580 احمد عزت مصطفى محمد بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 322210.59.51017.512.587.5شرق

الحفناوى    18581 احمد ابراهيم محمود بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 2015.55.53.5811.59.557.5شرق

السمرى    18582 محمود عبدالرحمن محمود بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 3528.51710.511.519.517.556.5شرق

سفيان    18583 على محمود محمود بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 9.555.5نصف5.5نصف4صفر12شرق

نوفل    18584 سليمان امين مصطفى بنون   مصطفى ع كامل المحلة مصطفى 3219.5167.5916.751356شرق

الشرقاوى    18585 السيد محمد صفوت بنون   معاذ ع كامل المحلة مصطفى 37.528171411.519.51257.5شرق

عبدالحليم   18586 محمد مجدى بنون   معاذ ع كامل المحلة مصطفى 373016.514.5111911.559.5شرق

الرشيدى   18587 الششتاوى محمد بنون   معتز ع كامل المحلة مصطفى 29.520127.51417.51566.5شرق

ابوالعطا    18588 محمد ابراهيم يحيى بنون   معتز ع كامل المحلة مصطفى 3518.517.511.51519.751876.5شرق

حسن    18589 فرج حسن محمود بنون   مهاب ع كامل المحلة مصطفى 39302014.51519.751898.5شرق

عماره    18590 فهمى محمد عاطف بنون   مؤمن ع كامل المحلة مصطفى 39.529.520151519.7518610شرق

الصردي    18591 عيد عاطف عصام بنون   مؤمن ع كامل المحلة مصطفى 3120.516.57.59.518.510.549شرق

شهاب    18592 احمد احمد محمد بنون   مؤمن ع كامل المحلة مصطفى 29191011.51411.515810شرق

مصطفى     18593 احمد سيد احمد حسين بنون   مؤيد ع كامل المحلة مصطفى 35.525.515.591018.515.559.5شرق
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نسيم    18594 حكيم شفيق عادل بنون   ميلد ع كامل المحلة مصطفى 36.523.5191111.519.520510شرق

شعبان    18595 المرسى ابراهيم المرسى بنون   نادر ع كامل المحلة مصطفى 3523.517.5101419.7511.5510شرق

على   18596 عبدالنبى محمد بنون   نادر ع كامل المحلة مصطفى 31282012.75121813610شرق

حموده    18597 عبدالعظيم صلح مصطفى بنون   نضال ع كامل المحلة مصطفى 37.5251412121815.5710شرق

ابراهيم    18598 رشاد محمد فتحى بنون   نور ع كامل المحلة مصطفى 2018.55.54.51015.5767شرق

امين    18599 عبدالنبى المتوكل عبده بنون   هشام ع كامل المحلة مصطفى 3730201415201679.5شرق

الهربيطى      18600 احمد سيد احمد سيد وحيد بنون   هشام ع كامل المحلة مصطفى 3723.51912.512.518.517.579شرق

عبدالمحسن   18601 عزت احمد بنون   وضاء ع كامل المحلة مصطفى 33.52514.510.512.519.514.577شرق

اماره    18602 احمد مسعد محمد بنون   وليد ع كامل المحلة مصطفى 3727.514.511.513.5191778شرق

حسانين    18603 كامل السعيد احمد بنون   ياسر ع كامل المحلة مصطفى 392818.5127.519.751686.5شرق

ابويوسف    18604 محمد كمال ايهاب بنون   ياسر ع كامل المحلة مصطفى 33.520.511.510.512.51513.585شرق

محمود    18605 الغباشى ربيع طارق بنون   ياسر ع كامل المحلة مصطفى 3322.514.511916.51255.5شرق

منصور    18606 محمد العيسوى السيد بنون   يحى ع كامل المحلة مصطفى 372917.59.51118.51578شرق

عليان    18607 محمد عبدالحى بنون   يسمحمد ع كامل المحلة مصطفى 382817.511.514.519.51776شرق

شتا    18608 ابراهيم محمد ابراهيم بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 2810104.511.581362شرق

ابوقوره    18609 كامل شعبان اسامه بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 3619.512.512.514.5191567شرق

على    18610 طه شفيق اسامه بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 316.510812.591562.5شرق

سلطان    18611 عقيل جابر ايهاب بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 3016.5137.511.5111763.5شرق

الدين     18612 نور عبدالرحيم ضاحى سمير بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 3428.51813.514181465.5شرق

الطباخ    18613 عبدالعزيز محمد شعبان بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 32.524.514.5131117.51568شرق

الصايغ    18614 على مصطفى عبدالحميد بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 34.529.5147.5816.51678.5شرق

المسيرى    18615 عبدالحليم يوسف عبدالفتاح بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 35.52211.57.59.571054شرق

غانم    18616 محمد عبدالرازق مجدى بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 3626.51513.51319.51674.5شرق
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البطاوى    18617 حسن حسن محمد بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 37.526.51811.511.5131587.5شرق

عسكر    18618 محمد يوسف محمد بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى نصف2717.511.53.57.56107شرق

ابوميره    18619 محمد يوسف مسعد بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 32710.54.57.56.51374شرق

عياد    18620 مصطفى عبدالعزيز وائل بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 39.528.5161314201374.5شرق

النوسانى     18621 احمد نبيل محمد وائل بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 35.5181410.511.5161351.5شرق

الحلو    18622 السيد بكر يحيى بنون   يوسف ع كامل المحلة مصطفى 3827.515.5141319.51774شرق

عيسي    18623 محمد ابراهيم ابراهيم بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 25.523.5127.5815.51765شرق

اسحق    18624 عبدالحليم عبدالقادر احمد بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 37291914.51419.51999شرق

الله     18625 حب محمود الدسوقى الدسوقى بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 31.5271612917.51777شرق

الحبشى    18626 احمد يوسف السعيد بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 17.516105.55101065شرق

البيلى    18627 السيد عبدالودود السيد بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 33.520.511.587.5151557.5شرق

العفيفى    18628 ابراهيم محروس حماده بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 3015127.58141465.5شرق

فرج    18629 ابراهيم ابراهيم دسوقى بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 6.57.51022.55.51155شرق

جليظه    18630 محمد ابراهيم طارق بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 3326.51913.514.5191677.5شرق

هاشم    18631 محمد السيد عبدالحليم بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 393019.7513.514.519.7517810شرق

فرغل    18632 عبدالعزيز السيد عبدالناصر بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 3327126.56.751516.595شرق

البدهلى    18633 على كامل محمد بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 27.519107.57.512.51471.5شرق

عايده    18634 عبدالرحمن سعد نصر بنون  ابراهيم ع المحلة الجمعية 1515633.5101052.5شرق

ابوبدوي    18635 يوسف رضوان ابراهيم بنون  احمد ع المحلة الجمعية 332115.513.5818.51265.5شرق

ندا    18636 ابراهيم عنتر ابراهيم بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3122.514137.517.51666شرق

الوزان    18637 شوقى محمد اسامه بنون  احمد ع المحلة الجمعية 38.53016151419.51898شرق

عبدالحافظ    18638 محمود جلل اشرف بنون  احمد ع المحلة الجمعية 35.524.517.51514191778شرق

سليمان    18639 احمد سعيد اشرف بنون  احمد ع المحلة الجمعية 352414.57.5417.51666.5شرق
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ابويوسف    18640 عثمان صالح اشرف بنون  احمد ع المحلة الجمعية 29.518104.52141665.5شرق

سويف    18641 محمد الزغبى الزغبى بنون  احمد ع المحلة الجمعية 281810.5117.515.51064شرق

العربي    18642 السيد السيد السيد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 2012108.51.513.51253شرق

احمد    18643 السيد محمد السيد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 261452.5واحد22.519.511شرق

صقر    18644 محمود يحيى السيد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 311814911.515.515710شرق

جابر    18645 السيد ابوالنجا جمال بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3930181514.752015710شرق

ابوزيد   18646 عبدالمنعم جمال بنون  احمد ع المحلة الجمعية 372716.514.512171855.5شرق

سمك    18647 محمود محمد جمال بنون  احمد ع المحلة الجمعية 372816.5146.5171765شرق

جاد    18648 حامد احمد حامد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 36.52717.51411191864شرق

الكوش    18649 محمود احمد حسام بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3529.517.514.57.517.51674.5شرق

عبده    18650 متولى رجب حسن بنون  احمد ع المحلة الجمعية 24211312.58141763.5شرق

مندور   18651 على حمدى بنون  احمد ع المحلة الجمعية 372611.51412.516.51867شرق

ابوقمر    18652 عبدالخالق احمد خالد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 25.51810.57.5210.51468شرق

الضوه    18653 عبدالله على رجب بنون  احمد ع المحلة الجمعية 291513.542131876.5شرق

الملح   18654 عبدالعزيز رشاد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 32.52112.57.55.512.51666.5شرق

سرور    18655 عبدالغنى السعيد رضا بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3218.515.54.53.5131675شرق

شلبايه    18656 الششتاوى على رضا بنون  احمد ع المحلة الجمعية 27.515107.5311.51774.5شرق

الطباخ    18657 على محمود رضا بنون  احمد ع المحلة الجمعية 28.515104.54101775.5شرق

الصابر    18658 محمد احمد رفعت بنون  احمد ع المحلة الجمعية 22.518137.55131655شرق

الشوحه    18659 عبدالغنى سيداحمد رمضان بنون  احمد ع المحلة الجمعية 34.520.515.513.514.5131666.5شرق

شحاتة    18660 ابراهيم محمد سعد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 28.521.51413.59171668شرق

الشرقاوى    18661 محمود عبدالحليم سمير بنون  احمد ع المحلة الجمعية 2418.51413.5214.51655.5شرق

اليمانى    18662 حسن ابراهيم سيد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 352614.512.510191588.5شرق
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الشوره    18663 محمد عبدالمنعم شريف بنون  احمد ع المحلة الجمعية 111246.5واحد20.5151210.5شرق

بريك    18664 شعبان احمد شعبان بنون  احمد ع المحلة الجمعية 311514.510.54.512.51676.5شرق

غيث    18665 المتولى ابوصالح شكرى بنون  احمد ع المحلة الجمعية 33.519.513.53215.51664.5شرق

غديه    18666 عبدالعزيز مسعد طلعت بنون  احمد ع المحلة الجمعية 31.516.514.57.54.5161374شرق

شلبى    18667 عبدالحليم عادل عبدالحليم بنون  احمد ع المحلة الجمعية 141375واحد301510.57.5شرق

النقيطى    18668 محمد عبدالوهاب عبدالرحيم بنون  احمد ع المحلة الجمعية 31.517.5127.5814.51775شرق

عزام    18669 الحفنى حنفى عبدالسلم بنون  احمد ع المحلة الجمعية 292213.51211.513.51767.5شرق

العطار    18670 محمود على عبدالسلم بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3224.51712.511141767شرق

احمد    18671 محمد احمد عبدالمحسن بنون  احمد ع المحلة الجمعية 32.52717131013.51769شرق

قنديل    18672 محمد حسنى عصام بنون  احمد ع المحلة الجمعية 38.5241511.59171789شرق

عبدالعزيز    18673 عبدالحكيم عبدالمحسن عصام بنون  احمد ع المحلة الجمعية 362519131118.51679شرق

السقا    18674 ابراهيم عطيه عصام بنون  احمد ع المحلة الجمعية 2719.511.510.58111478.5شرق

مصطفى    18675 على محمد علء بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3416.510.59.51115.51285.5شرق

علي   18676 عاشور على بنون  احمد ع المحلة الجمعية 37241611.512141789.5شرق

زكى    18677 ابراهيم عنتر عنتر بنون  احمد ع المحلة الجمعية 36.5281713.514.518.51879.5شرق

الطنطاوي    18678 احمد احمد فهيم بنون  احمد ع المحلة الجمعية 2916.51312119.51879شرق

عبدالجواد    18679 نمر محمد ماهر بنون  احمد ع المحلة الجمعية 37.5271613.513.517.5181010شرق

محمد    18680 عبدالرازق محمد مجدى بنون  احمد ع المحلة الجمعية 36.52715.514.51318.51899.5شرق

شاهين    18681 ابراهيم احمد محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 26.51114.599.5141476.5شرق

عيدالبسطويسى   18682 احمد محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 2011143.57.5141379شرق

الخللى    18683 موسى احمد محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 29.519.514.587.5161679.5شرق

سركيس    18684 احمد السعيد محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 26121510.51113.517810شرق

بيبرس    18685 السيد السعيد محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 37.52919.5151519.518910شرق
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المنياوي    18686 احمد الششتاوى محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 37.52917.514.7514.7519.7518910شرق

حسنين    18687 عرفه جلل محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 28.51514.58.5812.51568شرق

راشد    18688 عبدالحليم رمضان محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 281514.55.57.511.51889.5شرق

قنديل    18689 محمد صلح محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 24.51415.5107.5161577.5شرق

الخبازه    18690 ابراهيم عبدالمنعم محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 32.51514.5109.5161799شرق

حموده    18691 ابراهيم عبدالمنعم محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 382819.51414.7519.518710شرق

الفلق    18692 محمد عبدالنبى محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 23.517.5135.5813.51684.5شرق

ابوخوخه    18693 محمد على محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3622.514.514.51119.51884شرق

احمد     18694 سيد على فاروق محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3323.514.511.511.5151685شرق

ابوالفتوح    18695 محسوب محب محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 32211012.512.519.51583شرق

جليزة    18696 عبدالحميد محمد محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 342514109.517.51764شرق

الششتاوي    18697 على مصطفى محمد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3126.512107.5141565.5شرق

البسيونى    18698 احمد عبدالواحد محمود بنون  احمد ع المحلة الجمعية 32.524.5127.53.514.51686شرق

ابوصره    18699 حامد محمد محمود بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3828.519.514.51319.51784شرق

ابورفاعى     18700 رجب محمود محمد محمود بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3428.51311.57.5171786.5شرق

ابوهرجه    18701 احمد احمد مدحت بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3418108.57.514974شرق

سعيد    18702 عبدالسميع مسعد مسعد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 37281714.514.5201486شرق

السعودى    18703 مصطفى احمد مصطفى بنون  احمد ع المحلة الجمعية 341515.57.511.51713.573شرق

الترابى    18704 السعيد احمد نصر بنون  احمد ع المحلة الجمعية 36211611.51316.51473.5شرق

اليمانى    18705 حلمى جلل نصر بنون  احمد ع المحلة الجمعية 34.524.516131418.515.574شرق

علي    18706 محمود مصطفى وائل بنون  احمد ع المحلة الجمعية 2916138.51012.51364شرق

الصيفى     18707 عبدالعزيز كامل محمد وليد بنون  احمد ع المحلة الجمعية 3210.5109.57.511.510.573.5شرق

الصفطى    18708 محمد المحمدى ياسر بنون  احمد ع المحلة الجمعية 81173صفرنصف14.557.5شرق
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عبيد   18709 عبدالعزيز ياسر بنون  احمد ع المحلة الجمعية 35.52717.511.51418.51774.5شرق

عبدالمعطى    18710 محمد يوسف طارق بنون  ادهم ع المحلة الجمعية 251510.57.55.5141054شرق

الششتاوى    18711 مصطفى عبدالوهاب محمد بنون  ادهم ع المحلة الجمعية 30.56.512.52.51.5141466.5شرق

الصياد    18712 شعبان محمد محمد بنون  ادهم ع المحلة الجمعية 24.5157.592.5511.584شرق

العواقي    18713 حسن العربى مصطفى بنون  ادهم ع المحلة الجمعية 29.5246.5117.51013.584.5شرق

العوضي    18714 طلبه مصطفى محمد بنون  اسلم ع المحلة الجمعية 33.5231412.51218.51587.5شرق

الجميزي    18715 محمود سعد محمود بنون  اسلم ع المحلة الجمعية 24.556.57.521310.554شرق

العربى   18716 اسماعيل مصطفى بنون  اسماعيل ع المحلة الجمعية 35.525.515.51413.52012.568شرق

العيسوي    18717 حسن مسعد حسن بنون  اشرف ع المحلة الجمعية 23.58.57.5105.517.510.587.5شرق

مزيكه    18718 السيد مسعد السيد بنون  المير ع المحلة الجمعية 31.520.510.513.57.519.51585شرق

بلحه    18719 مصطفى حسن هانى بنون  الحسن ع المحلة الجمعية 35221312.510.51915.555.5شرق

احمد     18720 سيد عبدالمقصود ابراهيم اشرف بنون  الدسوقى ع المحلة الجمعية 35.51512148.5161166شرق

الدمرداش   18721 ابراهيم ابراهيم بنون  السيد ع المحلة الجمعية 309.51012.55.517.51166شرق

يونس    18722 عثمان عبدالغفار السيد بنون  امجد ع المحلة الجمعية 3623.51314.58191377شرق

محمد    18723 باز عبدالله عزت بنون  امير ع المحلة الجمعية 34211514.5111916.578شرق

صقر    18724 رشاد محمد محمد بنون  امير ع المحلة الجمعية 39.52618.514.51519.517.588.5شرق

نحله    18725 مصطفى محمد مصطفى بنون  امير ع المحلة الجمعية 209.577.54.512.51276شرق

زكي    18726 احمد الرفاعى بنون  انسمحمود ع المحلة الجمعية 21.515.547.53.51811.587.5شرق

ابوسنه    18727 عبدالفتاح محمد احمد بنون  اياد ع المحلة الجمعية 362415.511.510.519.514.587.5شرق

العوضي    18728 طلبه مصطفى علء بنون  ايمن ع المحلة الجمعية 3719.510.512.55.515.513.578.5شرق

يوسف    18729 محمد سعد سعد بنون  باسل ع المحلة الجمعية 154.555.51.510.5953.5شرق

عبدالرازق    18730 احمد السيد ياسر بنون  باسل ع المحلة الجمعية 33711.57.55.516.51174شرق

حسن    18731 احمد حسن جمعه بنون  بسام ع المحلة الجمعية 3117.5107.55.5171276شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

859

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

قاسم    18732 رمضان جلل ياسر بنون  جلل ع المحلة الجمعية 39.53019.7513.514.519.7514.578.5شرق

الششتاوي   18733 مصطفى اسامه بنون  جمال ع المحلة الجمعية 3927.52014.514.52015.578.5شرق

عبدالجواد    18734 عبدالتواب جمال رضا بنون  جمال ع المحلة الجمعية 155.577.531111.566شرق

قاسم    18735 عثمان يوسف عثمان بنون  جمال ع المحلة الجمعية 36211714.512.5191678.5شرق

عماره    18736 محمد محمد محمد بنون  حاتم ع المحلة الجمعية 36.52616.514.751319.516.578.5شرق

سويفى    18737 ابوسريع سويفى عصام بنون  حازم ع المحلة الجمعية 34.515141492014.586شرق

محمد   18738 عبدالكريم عيد بنون  حازم ع المحلة الجمعية 301015.587.515.51063شرق

الحلو    18739 ابراهيم عزالعرب محمد بنون  حازم ع المحلة الجمعية 35.526.516.5107.51910.564.5شرق

حجازى     18740 محمد الدين عز مصطفى بنون  حازم ع المحلة الجمعية 31151698.5171064.5شرق

العبدالسراجى   18741 ياسين احمد بنون  حسام ع المحلة الجمعية 3215.514.537.516.5955شرق

عبدالناصر     18742 ابراهيم محمد علء الدين بنون  حسام ع المحلة الجمعية 1815101.55.5121043.5شرق

عبدالرسول    18743 محمد محمد جابر بنون  حسام ع المحلة الجمعية 28.5161410.7510.751614.573.5شرق

الدين    18744 حسام حسن حسن بنون  حسام ع المحلة الجمعية 351917.51213.518.51266شرق

حسن    18745 عبدالمنعم سعد حسن بنون  حسام ع المحلة الجمعية 271513.5131217.51165.5شرق

ابراهيم   18746 على رضا بنون  حسام ع المحلة الجمعية 31.521.514.5813.514.511.575شرق

البيلي     18747 محمد انور محمد طارق بنون  حسام ع المحلة الجمعية 342715.5141318.51074.5شرق

شديد   18748 محمد مكرم بنون  حسام ع المحلة الجمعية 31.518165.57.51813.565شرق

ابوالدهب    18749 على مسعد محمد بنون  حسن ع المحلة الجمعية 3317189.58.5171494.5شرق

المرسى    18750 على مسعد رأفت بنون  حمدى ع المحلة الجمعية 2811.510107.5127.545.5شرق

عبدالله    18751 غازى غازى عبدالحميد بنون  حمدى ع المحلة الجمعية 3727191413.52011.545شرق

جمعه    18752 العجمى السيد اشرف بنون  خالد ع المحلة الجمعية 3621.516.510.54.519.751555شرق

يوسف    18753 ابراهيم محمد اشرف بنون  خالد ع المحلة الجمعية 3725.519.75137.519.51355شرق

البياع    18754 كمال مصطفى اشرف بنون  خالد ع المحلة الجمعية 31.5251814.5818.51355شرق
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البيطار    18755 احمد سمير السيد بنون  خالد ع المحلة الجمعية 203115.55.512.51043.5شرق

عمر    18756 اسماعيل عمر بدر بنون  خالد ع المحلة الجمعية 27.5514.555.516.510.544.5شرق

حموده    18757 رمضان شعبان شعبان بنون  خالد ع المحلة الجمعية 2815157.57.516.51045.5شرق

عبدالعزيز   18758 فتحى محمد بنون  خالد ع المحلة الجمعية 34.5241814.59.518.51666شرق

شحاته    18759 على ابراهيم هانى بنون  رامى ع المحلة الجمعية 191914.59.55.516.5964.5شرق

ابوالعنين    18760 خليل رزق عصام بنون  رزق ع المحلة الجمعية 3519161010.518.515.574.5شرق

الشمونى     18761 توفيق رضا الدين حسام بنون  رضا ع المحلة الجمعية 362715.5141319.514.562شرق

محمد    18762 موسى حلمى محمد بنون  رضا ع المحلة الجمعية 34.518.514.59.5817.51662شرق

مختار    18763 عبدالمقصود عبدالوهاب هانى بنون  رضا ع المحلة الجمعية 206.5105.55131273.5شرق

الجدامي    18764 حلمى صلح محمد بنون  روحيم ع المحلة الجمعية 30.523.51615131919.586.5شرق

طلبه   18765 عبدالعزيز ابراهيم بنون  زياد ع المحلة الجمعية 28.51011.513.57.516.519.586شرق

ابونار    18766 مصطفى السيد اسامه بنون  زياد ع المحلة الجمعية 2319.510127.51317.567شرق

ابوقاسم   18767 عبدالمعطى العربى بنون  زياد ع المحلة الجمعية 352816.513.51517.51579شرق

الشناوى    18768 محمود مختار تامر بنون  زياد ع المحلة الجمعية 3420.513.5137.5141666شرق

موسى    18769 عبداللطيف احمد فوزى بنون  زياد ع المحلة الجمعية 33.51614.514.57.518.516.575.5شرق

السودانى    18770 ابراهيم ابراهيم محمد بنون  زياد ع المحلة الجمعية 35.51514128141777شرق

عبدالعال    18771 صديق عبدالعال محمد بنون  زياد ع المحلة الجمعية 3829191513.519.518.577.5شرق

سليم    18772 حسن محمد محمد بنون  زياد ع المحلة الجمعية 38171913111715.574شرق

قنديل    18773 محمد حسنى ممدوح بنون  زياد ع المحلة الجمعية 38261814.51218.516.584.5شرق

عطيه     18774 احمد عطيه العشرى خالد بنون  سامح ع المحلة الجمعية 154.57.585314.571.5شرق

مقبل   18775 متولى سامح بنون  سعد ع المحلة الجمعية 31.54107.57.59.513.552.5شرق

الحباك    18776 حموده محمود حموده بنون  سعيد ع المحلة الجمعية 271013.5139.51115.563شرق

محمود    18777 محى سمير وائل بنون  سمير ع المحلة الجمعية 26.5157.510.57.59.514.572.5شرق
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والى     18778 محمود عبدالمحسن ياسر الدين بنون  سيف ع المحلة الجمعية 38.526.517.514.5122015.573شرق

خرويلة   18779 عبدالرحيم محمد بنون  شريف ع المحلة الجمعية 24.5510137.5111672.5شرق

عطيه     18780 ابراهيم صلح ابراهيم الدين بنون  صلح ع المحلة الجمعية 35.52715.513.51419.516.576شرق

بدوى    18781 فتوح صلح محمد بنون  صلح ع المحلة الجمعية 3726151481817.576شرق

غازى    18782 محمد عبدالنبى محمد بنون  صلح ع المحلة الجمعية 261210.5127.5131366.5شرق

شراق    18783 عطيه ابواليزيد محب بنون  طارق ع المحلة الجمعية 20.518.56.52.5468.563شرق

عنبر    18784 بدير مسعد محمد بنون  طارق ع المحلة الجمعية 27.5154357962شرق

محمد    18785 يوسف طلعت يوسف بنون  طلعت ع المحلة الجمعية 2423148.53.51311.573.5شرق

حجازى    18786 اليمانى عادل مجدى بنون  عادل ع المحلة الجمعية 29.520125.57.51112.566شرق

ابوزيد     18787 محمد الله فتح السيد بنون  عاطف ع المحلة الجمعية 29.520107.57.513.51056شرق

الكنيسي    18788 السيد محمد محمد بنون  عاطف ع المحلة الجمعية 322014.512.511.513.514.577شرق

بخيت    18789 احمد فوزى فوزى بنون  عبدالحليم ع المحلة الجمعية 26.517.513.510.5813.51266.5شرق

شلبي    18790 عبدالحليم عادل محمد بنون  عبدالحليم ع المحلة الجمعية 3625.514.514.5132012.568شرق

خليفة    18791 احمد عبدالحميد اسعد بنون  عبدالحميد ع المحلة الجمعية 27.5231114.511.51113.568شرق

عبدالله    18792 حسنين عبدالحميد خديوى بنون  عبدالحميد ع المحلة الجمعية 3324.514.513.512.51414.567.5شرق

العجوانى    18793 عبدالمنعم عبدالحميد محمد بنون  عبدالحميد ع المحلة الجمعية 34.522.513.57.59.513.514.566.5شرق

الرمادى    18794 الحسينى السعيد ابراهيم بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 35.526.5109.581511.564شرق

الخرديلى    18795 محمود الدسوقى اشرف بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 36.523.512.59.591212.552.5شرق

عبده    18796 حسن عبدالرحمن اشرف بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 36.521.512.5129.51714.553.5شرق

جوهر    18797 محمد الششتاوى جمال بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 14167.57.541.58.552.5شرق

الغبارى     18798 ابراهيم احمد حسن حسن بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 3815149.57.514.515.553.5شرق

ابوسليمان    18799 محمد مامون حمدى بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 34.521.510107.5151653.5شرق

الدرينى    18800 عبدالعزيز الدرينى رضا بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 37.52214.514.51319.512.568شرق
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العزب    18801 حسنين عبدالفتاح عادل بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 23.51811.597.57.51054شرق

الحلو    18802 احمد رجب عبدالناصر بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 32.52014.5108181554.5شرق

الضوه    18803 عبدالله على عبدالنبى بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 18.511.511.54.553.51253شرق

ابوحشيش    18804 حامد محمد عماد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 382817.51312.517.51753شرق

عبدربه    18805 حامد شوقى فريد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 2821.510.57.57.5191065.5شرق

الشرع    18806 احمد محمد كارم بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 29.51517.55.57.5181676شرق

الجندى    18807 عباس احمد لطفى بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 2610.512.57.57.5161264شرق

طه    18808 محمود السيد محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 37.529.51913.512.5202078شرق

مهران     18809 الدين علم حسين محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 301510.57.55.514.51565شرق

ابراهيم    18810 محمد سالم محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 27.515107.55.515.51453.5شرق

شحاته    18811 السيد شعبان محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 3222.5147.54151463.5شرق

فهمى   18812 عبدالعزيز محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 20.59.5632.511.51262.5شرق

شداد    18813 السيد عطيه محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 26.5181067.5171677شرق

حبيش   18814 متولى محمد بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 3930191414.5201796شرق

الشامى    18815 احمد محمد محمود بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 33.530161311.516.51665.5شرق

شديد    18816 محمد احمد مصطفى بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 28.5151211.59.514.51252.5شرق

البلقينى   18817 عبدالرحمن مصطفى بنون  عبدالرحمن ع المحلة الجمعية 23.515105.58141145.5شرق

الشامى    18818 محمد السيد ابراهيم بنون  عبدالعزيز ع المحلة الجمعية 38.530201314.5201678.5شرق

ابوحسن    18819 محمد عبدالعزيز احمد بنون  عبدالعزيز ع المحلة الجمعية 38292012.514.5201788.5شرق

الملح   18820 عبدالعزيز رشاد بنون  عبدالعزيز ع المحلة الجمعية 22.5211087.5171085.5شرق

الشعراوى    18821 ابراهيم عبدالعزيز محمد بنون  عبدالعزيز ع المحلة الجمعية 24.5161311.511.5181674.5شرق

محمد    18822 ابوالفتوح ابوالسعود احمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 32201511.512.5181765شرق

زايد    18823 حمدان زايد احمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 36.520.516.513.513.517.51685.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

863

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حلبه    18824 المهدى محمد عزت بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 119.56.565.514.51274.5شرق

جاد    18825 موسى محمد مجدى بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 21.59.5101111.5161463.5شرق

عبدالهادى    18826 عبداللطيف ابراهيم محمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 13.57.555515643.5شرق

سليط     18827 عبدالحفيظ ابوالمجد محمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 26.515147.56161685شرق

ابراهيم    18828 السيد سمير محمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 38.52917.513.514.75201775.5شرق

مكاوى    18829 محمود عبدالله محمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 31231110.57.251714.595.5شرق

الحول    18830 محمد محمد محمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 259.5107.5210552.5شرق

عويس    18831 محمد محمد محمد بنون  عبدالله ع المحلة الجمعية 2187.583.5151054.5شرق

النويهى     18832 السيد مصطفى رأفت الدين بنون  عصام ع المحلة الجمعية 22111083151553.5شرق

منصور    18833 عبدالحميد عطيه محمد بنون  عطيه ع المحلة الجمعية 28101083.5161253.5شرق

سركيس     18834 السيد الشهاوى محمد محمد بنون  علء ع المحلة الجمعية 9.5552.5واحد14573.5شرق

طه   18835 على السيد بنون  على ع المحلة الجمعية 39.529.519.51515201385شرق

رزق    18836 عبدالفتاح على جمال بنون  على ع المحلة الجمعية 7.551085133.552شرق

غديه    18837 محمد الرفاعى رجب بنون  على ع المحلة الجمعية 311015.59.58.515.51454.5شرق

السيد    18838 ابوزكرى على شريف بنون  على ع المحلة الجمعية 199.51485.5151384.5شرق

رخا   18839 على صابر بنون  على ع المحلة الجمعية 10.511147.51518363شرق

محمود   18840 على عاطف بنون  على ع المحلة الجمعية 383020137.5201875شرق

السجاعي    18841 عبده على عبدالله بنون  على ع المحلة الجمعية 37.529.52013.514201685شرق

حسين    18842 ابراهيم احمد ابراهيم بنون  عمار ع المحلة الجمعية 37.53019.513.514.519.51786شرق

محمد    18843 ابراهيم صلح ايمن بنون  عمار ع المحلة الجمعية 33.52116127.516.51364.5شرق

الخواجه    18844 بدير على بدير بنون  عمار ع المحلة الجمعية 184.511.597.513564شرق

البسطويسى       18845 الششتاوى مصطفى الششتاوى بنون  عمر ع المحلة الجمعية 35.52015.512.58151363.5شرق

الباب     18846 عقب عبدالرحمن السيد جمال بنون  عمر ع المحلة الجمعية 28.518.514.512.57.513.51253.5شرق
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كسبر    18847 حلمى زكريا سامح بنون  عمر ع المحلة الجمعية 2818.515.5127.513.51444.5شرق

رجب    18848 صلح رمضان صلح بنون  عمر ع المحلة الجمعية 26.5101511.53.513.51362شرق

محمودعبدالهادى    18849 الشقرانى محمد كمال بنون  عمر ع المحلة الجمعية 22.52211.59411.51368.5شرق

ابوالعيش    18850 عبدالحى ابراهيم محمد بنون  عمر ع المحلة الجمعية 33.530181211.516.51377.5شرق

عبدالعال    18851 سليمان عبدالله محمد بنون  عمر ع المحلة الجمعية 1919108.57.5121075شرق

البيض     18852 البسطويسى محمد نجيب محمد بنون  عمر ع المحلة الجمعية 2217.5157.58111054شرق

الششتاوى    18853 مصطفى محمود محمود بنون  عمر ع المحلة الجمعية 38.52919.514.514.7519.51168.5شرق

الخياط   18854 رجب مسعد بنون  عمر ع المحلة الجمعية 292719.514.514.5181068شرق

الله      18855 حسب محمود العربى السيد منير بنون  عمر ع المحلة الجمعية 37.529181514.5201399.5شرق

سليمان    18856 الرفاعى محمد هانى بنون  عمر ع المحلة الجمعية 382819141519.51869.5شرق

شعيشع    18857 عبدالحميد صلح وليد بنون  عمر ع المحلة الجمعية 3928191415201877.5شرق

سالم    18858 على محمد ايمن بنون  عمرو ع المحلة الجمعية 18.52111.58.5491045شرق

مندور    18859 احمد على خالد بنون  عمرو ع المحلة الجمعية 262217.5139.512.51575.5شرق

خضر    18860 محمد نبيه خالد بنون  عمرو ع المحلة الجمعية 37.530191414201876شرق

البلقيني    18861 السعيد محمد محمد بنون  عمرو ع المحلة الجمعية 362919.51414202098.5شرق

ابوالمجد    18862 محمد مصطفى نصر بنون  عمرو ع المحلة الجمعية 3526.51611.55.5131254.5شرق

عيسى    18863 محمد عاشور هشام بنون  عمرو ع المحلة الجمعية 24.51612.55.54.581064شرق

جمعه    18864 يوسف يوسف ابراهيم بنون  فارس ع المحلة الجمعية 32.526179.57.514.51065.5شرق

سعيد    18865 عبدالسميع السيد ايهاب بنون  فارس ع المحلة الجمعية 302218116.5141274.5شرق

حسن   18866 محسن زكى بنون  فارس ع المحلة الجمعية 372517.51413.518.51775.5شرق

الساكت    18867 محمد عبدالحليم عبدالحليم بنون  فارس ع المحلة الجمعية 31.52417.5131016.51376شرق

عجلن    18868 السيد عبدالمنعم علء بنون  فارس ع المحلة الجمعية 23211714.59.5161075شرق

محمود    18869 الشرنوبى عبدالعزيز عمرو بنون  فارس ع المحلة الجمعية 26.5161513.59.5151066.5شرق
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العربي    18870 عبدالمقصود ابراهيم محمد بنون  فارس ع المحلة الجمعية 31.52514.51414191277.5شرق

الصواف    18871 محمد سعد بنون  فارسمحمد ع المحلة الجمعية 322219.512.513.5171355.5شرق

ناصف    18872 محمد شوقى بنون  فارسمحمد ع المحلة الجمعية 35.518.51914.511.518.51875.5شرق

رمضان    18873 ابراهيم فتوح اشرف بنون  فتوح ع المحلة الجمعية 3315191410.5151566.5شرق

الرمادى    18874 محمد فؤاد اشرف بنون  فؤاد ع المحلة الجمعية 36.5191713.58181586.5شرق

بخيت    18875 محمد كمال اسامه بنون  كامل ع المحلة الجمعية 20.56.51213.59.515.51465.5شرق

نونو    18876 توفيق عبدالفتاح احمد بنون  كريم ع المحلة الجمعية 2616.517.5107.5141484شرق

السجاعي    18877 محمد السيد حماده بنون  كريم ع المحلة الجمعية 30.522.518.510.510.512.51476شرق

السيد    18878 الكيلنى شوقى رجب بنون  كريم ع المحلة الجمعية 3825.519.511.51519.51987.5شرق

لبيب   18879 فوزى رضا بنون  كريم ع المحلة الجمعية 35.51716.510.513.514.51287.5شرق

عيسى     18880 محمد محمد الدين صلح بنون  كريم ع المحلة الجمعية 2415147.51113.51276.5شرق

خليل    18881 ابوالعنين الشحات طارق بنون  كريم ع المحلة الجمعية 33.527161011.5161586شرق

السودانى    18882 البيلى فرج عبدالله بنون  كريم ع المحلة الجمعية 30.51518.5137.515.51375.5شرق

غالى    18883 محمد انور محمد بنون  كريم ع المحلة الجمعية 321512.598.512.51344.5شرق

بخيت    18884 احمد فوزى محمد بنون  كريم ع المحلة الجمعية 27.51619.59.51416.51454.5شرق

طراى    18885 ابراهيم مسعد محمد بنون  كريم ع المحلة الجمعية 311518.5107.5151865.5شرق

زعيتر    18886 عبده صالح مصطفى بنون  كريم ع المحلة الجمعية 39.525.517.51514.75181876شرق

الششتاوى    18887 البندارى عادل هيثم بنون  كريم ع المحلة الجمعية 22.56178.57.5131274شرق

القبلوي   18888 عبدالرحمن وليد بنون  كريم ع المحلة الجمعية 2641810814.51354شرق

بكير    18889 سليمان على وليد بنون  لؤى ع المحلة الجمعية 3827.518.51412.5201566.5شرق

الهللى    18890 عبدالعزيز الزغبى رضا بنون  مازن ع المحلة الجمعية 3420.518.57.59.5151554.5شرق

العطافى    18891 عبدالهادى رشاد هشام بنون  مازن ع المحلة الجمعية 2815188814.51354.5شرق

سعد   18892 بكر محمد بنون  مالك ع المحلة الجمعية 332117.51211.519.51568شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

866

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شريف    18893 ابراهيم ابراهيم محمد بنون  ماهر ع المحلة الجمعية 3726.51914.515201967شرق

ابوالخير    18894 طاهر عبدالجليل مجدى بنون  مجدى ع المحلة الجمعية 38.53019.51515201876شرق

السيد    18895 سالم السيد ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الجمعية 35.5171814.51318.51475شرق

محمد   18896 الشاذلى ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الجمعية 37.52519.51412.5202057.5شرق

جعيطر    18897 ياقوت رزق ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الجمعية 372419.5151519.51886شرق

رمضان    18898 السيد زكريا ابراهيم بنون  محمد ع المحلة الجمعية 36.52518141418.51886شرق

زعيمه     18899 سعد محمد احمد احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 2613189.59.5171386.5شرق

طلبه    18900 عبدالمطلب ربيع احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 37.52819.514.513.5201787.5شرق

البحيري    18901 احمد رزق احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 392818.514.5152019.599شرق

الغريب    18902 الدسوقى سعد احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 362519131419.519.588شرق

شتا    18903 ابراهيم سميراحمد احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.53019.514.5152019.568شرق

جليظة    18904 صلح صلح احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 382517.5128.518.519.576شرق

احمد    18905 ناصف فوزى احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 34.51516128.51718.575شرق

السحراوى    18906 عبدالمنعم محمد احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.5271913.5131918.587.5شرق

البياعة    18907 يوسف محمد احمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 32.520.517.51413.518.518.577شرق

احمد    18908 محمود احمد اشرف بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3720.51612.5141819.587شرق

الساكت    18909 السعيد السعيد اشرف بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.5241614.514.51919.586شرق

الحصري    18910 احمد احمد السيد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 33.511153.55.513.51775.5شرق

رجب    18911 السيد حسن السيد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 255.511.52.57.5131575شرق

المرسى    18912 البيومى رجب السيد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 227.5101.54.5111473.5شرق

احمد    18913 المنسى محمد بسيونى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 214101.53.5101563شرق

البلتاجى    18914 على حمدى تامر بنون  محمد ع المحلة الجمعية 23.577.595.5813.571.5شرق
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الجندى     18915 محمد عبدالله السيد ثروت بنون  محمد ع المحلة الجمعية 2911.5177.551417.576.5شرق

العزب    18916 عبدالوهاب محمد جلل بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.5272014.51319.51866.5شرق

موسى    18917 عبدالله محمد جمال بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3327.516.514.751218.51876شرق

جاد    18918 حامد احمد حامد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 32242010.7581912.572شرق

القرع    18919 حسن محمد حسن بنون  محمد ع المحلة الجمعية 301515.511.58.513.51386.5شرق

ابراهيم    18920 حماد محمد حماد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 392919.513.51519.517.575.5شرق

سليم    18921 حامد ابراهيم خالد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.5292013.514.52019.566.5شرق

عزام    18922 خليل ابراهيم خالد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 35.52518.57.53.5171866شرق

قرقر    18923 الدسوقى حلمى خالد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 34.51816.514.5141716.585.5شرق

العبد    18924 محمد على خالد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 25271810.57.51416.575.5شرق

ابراهيم    18925 حسن محمد خالد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3023.518.57.57.5141766شرق

على    18926 محمد رفعت رفعت بنون  محمد ع المحلة الجمعية 37.525.5201412.518.518.576شرق

ابورايه    18927 امين رجب سامى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3522.518.514.751219.516.565شرق

عافيه    18928 عبدالحميد محمد صلح بنون  محمد ع المحلة الجمعية 2815145.551617.543.5شرق

قنيدة    18929 محمد احمد طارق بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3626.514.513.59.519.51754شرق

حميده    18930 حامد عبدالحميد طارق بنون  محمد ع المحلة الجمعية 33.52016131218.515.564.5شرق

مبروك    18931 طه محمد عادل بنون  محمد ع المحلة الجمعية 2615.5157.5415.518.573.5شرق

شرف    18932 السيد على عبدالجليل بنون  محمد ع المحلة الجمعية 33.51617.59.57.516.515.554.5شرق

ابوشاهين    18933 عبدالحميد صبحى عبدالحميد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 302015.5121117.51765.5شرق

طعيمه    18934 محمد فتحى عبدالحميد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 37.518.519.7513815.51875.5شرق

البليهى    18935 عبدالخالق الحسينى عبدالخالق بنون  محمد ع المحلة الجمعية 34.52315105161655شرق

قنديل    18936 عبدالرحمن المحمدى عبدالرحمن بنون  محمد ع المحلة الجمعية 321215.57.52.5814.563شرق

صقر    18937 عبداللطيف السيد عبداللطيف بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.5261913.514.52016.575شرق
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المغربل    18938 محمد احمد عبدالناصر بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3727191414.5201895شرق

عبيد    18939 محمود نصار عطيه بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.5281913.513.5201875.5شرق

نصار     18940 عبدالحميد محمود الدين علء بنون  محمد ع المحلة الجمعية 17.51765.5نصف2816711.5شرق

الكنيسى    18941 حسن اسماعيل على بنون  محمد ع المحلة الجمعية 25.5207.5127.51716.555.5شرق

البدوى   18942 السيد على بنون  محمد ع المحلة الجمعية 28156.512.510.51516.564شرق

ابوصره    18943 على المحمدى على بنون  محمد ع المحلة الجمعية 29.517.5551.51118.565شرق

حنوره    18944 على رمضان على بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3525.517149.519.519.567.5شرق

الشيوى    18945 حسين حمدى عماد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 35.5231913.57.519.517.558شرق

محمد    18946 على احمد عمرو بنون  محمد ع المحلة الجمعية 15.515.554.5واحد12.5237.5شرق

جوده   18947 المرسى عمرو بنون  محمد ع المحلة الجمعية 203.53.57.51.512.515.553شرق

السروجى    18948 محمد حسن عمرو بنون  محمد ع المحلة الجمعية 33.518.51011.54.516.51655شرق

الشرم    18949 سليمان نبيه عمرو بنون  محمد ع المحلة الجمعية 25166.51411.514.51864.5شرق

خطاب    18950 عماد عادل فرج بنون  محمد ع المحلة الجمعية 145.55112.51212.554شرق

غازى    18951 محمد عبدالمقصود فوزى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 24.512.5710.57.515.51865.5شرق

عيد    18952 امين مصطفى فؤاد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 27.513.55.510.5515.511.562.5شرق

سلمه    18953 كامل محمد كامل بنون  محمد ع المحلة الجمعية 351917137.518.51885شرق

خضر    18954 محمد محمود ماهر بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3627.5181312.52019.587شرق

متولي    18955 محمد السيد محمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3626.519.514.51219.519.597.5شرق

الصيفي    18956 محمود حامد محمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 32251713.54.51919.577شرق

الجمال    18957 السيد عبدالحى محمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 36.527.51811.512191756.5شرق

الشوربجي    18958 محمد محمود محمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 36.525.518.51311.52019.557شرق

السامولى    18959 محمد مصطفى محمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 36.522.51912132017.565شرق

السمان    18960 محمد يحيى محمد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 342416.510.513.517.516.566شرق
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قنديل    18961 محمد صلح محمود بنون  محمد ع المحلة الجمعية 2913.5101111.512.5863شرق

العطار   18962 محمود محمود بنون  محمد ع المحلة الجمعية 127.5754.527.543شرق

شعبان    18963 عبداللطيف احمد مسعد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 38.526.5181214.5201877.5شرق

الصيفى    18964 مصطفى اسماعيل مصطفى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 372818.51414.5201887.5شرق

حمزه    18965 محمد سعد مصطفى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 278.51083.516.513.566شرق

على    18966 محمد محمد مصطفى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 261714.5108151575.5شرق

اري    18967 مصطفى مصطفى مصطفى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 36.526.5161513.518.51575.5شرق

على     18968 نجيب طلعت محمد نجيب بنون  محمد ع المحلة الجمعية 37.523.514.513.511.516.51666شرق

البيارى    18969 محمد محمد هانى بنون  محمد ع المحلة الجمعية 143.522.542.514.545.5شرق

سعيد    18970 احمد طلعت وائل بنون  محمد ع المحلة الجمعية 321516.557.51419.596شرق

الحريرى     18971 احمد عرفه محمد وليد بنون  محمد ع المحلة الجمعية 3023.510.58.591319.575.5شرق

مصطفى    18972 البسيونى البسيونى ياسر بنون  محمد ع المحلة الجمعية 25.520148.51216.515.554.5شرق

قاسم    18973 رمضان جلل ياسر بنون  محمد ع المحلة الجمعية 35261510.512.51919.586شرق

العرسه    18974 محمد محمد ياسر بنون  محمد ع المحلة الجمعية 37.52818.514152019.568شرق

سبع     18975 سعيد احمد الحسينى تامر بنون  محمود ع المحلة الجمعية 3423.518910.519.519.585شرق

عبدالرحمن    18976 محمود على حسن بنون  محمود ع المحلة الجمعية 20.58.51048.541574شرق

عبدالمجيد     18977 محمود حسن محمود حسن بنون  محمود ع المحلة الجمعية 35.52814.514.5121719.585.5شرق

الوزان    18978 حسين شعبان حسين بنون  محمود ع المحلة الجمعية 37.525.516.514.7512.519.51995.5شرق

الهيتمي    18979 زكى حسن حلمى بنون  محمود ع المحلة الجمعية 37.5301814152019.596.5شرق

مهنى    18980 بيومى محمد خالد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 35.527.51912.5131919.575.5شرق

موسي    18981 السيد السعيد رضا بنون  محمود ع المحلة الجمعية 3728.5171214.5171986شرق

الصعيدى    18982 السعيد عزت رضا بنون  محمود ع المحلة الجمعية 30.5231337.514.51764شرق

الدماطى   18983 محمود رمضان بنون  محمود ع المحلة الجمعية 2914142.58.51617.575شرق
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عيسي    18984 محمد محمد سمير بنون  محمود ع المحلة الجمعية 32.52218.511.51419.51775.5شرق

شاهين     18985 محمد الحنفى طلعت طارق بنون  محمود ع المحلة الجمعية 36.5261913.513.52017.576.5شرق

سلطان    18986 البسطويسى عبدالنبى طارق بنون  محمود ع المحلة الجمعية 7.51716.575.5نصف26.518.510شرق

شعبان    18987 محمد محمود عاطف بنون  محمود ع المحلة الجمعية 26.516.5104.58.51716.565شرق

حسنين   18988 عبدالستار عبدالعال بنون  محمود ع المحلة الجمعية 32.518107.51015.516.566.5شرق

الشال    18989 احمد سيد عبدالقادر بنون  محمود ع المحلة الجمعية 3420.51012.512.517.515.575.5شرق

ابراهيم     18990 احمد سيد احمد على بنون  محمود ع المحلة الجمعية 29.520127.59.518.51657شرق

بربك    18991 محمد عبدالرحمن عيد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 36.525.5191111.519.517.586.5شرق

سعد    18992 محمد عطيه مجدى بنون  محمود ع المحلة الجمعية 35271712.514.519.517.586.5شرق

حطب    18993 امين ابراهيم محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 20.515.56411149.565شرق

الدرينى    18994 عبدالعزيز الدرينى محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 3520.5107.51114.517.563.5شرق

حسين    18995 احمد جلل محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 3324.516.513.5131817.554.5شرق

زمزم    18996 امين رمزى محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 37.524.519.5121319.517.575شرق

الجندى    18997 مصطفى صادق محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 3726201114.518.517.574.5شرق

ابوزينه    18998 عوض عبدالسلم محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 4.571556واحد21105.5شرق

الغنام    18999 عبدالجليل عبدالعال محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 2817.51058.5131166.5شرق

اليماني    19000 سعد محمد محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 36.52819.51414201887شرق

محمد   19001 وفيق محمد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 29.521.5611817.51276.5شرق

السماحى    19002 جاد السيد مسعد بنون  محمود ع المحلة الجمعية 1911.5437.513.51063.5شرق

الفوطى    19003 ابراهيم ابوالفتوح مصطفى بنون  محمود ع المحلة الجمعية 299.5104416.51384.5شرق

محمد    19004 عبدالخالق فاروق مصطفى بنون  محمود ع المحلة الجمعية 175.5101.538.51063شرق

الشرمبخومي    19005 طه موسى مصطفى بنون  محمود ع المحلة الجمعية 392519.513.5919.51667شرق

ابوعيطه    19006 عيد الدسوقى ممدوح بنون  محمود ع المحلة الجمعية 38.52619.512.513.5201868.5شرق
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الششتاوي    19007 احمد محمد ياسر بنون  محمود ع المحلة الجمعية 12.51054صفر258101.5شرق

حجر    19008 ابراهيم سعيد ابراهيم بنون  مدحت ع المحلة الجمعية 111362.5صفر20.54.57.51.5شرق

الفرارجى    19009 محمد السيد الدسوقى بنون  مدحت ع المحلة الجمعية 8.52.553صفر4351.5شرق

ابوالليل    19010 محمد عبدالمحسن رضا بنون  مروان ع المحلة الجمعية 9.5661.5واحد22862شرق

محمد    19011 البيومى مسعد حمدى بنون  مسعد ع المحلة الجمعية 101063واحد19.53.554.5شرق

احمد    19012 عبدالمطلب مسعد خالد بنون  مسعد ع المحلة الجمعية 15.5764.5واحد29.55125.5شرق

مرعى    19013 مصطفى محمد مصطفى بنون  مسعد ع المحلة الجمعية 20.55.5124.5313.5774شرق

ابوخشيم    19014 مخيمر عبدالفتاح احمد بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 32.51514115151274.5شرق

ابوزيد    19015 محمد محمد احمد بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 292013.5149161575.5شرق

الشهاوى    19016 محمود مصطفى اسماعيل بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 3926.518.513.510191776شرق

اسماعيل    19017 عطيه عيسى اشرف بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 34.522.516125191875.5شرق

نوفل    19018 السيد مصطفى اشرف بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 28.519.5169.53.51617.575.5شرق

الرشيدى    19019 السعيد نبيل اشرف بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 3414.516.510314.518.575شرق

حشيش    19020 محمد عبدالحليم السيد بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 22.51011.57.53161584.5شرق

عبدالرازق    19021 محمد مصطفى تامر بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 25.511.5107.52.5131572.5شرق

ابوالعيش    19022 محمد على حسن بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 18.59763.513.51873شرق

غانم    19023 مصطفى عبدالحى عاطف بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 38.526.5191314.7519.51897شرق

محمود    19024 الششتاوى عزت عزت بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 392919.51415201789شرق

الرمادى    19025 محمد الزغبى محمد بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

مراد    19026 نصر على محمد بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 16.57.54.587.512754شرق

جاد    19027 عبده عوض محمد بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 22.51753412.5754شرق

عنب    19028 محمد محمد محمد بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 241545.54.51212.572شرق

دوما    19029 عبدالغنى ابراهيم مصطفى بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 31.530206.259.25171698شرق
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الدهان    19030 على السيد هانى بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 342616.511.511201589شرق

عبدالدايم    19031 محمدين ابراهيم هشام بنون  مصطفى ع المحلة الجمعية 21.515.512511101285.5شرق

السلمونى    19032 حسن رمضان احمد بنون  معاذ ع المحلة الجمعية 36.517.5151211161586شرق

على    19033 عبدالرحيم عزت شريف بنون  معاذ ع المحلة الجمعية 39.52819131519.516.5810شرق

شحاته    19034 محمد شحاته وليد بنون  معتز ع المحلة الجمعية 38.5301913152017910شرق

الباب     19035 عقب مصطفى مصطفى هشام بنون  ممدوح ع المحلة الجمعية 362418.512.512.52016.599شرق

عبدربه    19036 محمد السيد السيد بنون  مهند ع المحلة الجمعية 2820.5109.57.5181274.5شرق

البسيونى     19037 الله فرج انور صبحى بنون  مهند ع المحلة الجمعية 35.52815.510918.513.585شرق

احمد    19038 عبدالعليم محمد عبدالعليم بنون  مؤمن ع المحلة الجمعية 3828.517.51315201898.5شرق

الحلوانى    19039 السيد احمد محمد بنون  مؤمن ع المحلة الجمعية 38.5261912.514.752015.598شرق

عبدالفتاح    19040 عبدالفتاح نبيل ياسر بنون  نبيل ع المحلة الجمعية 31.524.513.510515.51284شرق

غانم    19041 احمد محمد نصر بنون  نصر ع المحلة الجمعية 20115.57.54.51510.582.5شرق

عبدالمقصود   19042 عبدالوهاب عبدالمقصود بنون  هشام ع المحلة الجمعية 21.515107.54.51410.573.5شرق

قطر    19043 الحنفى جاد محمد بنون  وائل ع المحلة الجمعية 25.515143.53.51514.574شرق

الزغل    19044 محمد حسن اسامه بنون  وسام ع المحلة الجمعية 231513.53.53.51412.583.5شرق

قاسم    19045 محمود عبدالسميع مسعد بنون  وليد ع المحلة الجمعية 32.518127.54141593.5شرق

الزغل    19046 على عبدالحى تحسين بنون  ياسر ع المحلة الجمعية 18156.57.57.510.51076.5شرق

النبراوى    19047 على صلح رضا بنون  ياسر ع المحلة الجمعية 36.51516139.5181757.5شرق

الطوخى    19048 مصطفى مصطفى عبدالله بنون  ياسر ع المحلة الجمعية 3720.517.513.512.518.517.568.5شرق

ابوعرب    19049 مصطفى محمد عصام بنون  ياسين ع المحلة الجمعية 35164.59.57.5131565شرق

السمان     19050 شلبى محمود السيد الرفاعى بنون  يحيى ع المحلة الجمعية 3622.51314.511171888شرق

الصياد    19051 احمد فاروق عادل بنون  يحيى ع المحلة الجمعية 382618.514.513.5191779شرق

الجمل     19052 سعد يسرى الدين سعد بنون  يسرى ع المحلة الجمعية 26.5151211.57.51015.577.5شرق
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الحماقي     19053 عبده الزغبى محمد ابراهيم بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 298.5108.57.511.511.556.5شرق

غانم    19054 مصطفى محمد ابراهيم بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 37.527.518.514.512.519.51999شرق

حسن    19055 مدكور محمد سعدالدين بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 389.51614.512.519.51476شرق

الساكت    19056 لطفى عبدالرحمن شريف بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 29.518.514.510.59141385.5شرق

جوده    19057 سعد نوار طارق بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 36.515167.57.515.514.577شرق

البقرى    19058 المنسى يوسف عادل بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 324.568.57.581476.5شرق

الدهان    19059 احمد عاشور عبدالعظيم بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 36.522.511109.516.51677.5شرق

الطناملي    19060 محمد فاروق علء بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 35.52817107.5171468.5شرق

العشرى    19061 عبدالفتاح ابراهيم محمد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 172.552.52612.555شرق

الغزالي    19062 محمد احمد محمد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 36.529.5111412.518.51688.5شرق

غنيم    19063 عبدالعظيم اسماعيل محمد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 3721.510.5121016.51687.5شرق

السايس    19064 عبدالجليل السيد محمد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 2916.51010.57.511.515.566.5شرق

ابوالعنين    19065 خليل محمد محمد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 30.51112117.515.51378شرق

الشناوى    19066 محمود مختار محمد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 3826191413.5201879شرق

الجندى    19067 حسين ممدوح محمد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 3828.519.51413.5201889شرق

زهران    19068 محمد الششتاوى وجدى بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 37.52414.5125.516.515.598شرق

بانوب    19069 سعد صبحى اشرف للبنين  ابانوب ع المحلة المسلم 33.517.5107.58.5191784شرق

علي    19070 ابراهيم اسماعيل احمد للبنين  ابراهيم ع المحلة المسلم 34.519131310.5201787.5شرق

عزازى    19071 فرج السيد اسامه للبنين  احمد ع المحلة المسلم 3426.51213.58.5201975.5شرق

ابوالعينين    19072 محمد الزغبى المحمدى للبنين  احمد ع المحلة المسلم 3326.51213919.51985شرق

الحضرى    19073 احمد ابراهيم حسن للبنين  احمد ع المحلة المسلم 37251513.512.519.51988.5شرق

احمد    19074 مقبل حسين حسن للبنين  احمد ع المحلة المسلم 26232.5137.517.51978.5شرق

الهريدى     19075 عبدالله محمد منصور خالد للبنين  احمد ع المحلة المسلم 25.5191111.581816.587.5شرق
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عبدالفتاح    19076 طلبه ماهر رمضان للبنين  احمد ع المحلة المسلم 30155.57.5516.513.573.5شرق

ضهر     19077 على مجاهد محمود سامح للبنين  احمد ع المحلة المسلم 34.516107.57.518.515.585شرق

الصباحى   19078 احمد عبدالناصر للبنين  احمد ع المحلة المسلم 38.521.517.5119.519.51584شرق

الحسنين    19079 على الحسنين على للبنين  احمد ع المحلة المسلم 37.51579516.514.582.5شرق

الصعيدى    19080 الدسوقى ابوالفتوح عماد للبنين  احمد ع المحلة المسلم 30164.57.57.5151383.5شرق

احمد     19081 سيد عبدالمنعم ابراهيم محمد للبنين  احمد ع المحلة المسلم 25.5186138.51613.585.5شرق

عبدربه    19082 محمود السيد محمد للبنين  احمد ع المحلة المسلم 3324.5131313161785شرق

عبدالوهاب    19083 عباس ذكرى محمد للبنين  احمد ع المحلة المسلم 3324.511127.51815.586شرق

رزيق     19084 عبدالعزيز محمد احمد محمود للبنين  احمد ع المحلة المسلم 302314.59.58.51819.586.5شرق

ابوناشى   19085 عبدالشكور محمود للبنين  احمد ع المحلة المسلم 37.52117.5151519.51887شرق

عابدين    19086 عبدالعزيز محمود محمود للبنين  احمد ع المحلة المسلم 36.520.517.514.511.518.51777شرق

ابراهيم   19087 احمد نسيم للبنين  احمد ع المحلة المسلم 3520171314.518.51777.5شرق

عوض    19088 محمد محمد نعمان للبنين  احمد ع المحلة المسلم 322718.51315181685.5شرق

بخيت    19089 السيد محمد سالم للبنين  ادهم ع المحلة المسلم 2421.518.512.51317.514.574شرق

ابوالخير    19090 مصطفى ابوالخير احمد للبنين  اسامه ع المحلة المسلم 392617.513.514201886.5شرق

احمد    19091 على محمود محمد للبنين  اسامه ع المحلة المسلم 24157.51410.513.516.582.5شرق

الفل    19092 ابراهيم عيد جمال للبنين  اشرف ع المحلة المسلم 3823101513.51811.582.5شرق

عبداللطيفشرف    19093 عبدالفتاح هانى للبنين  اشرف ع المحلة المسلم 35241413.512.518.517.574شرق

الحباك    19094 السعيد محمود هانى للبنين  اكرم ع المحلة المسلم 34.5241010.59.5181174شرق

ابراهيم    19095 سالم بدرى محمد للبنين  البدرى ع المحلة المسلم 3624.513.5151519.51874شرق

بلل    19096 عبدالله ابراهيم سمير للبنين  المنذر ع المحلة المسلم 32.5181411.51114.514.574.5شرق

ابوحاتى   19097 محمد عبدالعزيز للبنين  ايمن ع المحلة المسلم 3420.517.51311.516.512.576شرق

جمعه    19098 شبانه الحسينى اشرف للبنين  ايهاب ع المحلة المسلم 2010.5107.57.510.59.563شرق
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ابوورده   19099 الوردانى مصطفى للبنين  ايهاب ع المحلة المسلم 30.52814.514.57.5191586.5شرق

نصر   19100 السيد حسام للبنين  حازم ع المحلة المسلم 3827.515.514.512.5201685.5شرق

موسى    19101 خضر سامى اشرف للبنين  خالد ع المحلة المسلم 34.524.515.514.51319.51885شرق

رشوان     19102 محمد خليفه صبرى سمير للبنين  خالد ع المحلة المسلم 3628.518.513.51517.752087.5شرق

ابوعرب    19103 عبده محمد على للبنين  خالد ع المحلة المسلم 35221713.513.5181867.5شرق

السيد    19104 عبدالحميد احمد محمد للبنين  خالد ع المحلة المسلم 3223.511.51011.513.51256.5شرق

ابراهيم    19105 عبدالوهاب محمد محمد للبنين  خالد ع المحلة المسلم 21.517.54.587.5913.571.5شرق

عبدالوهاب   19106 فتحى محمود للبنين  خالد ع المحلة المسلم 32.516.513.598.517.51864شرق

عبدالعال    19107 العربى عبدالوهاب محمد للبنين  رزق ع المحلة المسلم 302616.597.51718.565شرق

اللفى    19108 حامد حامد احمد للبنين  زياد ع المحلة المسلم 27.51212.57.57.516.518.574.5شرق

خضير    19109 سليمان عبده وائل للبنين  زياد ع المحلة المسلم 33.516.51713.57.519.7518.552شرق

السعيد   19110 سامى سامح للبنين  سليمان ع المحلة المسلم 39.529.518.515132019.577شرق

الشرقاوى    19111 السيد حامد الدين للبنين  سيف ع المحلة المسلم 3829.517.515132018.576شرق

الناغى     19112 حسن صلح الله فتح للبنين  صلح ع المحلة المسلم 3119.510.57.591613.564.5شرق

الدسوقى    19113 محمد محمد احمد للبنين  طارق ع المحلة المسلم 3126.511.5131116.518.585شرق

حسين    19114 حسن عبدالله حسن للبنين  طارق ع المحلة المسلم 34.52013.512816.516.585شرق

يوسف    19115 عبدالوهاب احمد ابراهيم للبنين  عبدالرحمن ع المحلة المسلم 34.527.515.514.514.518.7516.575.5شرق

مطاوع    19116 احمد عبدالرحمن ابراهيم للبنين  عبدالرحمن ع المحلة المسلم 29.5201313.51118.517.584.5شرق

زيد    19117 ابراهيم ابراهيم السيد للبنين  عبدالرحمن ع المحلة المسلم 3425161414.518.751874.5شرق

مدكور     19118 مجاهد محمد المنسى عادل للبنين  عبدالرحمن ع المحلة المسلم 28.51211137.51818.585.5شرق

محمد     19119 ابراهيم على طه على للبنين  عبدالرحمن ع المحلة المسلم 352919.51512.519.7518.575.5شرق

شاهين    19120 احمد سعيد محمد للبنين  عبدالرحمن ع المحلة المسلم 36.527.514.5151419.51967شرق

سمان   19121 عبدالله فكرى للبنين  عبدالعزيز ع المحلة المسلم 38.53019.5151519.7519.577.5شرق
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محمد    19122 حامد انور محمد للبنين  عبدالله ع المحلة المسلم 32.59.51410.57.518.752076.5شرق

المتولى    19123 عبدالسيد متولى مصطفى للبنين  عبدالله ع المحلة المسلم 331812.512.51217.52075.5شرق

احمد    19124 عبدالمولى عصام هانى للبنين  عصام ع المحلة المسلم 25.521.5131311.515.51875.5شرق

ابوالسعاد   19125 الدسوقى احمد للبنين  عمر ع المحلة المسلم 322113.5127.515.52086شرق

حجاب    19126 عبدالعليم محمد محمد للبنين  عمر ع المحلة المسلم 301810.514816.51964شرق

حسين     19127 الدين نور محمد هانى للبنين  عمر ع المحلة المسلم 372916141518.517.588شرق

عبدالمحسن    19128 محمد ابراهيم السيد للبنين  عمرو ع المحلة المسلم 3517.511.5108.514.516.576.5شرق

الفل    19129 ابراهيم عيد جمال للبنين  عيد ع المحلة المسلم 37.525.51614.514.519.514.567شرق

الفرماوى    19130 محمد عبدالرحيم احمد للبنين  فارس ع المحلة المسلم 171510.57.5514.51366شرق

عبدربه    19131 عبدالحميد عبدربه عمرو للبنين  فارس ع المحلة المسلم 221210.554.512.51576.5شرق

عبدالوهاب    19132 محمد صلح محمد للبنين  فارس ع المحلة المسلم 291572.5211.751554.5شرق

محمد    19133 الششتاوى عيد محمد للبنين  فارس ع المحلة المسلم 271513.52.57.51216.563.5شرق

رضوان    19134 عنتر نصر محمد للبنين  فارس ع المحلة المسلم 20.519.5127.57.51414.552.5شرق

الشوربجي    19135 حسين محمد جابر للبنين  كريم ع المحلة المسلم 3021.513.5121214.51874.5شرق

البسيونى   19136 على محمود للبنين  كريم ع المحلة المسلم 2814.5127.55.516.7515.577.5شرق

عياد    19137 السيد فؤاد هانى للبنين  كريم ع المحلة المسلم 3628.519.515152019810شرق

محمد    19138 عبدالفتاح محمد ياسر للبنين  كريم ع المحلة المسلم 35.5231613101615.574.5شرق

سليمان    19139 عبده جورجى صموئيل للبنين  ماثيو ع المحلة المسلم 31.526127.5813.751975شرق

خليل    19140 عبدالفتاح طلبه رضا للبنين  ماهر ع المحلة المسلم 25.5151010.51111.51474.5شرق

الشنا    19141 عبدالحميد عبدالمنعم ابراهيم للبنين  محمد ع المحلة المسلم 461032.56.511.563شرق

الخولى    19142 احمد السيد احمد للبنين  محمد ع المحلة المسلم 32.518138.5814.51985.5شرق

حموده    19143 امبابى حسين اشرف للبنين  محمد ع المحلة المسلم 38.529.519.513.58.51919810شرق

بغاغه    19144 ابراهيم محمد اشرف للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3524.51112.51117.516.587.5شرق
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وهبه    19145 السيد محمد اشرف للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3724171110.516.51364.5شرق

الدكرورى    19146 محمد محمد ايهاب للبنين  محمد ع المحلة المسلم 37.529191415191874.5شرق

ابوالعينين    19147 عبدالعزيز محمد تامر للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3220.517.57.58.516.751764.5شرق

حجازى   19148 محمود جابر للبنين  محمد ع المحلة المسلم 31.520.5119.51115.752086.5شرق

الشرقاوى    19149 مرسى احمد جمال للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3626.512.513.514.517.751877شرق

احمد    19150 محمد شاكر حامد للبنين  محمد ع المحلة المسلم 382817151519.518.585.5شرق

ابراهيم    19151 مصطفى محفوظ رمضان للبنين  محمد ع المحلة المسلم 322310107.516.52076شرق

ابراهيم    19152 يحيى ماهر سامح للبنين  محمد ع المحلة المسلم 35.5211514.513.517.752087شرق

عواض     19153 ابراهيم محمد فوزى شريف للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3215.51012.510.515.7517.575.5شرق

مصطفى    19154 على ابراهيم طارق للبنين  محمد ع المحلة المسلم 382818.513.51419.518.586شرق

ابراهيم    19155 محمود محمد طارق للبنين  محمد ع المحلة المسلم 32.521109.51016.51665.5شرق

خضر     19156 الصاوى السيد عبدالفتاح عبداللطيف للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3620.51013.513.518.51884.5شرق

غانم    19157 ابراهيم عبدالله عبدالله للبنين  محمد ع المحلة المسلم 37.52319.751413.519.51985.5شرق

سمك    19158 عبدالله محمد عبدالله للبنين  محمد ع المحلة المسلم 33.523.57.513111617.584.5شرق

وهبه    19159 السيد محمد علء للبنين  محمد ع المحلة المسلم 2611.510117.515.51674.5شرق

الزهيري    19160 المرسى حسن مجدى للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3317.5101281716.566شرق

المنتصر    19161 احمد مسعد محمد للبنين  محمد ع المحلة المسلم 29.521.5111410.515.751985.5شرق

رزق      19162 السيد على عبدالمنعم مصطفى للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3118.510149.515.518.586شرق

الفخرانى     19163 عامر على فؤاد مصطفى للبنين  محمد ع المحلة المسلم 30175117.59.7516.585.5شرق

ابوالسعود    19164 السيد محمد ميمى للبنين  محمد ع المحلة المسلم 39.53017.514.514.5182085.5شرق

صابر    19165 انور عبدالمنعم وائل للبنين  محمد ع المحلة المسلم 3826.515.5151518.751986.5شرق

عمر     19166 محمد شلبى محمد وليد للبنين  محمد ع المحلة المسلم 37.52612.51410.51918.565.5شرق

انور    19167 احمد نهاد احمد للبنين  محمود ع المحلة المسلم 35281110.758.5181674شرق
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الشرقاوى    19168 مرسى احمد جمال للبنين  محمود ع المحلة المسلم 34.517121212.514.752086شرق

عثمان    19169 عثمان محمد رضا للبنين  محمود ع المحلة المسلم 2811.571198.751184.5شرق

مبروك   19170 عبدالعليم محسن للبنين  محمود ع المحلة المسلم 34.515712.510.515.751275.5شرق

يوسف    19171 عبده يوسف محمد للبنين  محمود ع المحلة المسلم 36.527.519131218.7513.574.5شرق

كرم    19172 على احمد مصطفى للبنين  محمود ع المحلة المسلم 30161210.513.514.513.577شرق

يوسف    19173 النفادى مصطفى ابراهيم للبنين  مصطفى ع المحلة المسلم 26.51611.59.51313.75865شرق

جاد    19174 محمود احمد احمد للبنين  مصطفى ع المحلة المسلم 34.519.514.59.513.517.514.586شرق

محمد    19175 محمود عبدالوهاب حمدى للبنين  مصطفى ع المحلة المسلم 3418.5121013.517.512.574شرق

عبدالسلم    19176 ابراهيم السعيد محمد للبنين  مصطفى ع المحلة المسلم 3015128.513.514.510.575.5شرق

الوزان    19177 فتوح السيد محمد للبنين  مصطفى ع المحلة المسلم 3928.51915152017.589.5شرق

عجور    19178 عبدالله مصطفى جمال للبنين  معتصم ع المحلة المسلم 2918.5101213.515.51275شرق

ادريس    19179 عبدالقادر الدسوقى سالم للبنين  ممدوح ع المحلة المسلم 34.524.513.512.51417.51977شرق

ابوالعز    19180 السيد ابراهيم نبيل للبنين  مؤمن ع المحلة المسلم 3115.5101311.515.7515.586.5شرق

زقلوطه     19181 ابراهيم فتوح محمد صلح للبنين  نادر ع المحلة المسلم 29.5236.5121013.516.576شرق

مصطفى    19182 عبدالله عبدالفتاح محمود للبنين  هشام ع المحلة المسلم 30.5217.512.513.513.751375شرق

محمد    19183 احمد عبدالحليم عفيفى للبنين  وائل ع المحلة المسلم 36.526.51514.511.517.51785.5شرق

سلم     19184 السعيد محمد الدين ضياء للبنين  ياسر ع المحلة المسلم 3628.513.5141415.51986شرق

العدوى    19185 احمد عبدالغنى احمد للبنين  يوسف ع المحلة المسلم 26.519.56137.59.751774شرق

حجازى    19186 احمد عثمان احمد للبنين  يوسف ع المحلة المسلم 22.5213.5127.511.513.584.5شرق

زيد    19187 ابراهيم ابراهيم السيد للبنين  يوسف ع المحلة المسلم 3726101411.5181676شرق

محمد   19188 عبدالحميد ايمن للبنين  يوسف ع المحلة المسلم 37.527.51713.51519.516.577شرق

الحسينى    19189 بدير مسعد بدير للبنين  يوسف ع المحلة المسلم 2819.51113.514.512.512.566.5شرق

الجندى    19190 رمضان اسماعيل صبرى للبنين  يوسف ع المحلة المسلم 3219.512.513.514.512.515.565.5شرق
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نوار   19191 ابراهيم السيد عبدالفتاح       ابراهيم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.5291914.515201975شرق

الموجى   19192 محمد بدوى عبدالفتاح       ابراهيم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.53018.5141519.519.594شرق

البحيرى    19193 احمد ابراهيم حسن عبدالفتاح       ابراهيم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3315121011.5171984.5شرق

رمضان   19194 عبدالرحمن ماجد عبدالفتاح       ابراهيم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.5302014.515202097.5شرق

غنام   19195 ابوالسمح الدمرداش عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.525.516.514.51219.52084شرق

الدرينى   19196 محمود الغريب عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3515121410.515.751895شرق

محمد    19197 عبدالباسط محمد ايمن عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 26.510.51010.57.511.51375.5شرق

اسماعيل   19198 احمد جمال عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3828.517.513.5715.516.564شرق

عبدالراضى   19199 عبدالفتاح جمال عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 382819.513.512.519.52074.5شرق

ابوالعينين    19200 محمد الدين حسام عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.521.57.513.5712.518.574.5شرق

برسيمه   19201 عبدالله شريف عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3624.51914.513.5201987.5شرق

محمدفضل   19202 فتحى طارق عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39272013.512.5201989شرق

حنطور   19203 وهبه طارق عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3928.51913.5152017.598.5شرق

ابوعرب    19204 عبدالدايم احمد عبدالدايم عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 26.58.5712.57.513.514.574شرق

الدسوقى   19205 فتحى عبدالرحمن عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.510.5101411.5141794شرق

حمد   19206 محمد عبدالقادر عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.529.517.514.75152019.589.5شرق

السراجى   19207 المحمدى عبدالمنعم عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 342310.51512.516.51564.5شرق

قدره   19208 ابراهيم عبوده عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.52819.51213.52019.589.5شرق

الخولى   19209 السيد عزت عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.51510.5119141885.5شرق

محرز    19210 عبدالعظيم الدين عصام عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.518.51010.510.5161775شرق

خفاجى   19211 رمزى عصام عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.524.51610.57.516.51457شرق

سليمه    19212 الله على عصام عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30151111.55.5161456.5شرق

العجمى   19213 محمد علء عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3512.51112819.51876شرق
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محمد   19214 محمود علء عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3323.51613.512.519.51767شرق

سعد   19215 احمد محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.516.51412.58.5191365.5شرق

الشاذلى   19216 السيد محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 281610.55.521713.582.5شرق

شعبان   19217 السيد محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 18856واحد284610.5شرق

عبدالعال   19218 الصباحى محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.515.512.512.57.51814.556.5شرق

الريس   19219 رأفت محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.525.518.513.58.52013.557شرق

دشه   19220 طلعت محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.527.51813.59.52011.557شرق

الغر   19221 عبدالكريم محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.5281913152016.569.5شرق

مره   19222 عبداللطيف محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.523.517.513.582015.569شرق

عيسى   19223 على محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3820.51913.514201578.5شرق

عبده   19224 محمد محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3523.51913.510201868شرق

ابوالعل   19225 محمود محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 2916.5131351915.566شرق

العرابى   19226 يوسف محمد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.52415.512.57.52016.567شرق

حنطور    19227 احمد السيد مسعد عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.525.51913.514201668شرق

البقرى   19228 على مصطفى عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36111212.55.51914.567شرق

عبدالحليم   19229 احمد هانى عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.526.515.5127.52016.567.5شرق

الملخ   19230 احمد ياسر عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.5302015152019.5810شرق

زياده   19231 السيد ياسر عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 297.571.51.513.514.555شرق

الخولى   19232 محمد ياسر عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.53018.515142018.577شرق

الخولي   19233 عبدالقادر يوسف عبدالفتاح       احمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.51113.5107.5201566.5شرق

الشرقاوى   19234 محمد عبدالفتاح عبدالفتاح       ادهم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.59106.5317.512.564.5شرق

على     19235 حامد محمد حامد عمرو عبدالفتاح       ادهم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 392812.58.51018.517.575.5شرق

حباظه   19236 الزغبى ماهر عبدالفتاح       اسامه احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.520745.51815.566شرق
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بدره   19237 ابراهيم مسعد عبدالفتاح       اسامه احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 362714129.519.516.576شرق

الموجي    19238 محمد السيد وليد عبدالفتاح       اسلم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.527.5191312201775.5شرق

البحيري   19239 حسن محمد عبدالفتاح       اشرف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3624.51614122015.566شرق

ابوقرن   19240 محمد حمدى عبدالفتاح       الحسن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.59113.52.751816.599شرق

الجناينى    19241 احمد السيد اسامه عبدالفتاح       السيد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.526.516.512.512.52018.567.5شرق

النبراوي   19242 امين ابراهيم عبدالفتاح       امين احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3524.516.513.514.5201865.5شرق

الحداد   19243 محمود خالد عبدالفتاح       ايمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.52819.514.513.5201988شرق

مشالى   19244 توفيق اشرف عبدالفتاح       توفيق احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 329.51012917.5977شرق

ابراهيم   19245 على حمزه عبدالفتاح       حسام احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.5775.57.5121768شرق

زياده   19246 محمد وائل عبدالفتاح       حسام احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36231412.58.5201988.5شرق

جاويش   19247 حسن خالد عبدالفتاح       حسن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 372616.51414.5201888شرق

الشرم    19248 حسن حسن محمد عبدالفتاح       حسن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.52719.51412.519.519.578شرق

الطحان    19249 محمد حسين احمد عبدالفتاح       حسين احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3927201414.52019.588شرق

الصياد   19250 جوهر عبداللطيف عبدالفتاح       حماس احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.59.51084201488شرق

امام   19251 محمد عبدالله عبدالفتاح       حمزه احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 291717.513913.516.587شرق

سالم   19252 يوسف عبدالفتاح عبدالفتاح       خالد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3211.514.5159.515.51588.5شرق

حنطور    19253 الله حمد على عبدالفتاح       خالد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 31.5171112.57.514.51778.5شرق

العجمى   19254 محمد وليد عبدالفتاح       خالد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 362612.51513.5181888.5شرق

سعد   19255 السيدمحمد ربيع عبدالفتاح       ربيع احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 322112.5131317.51989شرق

افندى   19256 عطيه عطيه عبدالفتاح       رمضان احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 311913151418.51799.5شرق

الموافى   19257 عبدالفتاح احمد عبدالفتاح       زياد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.5241514.511.5201999شرق

الدريني   19258 على على عبدالفتاح       زياد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 352013.51510.517.518.587.5شرق

العيسوى   19259 محمد احمد عبدالفتاح       سامح احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3625.511.514.59.517.515.579.5شرق
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نور   19260 سعد مجدى عبدالفتاح       سمير احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 392819.51515201988شرق

ابوطالب   19261 شحاته على عبدالفتاح       شحاته احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.515.517117.5181987.5شرق

الطنطاوى   19262 حسن ايمن عبدالفتاح       شريف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.52212.510.57.516.51979شرق

مسعود   19263 خلف عبدالحميد عبدالفتاح       شريف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 25.516117.531714.567.5شرق

السيد   19264 عبدالنبى السيد عبدالفتاح       طارق احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 298.510.55.54.51516.585.5شرق

السكرى   19265 مصطفى محمد عبدالفتاح       طارق احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3621161212191687شرق

الشيخ   19266 السيد هشام عبدالفتاح       طارق احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.528.51713.512.5201786.5شرق

مره    19267 الله على خالد عبدالفتاح       عادل احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 28.581399.517.51476شرق

سالم   19268 عادل محمد عبدالفتاح       عادل احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 28.519.513157.5141586.5شرق

سعد   19269 عادل محمد عبدالفتاح       عادل احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.520.5191415201988شرق

عبدالمجيد   19270 عادل محمد عبدالفتاح       عادل احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 342118131113.51887شرق

زيادة   19271 عبدالحميد محمد عبدالفتاح       عبدالحميد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.522.511.512.512.5181786شرق

الصيل   19272 على اشرف عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.53017.514.51519.51987.5شرق

المنير   19273 ماهر اشرف عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3728.517.51511.519.51877.5شرق

الجزار   19274 السيد الباز عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.523.510128.5151987.5شرق

الدرينى   19275 محمود السيد عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.528.5161514.5201998شرق

ابوالعز   19276 محمد بسام عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.529.51514.5142019.588.5شرق

الشرم    19277 حسن حسن حسن عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 31.52616.51411.5181997.5شرق

سعد   19278 عبدالغنى عادل عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.52913.514.514.519.51787.5شرق

عبدربه    19279 احمد سعيد عمر عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.53016.514.51519.51797.5شرق

ابراهيم   19280 فرج لطفى عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.5291514.5122016.576.5شرق

عبدالحليم   19281 الجوهرى ماهر عبدالفتاح       عبدالرحمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.52918.51515192077.5شرق

قرواش   19282 محمد خالد عبدالفتاح       عبدالعزيز احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33281614.51318.519.588شرق
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نور   19283 على مصطفى عبدالفتاح       عبدالعزيز احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3215.5121081716.576.5شرق

الدمنهورى   19284 عبداللطيف احمد عبدالفتاح       عبداللطيف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39291813.5152017.599.5شرق

النشار   19285 عبدالله احمد عبدالفتاح       عبدالله احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3323.512.588161756شرق

غنام   19286 عبدالله عبدالكريم عبدالفتاح       عبدالله احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.526.51111919.513.556شرق

الدريني   19287 فرج عصام عبدالفتاح       عبدالله احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 352818.5137.51917.585.5شرق

عبدالرازق   19288 عبدالله محمد عبدالفتاح       عبدالله احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 25.52289818.51286شرق

عبدالجواد   19289 على محمد عبدالفتاح       عبدالله احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 2330157.7591314710شرق

الصافورى   19290 المرسى رمزى عبدالفتاح       عبدالمجيد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 201510.59.55.51017.585شرق

البدالى   19291 عبدالمحسن عادل عبدالفتاح       عبدالمحسن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.528.51813.514181974.5شرق

ابوسلطوح   19292 احمد اشرف عبدالفتاح       علء احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.526.518.51311.518.51574.5شرق

العدلي   19293 السعيد سامح عبدالفتاح       علء احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.526.517.513.5142019.587شرق

الجزار   19294 السيد عادل عبدالفتاح       علء احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.528114.755.5191486شرق

البحيري   19295 ابراهيم اسامه عبدالفتاح       على احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 26.524104.757.751914.586شرق

فوده   19296 على الزغبى عبدالفتاح       على احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3319.5161312.5191888شرق

حنطور   19297 توفيق السيد عبدالفتاح       على احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.524.51813131919.587شرق

النشار   19298 حلمى جمال عبدالفتاح       عمر احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.529.519.51515201889.5شرق

القصراوي   19299 السعيد حمدى عبدالفتاح       عمر احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 372919.51513.5201688.5شرق

البندراوى     19300 ابراهيم على عزالدين عبدالفتاح       عمر احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3728.518.512.514.75191998شرق

الحسني   19301 حسن محمد عبدالفتاح       عمر احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.5281912.512.518.515.576.5شرق

الباسوسى   19302 عمر محمود عبدالفتاح       عمر احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 26.52612.5109.517.51655شرق

خضر   19303 عبدالحميد عبدالحميد عبدالفتاح       عمران احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3729191413.52018.596.5شرق

منصور   19304 ابراهيم خالد عبدالفتاح       عمرو احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.53018.51311.51918.576.5شرق

بصل   19305 طلعت خالد عبدالفتاح       عمرو احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.523.516.510.51018.517.594.5شرق
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جاد   19306 عبدالله خالد عبدالفتاح       عمرو احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.52918.515152016.589شرق

العربي   19307 عبدالحميد صادق عبدالفتاح       عمرو احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 302714.51313.5191677.5شرق

سويدان    19308 عطيه عبدالرحيم على عبدالفتاح       عمرو احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3327.510.58.57.518.516.576.5شرق

غنام   19309 حسين مصطفى عبدالفتاح       عمرو احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.529.5191312201785.5شرق

العجيزى   19310 عبدالغفار ربيع عبدالفتاح       فارس احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 25.52815271715.595شرق

الفقى   19311 السيد رضا عبدالفتاح       فارس احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.520.57.57.554.51566.5شرق

حجازي   19312 احمد مجدى عبدالفتاح       فارس احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 27.517143.256.75141496شرق

ابوالعز   19313 جلل محمود عبدالفتاح       فارس احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3321.5147.591316.575شرق

الفقى   19314 عبدالحميد محمد عبدالفتاح       فاروق احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.52516.588.519.516.565شرق

الدريني   19315 فاروق محمد عبدالفتاح       فاروق احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.53019.514.5142018.566.5شرق

قدره    19316 الفرج روض خالد عبدالفتاح       فرج احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.526.518.51011201677شرق

الحنفى   19317 البسطوسى محمود عبدالفتاح       كامل احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 27.522.512.51312.51814.575.5شرق

ملوخيه   19318 احمد السيد عبدالفتاح       كريم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.519163.256.251615.586شرق

دشه   19319 محمد جابر عبدالفتاح       كريم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.53019.51414.5191987.5شرق

مصطفى   19320 عبدالنبى حسين عبدالفتاح       كريم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.53019.51214.519.518.577.5شرق

العبد   19321 المهدى رضا عبدالفتاح       كريم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36281913.514.519.518.577.5شرق

سعد   19322 متولى عبدالرازق عبدالفتاح       كريم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.519.5158.5101416.577.5شرق

الغلبان   19323 حسن محمد عبدالفتاح       كريم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 352218101114.51277شرق

المزين   19324 حلمى محمد عبدالفتاح       كريم احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 211517.52.57.515.511.565شرق

عماره   19325 عبدالستار عمرو عبدالفتاح       مازن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3215124.58.51113.566شرق

محرز   19326 عبدالحفيظ احمد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39271913.51519.518.567شرق

الغلبان   19327 محمد احمد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.52917.514.514.52016.567شرق

بصل   19328 محمود احمد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.52514.537.5121566.5شرق
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الجزار   19329 احمد البسطويسى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.5261613.514.518.518.578شرق

عبدالعزيز   19330 مسعد الدسوقى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38291713.5142017.587.5شرق

الدسوقى   19331 فتحى السيد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.52513.51314.519.51868.5شرق

حمد   19332 محمد السيد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 383019.51414.519.518.589.5شرق

عثمان   19333 يونس السيد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 331510.55.58.51913.577شرق

ناصف   19334 الكردى الششتاوى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 25.515451015.515.576.5شرق

عطيه    19335 مامون عطيه الششتاوى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 271511.51111.515.517.585شرق

امين   19336 عوض امين عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.52919.514.514.7519.519.597شرق

الفار   19337 طه اهاب عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 21.5654.5917.51497.5شرق

الشرقاوى   19338 محمد ايمن عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39.5301914.5152019.599شرق

بصل    19339 عادل محمد ايهاب عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.525.5157.513.519.515.568شرق

شعلن   19340 احمد بهجت عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.515711.51415.51668شرق

المنسى   19341 الغريب تامر عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 2811.5107.58.517.518.578.5شرق

الفقى     19342 محمود محمد الدين حسام عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 392817.514152017.5710شرق

مطحنة    19343 عبدالحميد السيد خالد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.524.514.581319.517.575.5شرق

الشيخ   19344 محمد خالد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.527.51010.512.51913.576شرق

الحداد   19345 محمود رضا عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.52415.513.513.52017.577شرق

المالكي    19346 حسين محمود رضا عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 321715.581018.51576شرق

حباظه   19347 محمد رضوان عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 29.512.554813.516.575.5شرق

النبراوى   19348 البسطويسى رمضان عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3724.516.5111419.51578شرق

الموجى   19349 السيد سامى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.526.515.513.511.5201875.5شرق

الباز   19350 محمد سعد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3727.512117.5171888.5شرق

قرواش   19351 بدرالدين طارق عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.52312.513.51418.518.589.5شرق
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محسون   19352 عبدالعواد طارق عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 31913.57.591818.577.5شرق

الجوهري    19353 على الدسوقى عبدالسلم عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 28.516.5118.512.519.51877شرق

السيسى   19354 محمد عزت عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38271712132016.579شرق

عثمان    19355 القطب ابوالعزم عصام عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.5301913.513.52018.578.5شرق

وهبه   19356 خيرى عصام عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 35.5211113.5112017.579شرق

البسطويسى    19357 السعيد عبدالله عصام عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.53017.51112.52018.579شرق

الصيل   19358 محمد على عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.52214117.52018.579شرق

العرابي   19359 عبدالعظيم فريد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 2987.53.57.51815.577.5شرق

حميده   19360 بدير كرم عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.513.5108.51218.51776شرق

النبراوى   19361 بكر محسن عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 29.524.517.512.5122015.576شرق

ندا   19362 شلبى محسن عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.530191514.52013710شرق

حماد   19363 عبدالعزيز محمد عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.519206.75121916.5710شرق

بدر    19364 سعد محمد مصطفى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3719125.5112018.578شرق

نصرالدين   19365 محمد مصطفى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3927.51813.5142017.587شرق

المسيري   19366 رمزى منتصر عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3313.5148.511.519.51865شرق

الدسوقى   19367 السيد ناصر عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.5261914152018.579.5شرق
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ندا   19368 السعيد هشام عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 37.51814.513.512201576.5شرق

احمد    19369 سيد عبدالفتاح يحى عبدالفتاح       محمد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

المصرى   19370 محمد عادل عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 2811143.75121915.5710شرق

ابوهبه   19371 عبدربه عبدالعزيز عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 393019.514152019.588.5شرق

عبدالعال   19372 رجب عبدالمنعم عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد واحد25.57.5107.51.511.5127شرق

الفقى   19373 محمد علء عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3627.51814.751519.517.576.5شرق

المتولى   19374 المتولى على عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.527181411.5181576شرق

العدل   19375 عزمى محمد عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 342616141017.51553شرق

الدرينى   19376 محمد محمد عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3123.515.5149.5161473شرق

ابوليمون    19377 حسن محمود محمد عبدالفتاح       محمود احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3527.515.512.51117.516.586شرق

الموافي   19378 الموافى احمد عبدالفتاح       مروان احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 393019151519.518.579.5شرق

النشار   19379 مسعد عرفه عبدالفتاح       مسعد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 23.51311.57.58.5161463.5شرق

الطير   19380 على محمد عبدالفتاح       مسعد احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.52918.514152018.577.5شرق

حباظه   19381 عبدالحميد ابراهيم عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 18.51911127.514.51272.5شرق

ابوشنب   19382 حمدان السيد عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.52617.512.51019.516.577شرق

الجندى   19383 مصطفى السيد عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 33.528.5171314.52017.577شرق

مره   19384 حسن حسن عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3927.51612.511.52015.573شرق

قرواش   19385 محمد صبحى عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 30.520.5107.5514.51472شرق

حسونه   19386 على عاطف عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 393018.51413.51914.565شرق

الدريني   19387 مصطفى على عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 39301714.5152014.575شرق

عمير   19388 مصطفى محمد عبدالفتاح       مصطفى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34.52819158.52018.578.5شرق

بسيوني   19389 ابوالمكارم محمود عبدالفتاح       معاذ احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.53019.5151519.516.575شرق

الحارون    19390 احمد محمد مجدى عبدالفتاح       مؤمن احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 292067.54.5121162شرق
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الكومي   19391 عبدالخالق محمد عبدالفتاح       نور احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 2512123.754.581381.5شرق

الرخاوى   19392 حسين السعيد عبدالفتاح       هادى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 32.581013.55.51411.574شرق

العرابي   19393 عبدالعظيم محمد عبدالفتاح       هشام احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.51614.5138.517565.5شرق

الطليمى   19394 محمد السيد عبدالفتاح       ياسر احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 28201112.510.51314.552.5شرق

النصاري    19395 عبدالرحيم محمد علء عبدالفتاح       ياسين احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 393018.514.5152013.573شرق

شبند   19396 ياسين محمد عبدالفتاح       ياسين احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36.525.5171413.52011.575شرق

رضوان   19397 عبدالنبى علء عبدالفتاح       يحيى احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 26.51611.513.5814.513.575شرق

عبدالعال   19398 احمد احمد عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.528.516.5141317.515.568.5شرق

الشاذلى   19399 احمد احمد عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 332414.512.5111817.576شرق

جبر   19400 محمد السيد عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 331810.512.58.516.517.566.5شرق

الجندى   19401 احمد ايمن عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.52916.514152018.598شرق

السايس   19402 السيد تامر عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 382517.513.51419.517.586.5شرق

السكري   19403 محمود رضا عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 38.53019.514.514.52018.589شرق

محرز   19404 بكر سامح عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3825.5161414.5201595.5شرق

المقدم   19405 محمد عادل عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 34241012.510.5161483شرق

العزب   19406 حمزه عبداللطيف عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3727.516.513.514.5202078شرق

الكفافي   19407 المرسى عصام عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 36111513.513.52015.576.5شرق

الرباط   19408 محمد مصطفى عبدالفتاح       يوسف احمد سيد عبدالفتاح يحيى اول رقيب المحلة الشهيد 3621.515.513.512.519.518.576شرق

البربرى   19409 محمد اشرف بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 36.525.514119.519.51968شرق

الفار   19410 مسعد السعيد بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 33.520.514.513.59.5171769شرق

عيد   19411 عبدالمنعم رجب بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 332513.511.511.518.516.588شرق

غنام   19412 الرفاعى رضا بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 35.524.516.5111218.51777شرق

الجزار   19413 عماد عزت بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 3521.51085151477شرق
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ابوطالب   19414 محمود عصام بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 35.5231010.51118.515.575شرق

نصير   19415 عبده محمد بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 3628151110.517.51777شرق

الديب   19416 عزت محمد بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 3629.5101211.5201486شرق

غنام   19417 محمود محمود بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 35.52712.512.510.5191777.5شرق

النداف   19418 محمد مصطفى بنات    اسراء ع على أبو المحلة محلة 2411.55.547.512.512.587شرق

الطليمى   19419 ابراهيم اسماعيل بنات    اسماء ع على أبو المحلة محلة 39.53019.7514.514.5202078.5شرق

الجزار   19420 سمير امير بنات    اسماء ع على أبو المحلة محلة 3524.5109.59.519.51778.5شرق

عمران   19421 محمد عاطف بنات    اسماء ع على أبو المحلة محلة 35.52216111017.516.579شرق

غازى   19422 محمد فتحى بنات    اسماء ع على أبو المحلة محلة 3525.517.589.519.515.577.5شرق

النشار   19423 حلمى مجدى بنات    اسماء ع على أبو المحلة محلة 3630181515201677شرق

ناصف   19424 ابراهيم محمد بنات    اسيل ع على أبو المحلة محلة 30.525.56814.5161577.5شرق

وتوت    19425 صبرى محمد شريف بنات    اشواق ع على أبو المحلة محلة 3326.511.57.59171778شرق

المجدوب    19426 عبدالمنعم السيد عبدالعزيز بنات    افنان ع على أبو المحلة محلة 342814.59.59.5201578.5شرق

الحارتى   19427 عاشور ابراهيم بنات    الء ع على أبو المحلة محلة 3629.518.511.511.52017.578.5شرق

الشيخ   19428 محمد حسن بنات    الء ع على أبو المحلة محلة 38291913.511.5202078شرق

الموجى   19429 عبدالمعز سامح بنات    الء ع على أبو المحلة محلة 39.528.517.513.51319.517.588شرق

حباظه    19430 السيد توحيد عاصم بنات    الء ع على أبو المحلة محلة 35.51514107.5171678.5شرق

محرز    19431 الله ضيف عماد بنات    الء ع على أبو المحلة محلة 38301711.513201677شرق

عبدالعال   19432 ممدوح محمد بنات    الء ع على أبو المحلة محلة 26.512107.5101515.578.5شرق

النصارى   19433 عبدالمنعم محمود بنات    الشيماء ع على أبو المحلة محلة 35121010.59.5181178شرق

الفقى   19434 سعد احمد بنات    امانى ع على أبو المحلة محلة 34.52413.5105.517.51672.5شرق

رجب   19435 عبدالصبور عبدالصبور بنات    امانى ع على أبو المحلة محلة 38301913.514.5201677.5شرق

الشيخ   19436 السيد السيد بنات    امل ع على أبو المحلة محلة 3728.516.511.51219.51477.5شرق
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الجيار   19437 مصطفى ايمن بنات    امنيه ع على أبو المحلة محلة 36.523.5148.51016.51577.5شرق

عبدالغفارعقل   19438 عبداالغنى حمدى بنات    امنيه ع على أبو المحلة محلة 27.5151011.510121576شرق

قرواش   19439 احمد ماجد بنات    امنيه ع على أبو المحلة محلة 2617116.254151673.5شرق

مختار   19440 محمد ممدوح بنات    امنيه ع على أبو المحلة محلة 37.5271012.51117.51777شرق

الدسوقى   19441 السيد محمود بنات    اموره ع على أبو المحلة محلة 3526.5101010.514.515.578شرق

كامل   19442 حلمى احمد بنات    اميره ع على أبو المحلة محلة 37.5291915152017.578شرق

صوار   19443 عبدالحميد اشرف بنات    اميره ع على أبو المحلة محلة 30.515657.51415.578.5شرق

العرابى   19444 عبدالهادى خاطر بنات    اميره ع على أبو المحلة محلة 3524.5109.51119.513.578شرق

ناصف   19445 صبحى علء بنات    اميره ع على أبو المحلة محلة 2612555.5101775.5شرق

عاصم    19446 احمد السيد على بنات    اميره ع على أبو المحلة محلة 36.52813.511.59191967شرق

الجندي   19447 مصطفى على بنات    اميره ع على أبو المحلة محلة 3623.51513142018.579شرق

حباظه   19448 محمد مجاهد بنات    اميره ع على أبو المحلة محلة 362615111218.515.578.5شرق

الشاذلى   19449 احمد طارق بنات    امينه ع على أبو المحلة محلة 372615127.518.51578.5شرق

ابوشنب   19450 محمد ابراهيم بنات    ايمان ع على أبو المحلة محلة 22.5105.5445.512.573.5شرق

عيد   19451 عبدالمنعم رجب بنات    ايمان ع على أبو المحلة محلة 3015.577.57.5161475.5شرق

الرباط   19452 البسطويسى سالم بنات    ايمان ع على أبو المحلة محلة 372514.55.59171872شرق

ابوالعز   19453 فرج علء بنات    ايمان ع على أبو المحلة محلة 38.529.510.510.59.5201869شرق

ابراهيم   19454 عبدالهادى محمد بنات    ايمان ع على أبو المحلة محلة 3925101312.519.51668.5شرق

مرجان   19455 محمود محمد بنات    ايمان ع على أبو المحلة محلة 382918.51415201887شرق

اليماني   19456 محمد احمد بنات    ايه ع على أبو المحلة محلة 37.52915131519.51775.5شرق

الجندى    19457 محمد فهمى جمال بنات    ايه ع على أبو المحلة محلة 19.54.5745.59.51373.5شرق

ابوستيت   19458 مصطفى رضا بنات    ايه ع على أبو المحلة محلة 38.5301913.514.52017.577شرق

ابوالمعاطي   19459 محمود طارق بنات    ايه ع على أبو المحلة محلة 37.5261614.514.52014.564شرق
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العرابى   19460 مصطفى طارق بنات    ايه ع على أبو المحلة محلة 308.562.54.51015.563شرق

حافظ   19461 صلح مجدى بنات    ايه ع على أبو المحلة محلة 36.5261712.514.518.517.577.5شرق

القط   19462 عزت وائل بنات    ايه ع على أبو المحلة محلة 36.52914.5121018.515.576.5شرق

مشالي   19463 بدير نبيل بنات    بدور ع على أبو المحلة محلة 3729.519.515152018.5710شرق

الدرينى   19464 مصطفى احمد بنات    بسمله ع على أبو المحلة محلة 38.530191514.52019.589.5شرق

البراز      19465 حسن يحى مصطفى الدين حسام بنات    بسمله ع على أبو المحلة محلة 373017.514.7513.52018.578.5شرق

ابوالعز   19466 عبدالمطلب سمير بنات    بسمله ع على أبو المحلة محلة 3829.516.51310.51915.578.5شرق

ابوحليمة   19467 احمد صادق بنات    بسمله ع على أبو المحلة محلة 38291613102016.588.5شرق

ندا   19468 ابراهيم عبدالغفور بنات    بسمله ع على أبو المحلة محلة 35.52516.511.57.5181175شرق

الفقى   19469 رمزى محمد بنات    بسمله ع على أبو المحلة محلة 3822.51612.514201979شرق

نور   19470 معاذ محمود بنات    بسمله ع على أبو المحلة محلة 38291913.51519.51978.5شرق

المنسى   19471 عبدالقادر عبدالقادر بنات    بسمه ع على أبو المحلة محلة 38.52817.51113201776.5شرق

العبد   19472 عزت محمد بنات    بسمه ع على أبو المحلة محلة 322343.51.591284.5شرق

زياده    19473 محمود محمد محمود بنات    بسمه ع على أبو المحلة محلة 282464.55.5161683شرق

بكر    19474 محمد ابراهيم يحى بنات    بسمه ع على أبو المحلة محلة 3629168.58.52011.564.5شرق

الحادي   19475 صالح رفعت بنات    بسنت ع على أبو المحلة محلة 382911.512.58.519.514.577شرق

حنطور   19476 مصطفى عصام بنات    بسنت ع على أبو المحلة محلة 37.529.5151212.519.51478شرق

قرواش   19477 عادل علء بنات    بسنت ع على أبو المحلة محلة 38.529.513.510.5142019.577.5شرق

الدمنهورى    19478 راغب الدين عصام بنات    تسنيم ع على أبو المحلة محلة 3829128.5919.51777.5شرق

الفقي   19479 عبدالستار محى بنات    تسنيم ع على أبو المحلة محلة 3829.51710.511.5201975.5شرق

ابى    19480 العر عكاشه خالد بنات    تغريد ع على أبو المحلة محلة 38.530191414.52018.579شرق

السيسى   19481 على رضا بنات    تغريد ع على أبو المحلة محلة 24276.57.5315.513.572.5شرق

السمنودى   19482 السيد ياسر بنات    ثناء ع على أبو المحلة محلة 3626.510138181575.5شرق
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عوف    19483 احمد محمد المير بنات    حبيبه ع على أبو المحلة محلة 28.527.557.55.514.51584شرق

الحوبه   19484 المحمدى حسنى بنات    حبيبه ع على أبو المحلة محلة 38.5291611.51012.515.586.5شرق

مره   19485 عبداللطيف سليمان بنات    حبيبه ع على أبو المحلة محلة 3829.518.514.513.5202088.5شرق

الزيات   19486 خيرى محسن بنات    حبيبه ع على أبو المحلة محلة 38.53017.514.515202087.5شرق

النجار   19487 مصطفى محمد بنات    حبيبه ع على أبو المحلة محلة 39291510.57.5202083.5شرق

حباظة   19488 محمد مسعد بنات    حبيبه ع على أبو المحلة محلة 32.5181047.5181585شرق

حمد   19489 يوسف يوسف بنات    حبيبه ع على أبو المحلة محلة 393018.514.5152017.587.5شرق
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العبد   19490 كمال احمد بنات    حنان ع على أبو المحلة محلة 3828.517.513.51518.51986شرق

العدل   19491 مسعد حسنى بنات    حنان ع على أبو المحلة محلة 34.525107.57.517.517.574.5شرق

برسيمه   19492 سعد عبداللطيف بنات    حنان ع على أبو المحلة محلة 3528127.510.519.515.574شرق

غازى    19493 الله فتح ايمن بنات    خلود ع على أبو المحلة محلة 37.51812.51313.516.51978.5شرق

الخولى   19494 السعيد ماهر بنات    داليا ع على أبو المحلة محلة 27.513116.5471672.5شرق

ناصف   19495 محمد الكردى بنات    دعاء ع على أبو المحلة محلة 26.511684.514.51476شرق

الحبيبي   19496 عبدالعزيز شريف بنات    دعاء ع على أبو المحلة محلة 37.522.512.512919.51479شرق

حسان   19497 الششتاوى محمد بنات    دنيا ع على أبو المحلة محلة 3624.5118.57.517.51577.5شرق

ناصف   19498 كمال محمود بنات    رحاب ع على أبو المحلة محلة 3827.516.51313.51816.5710شرق

البقرى   19499 السيد احمد بنات    رحمه ع على أبو المحلة محلة 35.530171214.519.51979.5شرق

حنطور   19500 احمد طارق بنات    رحمه ع على أبو المحلة محلة 3830191314.519.51779شرق

الدمرداشخميس    19501 محمد محمد بنات    رحمه ع على أبو المحلة محلة 37.5291614.59.519.516.598.5شرق

الفقي   19502 محمد ايمن بنات    رغده ع على أبو المحلة محلة 3625.51313.59.519.517.599شرق

القليني    19503 احمد رمضان محمد بنات    رقيه ع على أبو المحلة محلة 35.519.512117.515.52078.5شرق

السندى   19504 محمد حمزه بنات    رهف ع على أبو المحلة محلة 29.58.54.510.533.51264شرق

الشوره   19505 عبدالبديع اشرف بنات    روان ع على أبو المحلة محلة 36.525.513.513.55.5201576.5شرق

الشوره   19506 احمد عبدالله بنات    روان ع على أبو المحلة محلة 3628.5161411.519.7517810شرق

العشرى   19507 عبدالوهاب محمد بنات    روان ع على أبو المحلة محلة 38.526.516.51410.519.7516.5810شرق

حنطور   19508 فهيم محمد بنات    روان ع على أبو المحلة محلة 3617.5131381817810شرق

المسيري   19509 رمزى منتصر بنات    روان ع على أبو المحلة محلة 362711.51312.51816.5910شرق

الجيار   19510 مصطفى مصطفى بنات    روضه ع على أبو المحلة محلة 3316147.253.25181685شرق

المنسى   19511 عبدالمطلب ابراهيم بنات    ريم ع على أبو المحلة محلة 382915.51112201878شرق

ابوهبه   19512 زكريا علءالدين بنات    ريم ع على أبو المحلة محلة 39.52919.751415201889.5شرق
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على   19513 محمد عبدالحميد بنات    ريهام ع على أبو المحلة محلة 3930201515201889.5شرق

الشافعى   19514 بدوى محمد بنات    ريهام ع على أبو المحلة محلة 24157.510.55.5179.563شرق

ندا   19515 سامى محمد بنات    زهره ع على أبو المحلة محلة 36.52816.514.7514.75201997شرق

عبدالمتعال    19516 السيد محمد الحسينى بنات    ساره ع على أبو المحلة محلة 29156.513.5816.514.575شرق

النشار   19517 عبدالجليل السيد بنات    ساره ع على أبو المحلة محلة 261510103.51813.574شرق

الجناينى    19518 احمد السيد جمال بنات    ساره ع على أبو المحلة محلة 38.526.51513112016.587شرق

زيادة    19519 عثمان محمد خالد بنات    ساره ع على أبو المحلة محلة 38.526151412.52018.586.5شرق

ابوالعز   19520 فرج محمد بنات    ساره ع على أبو المحلة محلة 37.52815.51511.5201777شرق

الصياد   19521 السيد هانى بنات    ساره ع على أبو المحلة محلة 33.5221011.57.518.510.584.5شرق

العجيزى   19522 محمد السيد بنات    سالى ع على أبو المحلة محلة 37.525131415202085شرق

النصارى     19523 محمد عبدالسلم حازم بنات    ساميه ع على أبو المحلة محلة 373013.513.514201997شرق

الشامى   19524 المرسى محمد بنات    ساميه ع على أبو المحلة محلة 36.524.516.510.51019.51883.5شرق

زيادة    19525 عثمان محمد خالد بنات    ساندى ع على أبو المحلة محلة 3726.516151219.751895شرق

ابوخضير    19526 محمد السيد احمد بنات    سلمى ع على أبو المحلة محلة 39.52916.513.59.52014.586.5شرق

عبدالرحيم   19527 صادق سيد بنات    سلمى ع على أبو المحلة محلة 37221784.751815.574شرق

الدرينى   19528 محمد يحى بنات    سلمى ع على أبو المحلة محلة 38.530171513.519.751496.5شرق

عبدالفتاح    19529 شوقى محمد المير بنات    سلوى ع على أبو المحلة محلة 3828181413.519.751396.5شرق

اسماعيل   19530 صادق خالد بنات    سماء ع على أبو المحلة محلة 39.529191415202099.5شرق

ترة   19531 محمود احمد بنات    سماح ع على أبو المحلة محلة 3730181514.519.751987.5شرق

شاهين   19532 محمدعبدالرافع علء بنات    سماح ع على أبو المحلة محلة 32.511.513.5127.5191894.5شرق

مشعل     19533 سعد احمد احمد محمد بنات    سماح ع على أبو المحلة محلة 25.51315128.515.51593شرق

ابوشنب   19534 الششتاوى محمد بنات    سماح ع على أبو المحلة محلة 38.52819.7513.515202089.5شرق

طه   19535 زكى وحيد بنات    سماح ع على أبو المحلة محلة 34.5257.511.5101718.599.5شرق
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الرخاوى   19536 مسعد منصور بنات    سميه ع على أبو المحلة محلة 393019.5151519.7517.588شرق

البربرى   19537 محمد رمضان بنات    سهام ع على أبو المحلة محلة 332410117.516.515.578شرق

الغضبان   19538 الدمرداش محمد بنات    سهام ع على أبو المحلة محلة 3410109.551816.588.5شرق

الطليمى   19539 السيد هانى بنات    سهيله ع على أبو المحلة محلة 31.51071312.515.51877شرق

المزين   19540 عبدالله احمد بنات    شروق ع على أبو المحلة محلة 28.59.5109215.517.577.5شرق

مرعى   19541 مسعد عزت بنات    شروق ع على أبو المحلة محلة 3125137.758161678شرق

حباظه   19542 الزغبى ماهر بنات    شيرين ع على أبو المحلة محلة 3826.510.511.57.5191376شرق

عوض   19543 رمزى ابراهيم بنات    شيماء ع على أبو المحلة محلة 38.527128.59191688شرق

الشيخ    19544 محمد رضوان رضوان بنات    شيماء ع على أبو المحلة محلة 37.52816.51514.51919.588.5شرق

محرز   19545 مصطفى يكن بنات    شيماء ع على أبو المحلة محلة 33.515594.517.514.588شرق

خورشد   19546 عبدالحميد ايمن بنات    صافيناز ع على أبو المحلة محلة 37291614.51219.7519.589.5شرق

العسال   19547 حمدى حمدى بنات    صباح ع على أبو المحلة محلة 2615711.58.518.513.577شرق

الريس   19548 رفعت علء بنات    ضحى ع على أبو المحلة محلة 37.52914139.519.7518.578شرق

عطيه   19549 عبدالغنى محمد بنات    ضحى ع على أبو المحلة محلة غـغـغـغـغـغـغـغـ24شرق

السكرى    19550 موسى الشربينى ماهر بنات    طرفه ع على أبو المحلة محلة 39.53017.5141419.7518.598.5شرق

سعد   19551 عبدالغنى محمد بنات    عائشه ع على أبو المحلة محلة 37.528161415201788.5شرق

ترة   19552 محمود احمد بنات    عزه ع على أبو المحلة محلة 38.530191514.52019.599.5شرق

فوده   19553 عبدالمطلب عبدالمنعم بنات    عزه ع على أبو المحلة محلة 2915510112014.578شرق

صوار   19554 محمد عماد بنات    عزه ع على أبو المحلة محلة 28.5123.510.57.514.51587.5شرق

ناصف   19555 محمد مجدى بنات    عزه ع على أبو المحلة محلة 3416.54.51181315.578شرق

الرفاعى   19556 على محمد بنات    عزه ع على أبو المحلة محلة 3828.517.5121419.52099.5شرق

الفقى   19557 محمد خالد بنات    عفاف ع على أبو المحلة محلة 36.521.513.514.510.51818.5910شرق

صوار   19558 عيد شريف بنات    عفاف ع على أبو المحلة محلة 38.5301814.5142018.5910شرق
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العدلى   19559 السعيد محمد بنات    عفاف ع على أبو المحلة محلة 383019.7513.515202089.5شرق

الشوره   19560 محمد شريف بنات    عل ع على أبو المحلة محلة 23.54.56.512.57.510973شرق

الجزار   19561 محمد القطب بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 38.5291812.5152019109.5شرق

العباسى   19562 ممدوح ايهاب بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 37281013918.52099شرق

خطاب   19563 عبدالستار خطاب بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 36287.510.57.5172087.5شرق

الجزار   19564 عبدالعاطى شحاته بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 3829151414.5202099.5شرق

الحسينى   19565 السيد طارق بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 37251310.561816.577.5شرق

العيسوي   19566 فتوح طارق بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 3313.51031.5515.577شرق

الشيخ   19567 محمد عبدالعزيز بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 2910.5785.516.516.587.5شرق

سعد   19568 كامل كرم بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 37.5131413819.516910شرق

النبراوى   19569 بكر محسن بنات    فاطمه ع على أبو المحلة محلة 372916.5141219.517.5910شرق

الحداد   19570 مصطفى جمال بنات    فريال ع على أبو المحلة محلة 23.5221011.56191899.5شرق

الجزار   19571 محمد منتصر بنات    فريده ع على أبو المحلة محلة 36.529151412.519.518.5810شرق

عوض   19572 عبدالوهاب خالد بنات    ماجده ع على أبو المحلة محلة 38.5291513142018.5910شرق

البسيونى   19573 المرسى محمد بنات    مثل ع على أبو المحلة محلة 38.522.5169.59.518.518.597.5شرق

المتولي   19574 محمد اشرف بنات    مرام ع على أبو المحلة محلة 382916.51311.5191898.5شرق

الشيوى   19575 رجب محمد بنات    مرفت ع على أبو المحلة محلة 382918.513.514191878شرق

برسيمه   19576 محمد اسعد بنات    مروه ع على أبو المحلة محلة 372712127.52020109شرق

الفقى   19577 محمد مجدى بنات    مروه ع على أبو المحلة محلة 36.523585.51216.564.5شرق

الدسوقى   19578 عبدالحميد ابراهيم بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 39.529.5181311202089.5شرق

برسيمه   19579 حسنى الخطيب بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 28185.5127.51917.586.5شرق

النصارى   19580 عبدالهادى ايمن بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 38.53016.51414.52018.586.5شرق

سليمان   19581 ذكى بلل بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 3727106.57.51917.586شرق
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الفقى   19582 محمد جمال بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 29211013613.516.585.5شرق

مطاوع   19583 حلمى حلمى بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 372717.51413.51918.596شرق

جاد   19584 اسماعيل حمدى بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 26156.5123.5101474شرق

البناوى   19585 محمد رزق بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 362011.5136.51916.588شرق

مشالى   19586 كامل عبدالرحيم بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 35.529101413.519.516.594شرق

الحول   19587 محمود عبدالغنى بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 29.57.57.5117.51115.595شرق

المنسى   19588 محمد عبدالكريم بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 38.5261014.5112018.587شرق

البقرى   19589 صلح عبدالله بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 32.55.56139.513.519.586.5شرق

سعد   19590 مجاهد عماد بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 393018.51514.5202099.5شرق

المنسى   19591 عوضشحاته بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 36151013.511.519.519.598.5شرق

سعد   19592 عادل محمد بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 38.52913.51413.5202099.5شرق

حمد   19593 محمد محمود بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 39.53019.514.5152020910شرق

افندي   19594 مصطفى مصطفى بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 38.5281714.51518.519810شرق

محرز   19595 محمد نشأت بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 38301914.5152020910شرق

الطير   19596 محمد هيثم بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 3728.5141411.5191889شرق

بحر   19597 عبدالغنى وليد بنات    مريم ع على أبو المحلة محلة 35.519.511.511.510.514.519.577شرق

ابوهبه   19598 محمد زكريا بنات    منار ع على أبو المحلة محلة 352111.510.57.518.516.587.5شرق

النداف   19599 مصطفى علء بنات    منار ع على أبو المحلة محلة 22.515.53.584101585.5شرق

ابوطالب   19600 مجدى محمد بنات    منار ع على أبو المحلة محلة 343015.514.512.519.517.596شرق

القطرى   19601 احمد محمود بنات    منار ع على أبو المحلة محلة 36.529.516.513.514.52017.586.5شرق

ابوفروه   19602 عبدالخالق مصطفى بنات    منار ع على أبو المحلة محلة 36.527.51612.513.519.515.577شرق

جاد   19603 مصطفى مصطفى بنات    منار ع على أبو المحلة محلة 3929.514138.52012.566شرق

هيبه   19604 بدير حسن بنات    منال ع على أبو المحلة محلة 3719.51014.513.5171889.5شرق
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شعبان   19605 على محمد بنات    منال ع على أبو المحلة محلة 35.5271310917.512.565شرق

ورده    19606 منصور ابراهيم الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 3828.52013.514201899.5شرق

البوشى    19607 احمد احمد الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 35.525.5101410.518.51388.5شرق

السكرى    19608 عبدالمنعم بدوى الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 35.525.516119.5151876شرق

شلبى    19609 السيد رضا الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 3527.5101311.5191676.5شرق

صوار    19610 عبدالمنعم سالم الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 372917.514.514201789شرق

عبدالله    19611 عمادالدين على الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 38291814142017.589شرق

مشالي    19612 يوسف محمد الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 352710129191578شرق

الرفاعي    19613 مسعد محمود الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 3325.561161714.568شرق

النبراوى     19614 الله على وائل الله بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 3315.57.53.51.51015.582.5شرق

الصفطى   19615 مروان محمد بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 36.52916.51314201787.5شرق

الطليمى   19616 محمد وليد بنات    منه ع على أبو المحلة محلة 2926.515.51212.519.51976شرق

صوار   19617 خيرى خالد بنات    منى ع على أبو المحلة محلة 3824.518.597.518.51665.5شرق

الشرم   19618 مصطفى محمد بنات    منى ع على أبو المحلة محلة 3826.514.515152014.588شرق

العباسى   19619 ممدوح ايهاب بنات    موده ع على أبو المحلة محلة 36.52714.510.514.52014.577.5شرق

محرز   19620 محمد احمد بنات    مى ع على أبو المحلة محلة 352716.512.510.52016.577.5شرق

معروف   19621 السيد سامى بنات    مى ع على أبو المحلة محلة 311510121217.512.588.5شرق

طه   19622 عبدالعظيم عبدالله بنات    مى ع على أبو المحلة محلة 33.52714131419.51677.5شرق

محرز   19623 عبدالسميع محمد بنات    مى ع على أبو المحلة محلة 35.525111111201678.5شرق

البحيرى   19624 محمود محمد بنات    ميار ع على أبو المحلة محلة 33.517.51012.5102013.577.5شرق

الجيار   19625 عزالدين جمال بنات    نانسى ع على أبو المحلة محلة 25.5155.511.58.516.513.597شرق

الشوره   19626 الدسوقى عفت بنات    نجاه ع على أبو المحلة محلة 29.516.5512.511.51713.598شرق

قرواش   19627 السيد اشرف بنات    ندا ع على أبو المحلة محلة 2818.554.551612.558شرق
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المرسى   19628 المرسى شريف بنات    ندى ع على أبو المحلة محلة 30116.53.57.515.51278شرق

الوكيل   19629 ابوالعل محمود بنات    ندى ع على أبو المحلة محلة 3215.5710818.513710شرق

رضوان   19630 عبدالنبى نصر بنات    ندى ع على أبو المحلة محلة 289.56.547.517.51077.5شرق

نور   19631 ايوب وليد بنات    ندى ع على أبو المحلة محلة 38.5291914.515202098شرق

ابوطالب   19632 السيد كمال بنات    نغم ع على أبو المحلة محلة 29.515109.55.51813.579شرق

الشوره   19633 بهجت حمدى بنات    نهال ع على أبو المحلة محلة 36.52915.514.513.519.51988شرق

البحيرى   19634 مصطفى صلح بنات    نهى ع على أبو المحلة محلة 3730181414.52016.599شرق

اباظه   19635 صبحى عصام بنات    نوال ع على أبو المحلة محلة 3930191514.752018.599شرق

البناوى    19636 محمد خالد الصباح بنات    نور ع على أبو المحلة محلة 37.53019.51314.52019710شرق

الصافوري   19637 الششتاوى اشرف بنات    نورا ع على أبو المحلة محلة 37.5261913152018.589شرق

ابوطالب   19638 مصطفى فتحى بنات    نورا ع على أبو المحلة محلة 3726.518151519.516810شرق

ابوصالحه   19639 على مسعد بنات    نورا ع على أبو المحلة محلة 37241513.58.52016.589شرق

محرز   19640 عبدالعزبز محمد بنات    نوران ع على أبو المحلة محلة 38.527.51513.513.52018.598.5شرق

حسين   19641 فتحى حسين بنات    نورهان ع على أبو المحلة محلة 37.5301814.514.52016.588شرق

الشرقاوى   19642 المتولى عصام بنات    نورهان ع على أبو المحلة محلة 393019.51514201987.5شرق

عمير   19643 جلل محمد بنات    نورهان ع على أبو المحلة محلة 2493.57.5513.5881.5شرق

المجدوب   19644 محمد محمد بنات    نورهان ع على أبو المحلة محلة 39.53019.514.5152016.569.5شرق

حمد   19645 محمد محمود بنات    نورهان ع على أبو المحلة محلة 34.5257.510.57.51716.596.5شرق

برسيمه   19646 عبدالله منتصر بنات    نورهان ع على أبو المحلة محلة 3622.510118.51613.583.5شرق

عثمان   19647 احمد محمد بنات    نيره ع على أبو المحلة محلة 37.523.51084191382.5شرق

سعد   19648 يوسف حسين بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 36235.5982014.562.5شرق

العرج   19649 محمد سلمه بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 39.53017.51312.5201788.5شرق

ابوشنب   19650 فؤاد عادل بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 392711.51314.51916.588شرق
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حنطور   19651 محمد عادل بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 34215.58.54.5161378شرق

ابوالعل   19652 محمود عبدالعزيز بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 35.52515.5131318.51685شرق

الشرملسى   19653 اسماعيل على بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 38291513.51519.515.586شرق

الدرينى   19654 فرج محمد بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 38.53015.512.51219.518.5106.5شرق

فرج    19655 احمد محمد مسعد بنات    هاجر ع على أبو المحلة محلة 36.52011.59819.514.589.5شرق

الفقى   19656 ابراهيم هيثم بنات    هاله ع على أبو المحلة محلة 34.5211613919.51288شرق

تاصف   19657 الكردى الششتاوى بنات    هبه ع على أبو المحلة محلة 341571131711.576.5شرق

حمامه   19658 عبدالله عيد بنات    هبه ع على أبو المحلة محلة 3929.516.514.5152019.588شرق

الطليمى   19659 فريد مصطفى بنات    هدى ع على أبو المحلة محلة 38.526181412.52018.587شرق

الدمرداش   19660 عبدالعزيز محروس بنات    هدير ع على أبو المحلة محلة 252184.54.25151275شرق

قرواش   19661 عبدالغنى محمد بنات    هناء ع على أبو المحلة محلة 25.5154.585.514.51453شرق

ابوحبيب   19662 محمد وليد بنات    هيام ع على أبو المحلة محلة 29.529145.255.251614.578شرق

البحيري   19663 عبدالخالق نبيل بنات    وصال ع على أبو المحلة محلة 37.52811.513.511.519.517810شرق

الشاذلى   19664 احمد السيد بنات    وفاء ع على أبو المحلة محلة 39291515152019.5810شرق

البحيرى   19665 عبدالرافع جلل بنات    وفاء ع على أبو المحلة محلة 38.530171511.52018810شرق

برسيمه   19666 سعد مصطفى بنات    وفاء ع على أبو المحلة محلة 39281415152019810شرق

مشالي   19667 يوسف اكرامى بنات    ولء ع على أبو المحلة محلة 20.5123.57.5511.51062.5شرق

الحو   19668 ابراهيم احمد بنات    يارا ع على أبو المحلة محلة 392919.5151519.51889.5شرق

عبدالخالق   19669 السيد عادل بنات    يارا ع على أبو المحلة محلة 39301914152019.599شرق

شعلن   19670 السيد السيد بنات    ياسمين ع على أبو المحلة محلة 39.53019.751514.75201879شرق

النشار   19671 حسن حسن بنات    ياسمين ع على أبو المحلة محلة 393019.7515152019810شرق

ابراهيم   19672 فرج حماده بنات    ياسمين ع على أبو المحلة محلة 35.5251010.57.51815.584شرق

جاويش   19673 عبدالرحيم رضا بنات    ياسمين ع على أبو المحلة محلة 34157.511.5919.514.585.5شرق
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الشرملسي   19674 محمد عادل بنات    ياسمين ع على أبو المحلة محلة 352711.57.57.5151695.5شرق

الجزار   19675 سمير مجدى بنات    ياسمين ع على أبو المحلة محلة 37.528.51010.57.5181796.5شرق

الشوره   19676 صبحى محمد بنات    ياسمين ع على أبو المحلة محلة 311137.531315.586شرق

الجميزى   19677 ابراهيم رفعت بنات    يسرا ع على أبو المحلة محلة 39.530171514.752018.589شرق

عيد    19678 ابوزيد المرسى ابوزيد المحلة ابراهيم 30.51165.54.516.59.556.5شرق

عيد    19679 البسيونى ابراهيم حماده المحلة ابراهيم 17.58.567.53147.554.5شرق

رضوان    19680 حسان عبدالستار رمضان المحلة ابراهيم 31177.5117.517.510.566.5شرق

النجار    19681 احمد ابراهيم سالم المحلة ابراهيم 26.5126.58.57.5121056شرق

المليجي    19682 عبدالرازق محمد عبدالرازق المحلة ابراهيم 33.515610.5410.51277.5شرق

سالم    19683 التهامى عبدالرؤوف عبدالله المحلة ابراهيم 393018.513.511.519.51968شرق

مصباح    19684 عبدالحميد محمد عقيل المحلة ابراهيم 33201195.518.512.569.5شرق

محمد    19685 السعيد ابراهيم محمد المحلة ابراهيم 7.5113.57.52.510659.5شرق

عبدال    19686 عبدالمقصود عبدالوهاب محمد المحلة ابراهيم 111047.51.513.51.549.5شرق

محمد    19687 عبدالعاطى محمد محمود المحلة ابراهيم 8263.555واحد6.510شرق

احمد    19688 عبدالغنى ابراهيم وجيه المحلة ابراهيم 392819.7514.513201789.5شرق

ابراهيم    19689 محمد ابراهيم السيد المحلة احمد 392919.7515152017.579.5شرق

شقل    19690 ابراهيم عبدالرازق السيد المحلة احمد غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

العربى    19691 عبدالعزيز فتحى السيد المحلة احمد 35.5251010.52.5201469شرق

فرج    19692 محمد عبدالباقى الششتاوى المحلة احمد 36.52714.5109.5201267.5شرق

الدنابيقى    19693 المرسى محمد المرسى المحلة احمد 38.528.519.513.5142014.5910شرق

احمد    19694 عبدالعزيز احمد ايهاب المحلة احمد 32.5231311.59.51912.558.5شرق

موسي    19695 الششتاوى صابر بلل المحلة احمد 2712.51087.51710.556.5شرق

الصفتى    19696 يونسحسن حسن المحلة احمد 3924.51314.512.5201369شرق
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اسماعيل    19697 حماد محمد حماده المحلة احمد 352310.512.58.517.51159.5شرق

ابراهيم    19698 حسن عبدالمنعم خالد المحلة احمد 38.5261714.57.519.51568.5شرق

رجب    19699 المتولى رجب رضا المحلة احمد 1141.53.57.57952.5شرق

عبدالعزيز    19700 ابراهيم حلمى سامى المحلة احمد 37.571057.51912.563.5شرق

رزق    19701 احمد عبدالعليم عادل المحلة احمد 216104.561010.574.5شرق

القصبى    19702 احمد عبدالجليل عبدالحميد المحلة احمد 28.5151010.57.51414.577.5شرق

اماره    19703 طه ابراهيم عبدالمنعم المحلة احمد 37.53019.514.751519.51879.5شرق

مندور     19704 محمد الشحات محمد عصام المحلة احمد 30.51510.59.57.518.51665.5شرق

النجار    19705 غازى محمد علء المحلة احمد 3828.516.51413.519.519.569شرق

محمد    19706 رستم احمد على المحلة احمد 362515.51311.519.51967.5شرق

البيومى    19707 المغازى حامد فرج المحلة احمد 10.51578.51218.517.558.5شرق
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الحبيشى    19708 زكى حامد فكيه المحلة احمد 39301912.514.5201859شرق

احمد    19709 عبدالغنى احمد محمد المحلة احمد 38302014.751519.751869.5شرق

احمد    19710 سلمه السيد محمد المحلة احمد 281611.5913181668شرق

بدر    19711 محمد بدر محمد المحلة احمد 34.52614.511.51219.751886شرق

على    19712 احمد سعيد محمد المحلة احمد 3822161310.52017.557شرق

على     19713 احمد السيد شحاته محمد المحلة احمد 3111.514.513.511191544شرق

شهاب    19714 السعيد شوقى محمد المحلة احمد 393016.51314.75201868.5شرق

عصر    19715 المتولى عبدالعزيز محمد المحلة احمد 27.5157.5131417.51868شرق

سيداحمد    19716 عبدالعزيز عبدالعزيز محمد المحلة احمد 35.52110.51214.517.51866.5شرق

ابراهيم    19717 عبدالغنى عبدالفتاح محمد المحلة احمد 382310.51413.519.751866.5شرق

محمد   19718 عبدالهادى محمد المحلة احمد 38.529191515201879شرق

مصباح    19719 عبدالحميد فاروق محمد المحلة احمد 38.52613.5151519.51869شرق

نصار     19720 على سليمان سليمان محمود المحلة احمد 34.520.51511418.51554.5شرق

حامد    19721 احمد صبرى محمود المحلة احمد 352114127.519.51669.5شرق

عبدالله    19722 زهران محمود مهيد المحلة احمد 21.525107.2511.25191468شرق

القرنشاوى    19723 حسن احمد وجيه المحلة احمد 22.51513.54.531512.544.5شرق

شرف    19724 محمد عبدالعزيز وجيه المحلة احمد 39241913.511.519.51989.5شرق

محمد    19725 شبل عبدالمحسن احمد المحلة ادهم 39.53019.51514.5202089.5شرق

شهاب    19726 المغازى محمد احمد المحلة اسلم 321818114.518.51857.5شرق

المغازى    19727 بدير محمد رضا المحلة اسلم 382618.513.510.519.751859شرق

عبدالسلم    19728 عبداللطيف رجب عبداللطيف المحلة اسلم 17.52.5107.54.510.5944.5شرق

بخيت     19729 محمد السيد سمير محمد المحلة اسلم 2910127.57.514955شرق

زرد     19730 اسماعيل يحيى اسماعيل محمد المحلة اسماعيل 373019.515152016.569شرق
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جمعه    19731 عبدالرازق عمادالدين محمد المحلة اسماعيل 37.52116.5129.518.51755.5شرق

الصفتى    19732 يونسحسن الصفتى المحلة اشرف 14.510.576واحدواحد9.5810شرق

ساطور    19733 نصر السيد محمد المحلة اشرف 25.5101454151563.5شرق

مصطفى    19734 ابراهيم عبداللطيف محمود المحلة اكرم 106.553.5واحد10.53.562شرق

محمد    19735 السعيد ابراهيم محمد المحلة السعيد 63.52.513242.5واحد6شرق

عبدالغني    19736 ابراهيم السعيد محمد المحلة السعيد 33.5251497.51912.564.5شرق

مندور    19737 احمد السعيد محمد المحلة السعيد 372419.512.515201768.5شرق

زرد    19738 السعيد معتز مصباح المحلة السعيد 38.53019.51515201869.5شرق

المشهورى    19739 رزق محمد وهدان المحلة السعيد واحد374واحد64.54.51.5شرق

حسب    19740 حسب السيد رضا المحلة السيد 28.51710.533121586.5شرق

ابوالمجد    19741 هلل كمال محمد المحلة السيد 3725.517.511.510.518.516.544شرق

حسن    19742 السيد حامد مدحت المحلة امجد 36.52918.514.514.5201465.5شرق

محمد    19743 عبدالمنعم فكرى ابراهيم المحلة ايمن 2715133417.51344.5شرق

العشرى    19744 ابراهيم عبدالعليم احمد المحلة ايمن 213.514.553واحد321112.5شرق

عطوان    19745 ابراهيم فاروق حمدى المحلة ايمن 2161362.5واحد311516شرق

زيد    19746 عبدالهادى بدير عبدالهادى المحلة ايمن 1.56.58.551.5نصف1095شرق

شكل    19747 بدير عنتر اسماعيل المحلة بدير 312.51155نصف24.58.510شرق

عبدالواحد    19748 حسن عبدالمعبود طارق المحلة براء 38301813.51419.51665شرق

مسلم     19749 احمد محمد عبدالعال السيد المحلة بسام 2067.521.54.58.543.5شرق

السيد    19750 خليل المعداوى رأفت المحلة بلل واحد991023106.54شرق

صقر    19751 مصباح عبدالهادى على المحلة بلل 231513.52.52.512.513.573.5شرق

موسي    19752 احمد احمد محمد المحلة جمال 33.526179919.51375شرق

عيد    19753 محمد عيد زغلول المحلة حازم 3630177.551915.566شرق
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محمد    19754 سعد فرج سعد المحلة حازم 1.513.51.564.5واحد7.51610شرق

سيداحمد    19755 على محمد عصام المحلة حازم 171511.52213.51355شرق

داود    19756 امين حامد امين المحلة حامد 322114.55.57.519.51457شرق

عيد    19757 البسيونى حامد محمود المحلة حامد 311715.57.57.518.51556شرق

شقل    19758 احمد محمود السيد المحلة حسام 33.52015.57.57.51814.557شرق

سعد    19759 مصطفى حامد ايمن المحلة حسام 1.571145واحد3610شرق

بدوى    19760 ابراهيم نظمى محمد المحلة حسام 37.529191313.519.51576.5شرق

المهدى    19761 البسطويسى عبدالحق البسطويسى المحلة حسين 22.591043.510.511.553شرق

محمد    19762 العوضى رفعت ايمن المحلة حماده 352416.51010.5191264شرق

بدر     19763 احمد محمد حمدى سامى المحلة حمدى 37281913102013.555شرق

الدسوقى    19764 جمعه عبدالرازق عبدالستار المحلة حمدى 382319131019.513.554.5شرق

العنترى    19765 ابراهيم السعيد محمد المحلة حمدى 31.51914.512.58.513.51352شرق

عبدالعزيز    19766 مصطفى عبدالعزيز محمد المحلة حمدى واحد171112.598.515145شرق

شوكت    19767 احمد رفعت احمد المحلة خالد 272516.57.57.518.516.564شرق

ابورقبان    19768 عبدالمعطى عبدالعزيز الصباحى المحلة خالد 373019111119.751766شرق

احمد    19769 السيد محمد مهنى المحلة خالد 21.51911.56.55.51813.544شرق

السيد    19770 خليل المعداوى حسنى المحلة رأفت 2716.5118.5918.51345شرق

محمد    19771 عبدالسلم عبدالغنى شارز المحلة رضا 251812.5981914.565.5شرق

ابراهيم    19772 محمد ابراهيم محمد المحلة رضا 37.529201112.519.51867شرق

احمد    19773 عبدالمنعم رضا محمد المحلة رضا 21.5974.53.51415.553شرق

منصور    19774 على رضا محمد المحلة رضا 19.511107.58.515.51062.5شرق

الدسوقى    19775 السيد رمضان محمد المحلة رمضان 30.515137.57.519.51753شرق

المتولى    19776 فتوح حسن محمد المحلة زياد 3729.519.512.51219.7514.554شرق
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ابوالعنين    19777 محمد عبدالله محمد المحلة زياد 36.52419.7513.511.519.751853.5شرق

الخولنى    19778 سليمان سعد عبدالنبى المحلة سعد 32.52314119.519.751864شرق

شلبى   19779 عبدالجليل عبدالرافع المحلة سمير 332715.51110.5191665شرق

ابراهيم    19780 عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى المحلة سمير 2520107.57.5171564.5شرق

عجيز     19781 ابراهيم السعيد سمير محمد المحلة سمير 37.53019.51515201665.5شرق

هشام     19782 المغازى صبرى محمد هشام المحلة سيف 37291914.5152011.552.5شرق

علم     19783 محمد شلبى شاكر سعيد المحلة شاكر 33261611.511.5201352.5شرق

ابراهيم    19784 ابوزيد صابر اسماعيل المحلة صابر 151511111019.51342.5شرق

طاحون    19785 عبدالحميد صابر ناصر المحلة صابر 28.571097.517.517.552شرق

جزر    19786 عبدالعزيز محمد عبدالمحسن المحلة صالح 23.5156.59.57.511.51052شرق

ابراهيم    19787 الششتاوى عبدالباقى الششتاوى المحلة صبرى 35291912.511.51912.572شرق

صالح     19788 محمود محمد صلح محمد المحلة صلح 3929191512.518.51272شرق

علم    19789 شلبى محمد السعيد المحلة طارق 11161514.5915.5962شرق

ابوالنصيف    19790 الششتاوى كمال محمد المحلة طارق 393018.515152012.561.5شرق

عبدالعال    19791 السيد عبدالحى ابراهيم المحلة عاطف 5.5657.546.5352شرق

ابوالسعود    19792 مصباح ابراهيم مصباح المحلة عاطف 26.516.512.59.57.5148.552شرق

احمد    19793 بلل ابراهيم على المحلة عامر 16.557.587.510462شرق

محمد    19794 المرسى سعد احمد المحلة عبدالرحمن 37.530201514.52012.572شرق

مكاوى    19795 حامد ابراهيم اسامه المحلة عبدالرحمن 36.5301814.5819.51352شرق

غفيره    19796 ابراهيم خالد اسماعيل المحلة عبدالرحمن 37.5291814.510201252شرق

قطه     19797 احمد موسى موسى السيد المحلة عبدالرحمن 332318.5141119.51452شرق

عبدالله    19798 محمود محمد طارق المحلة عبدالرحمن 362119.5111119.514.542شرق

السيد    19799 عبدالفضيل محمد عبدالحميد المحلة عبدالرحمن 13101294.518.51042شرق
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عبدالرازق   19800 محمد عبدالرازق المحلة عبدالرحمن 11.5957.54.5175.562شرق

شحاته     19801 ابراهيم الدين سراج فتحى المحلة عبدالرحمن 33181013.5817.514.582شرق

رضوان     19802 عبدالرحمن فؤاد احمد محمد المحلة عبدالرحمن 20.5728.52.5177.574شرق

الغمرى    19803 على السيد محمد المحلة عبدالرحمن 31.5103.511.54.517.51074شرق

سليمان    19804 عطوه صابر محمد المحلة عبدالرحمن 382817.51312201674شرق

حماد    19805 محمد عبدالحميد محمد المحلة عبدالرحمن 362010127.516.51673شرق

متولى   19806 عبدالمحسن محمد المحلة عبدالرحمن 38231612.58201674.5شرق

اللفى   19807 محمد محمد المحلة عبدالرحمن 3410101282016.574.5شرق

النجار    19808 محمد محمد محمد المحلة عبدالرحمن 36.5121612.57.5201684.5شرق

ابراهيم     19809 ابراهيم محمد السيد محمود المحلة عبدالرحمن 3281013.52.516.51354.5شرق

خليفه    19810 محمد حامد وجيه المحلة عبدالرحمن 3318.56.512.55.518.515.564.5شرق

غنيم    19811 ياقوت فتحى ياقوت المحلة عبدالرحمن 3518.57133.518.515.574.5شرق

الغزالى     19812 ابراهيم على عبدالرازق ابراهيم المحلة عبدالرؤف 29.51510137.519.513.574.5شرق

الششتاوى    19813 محمد عبدالرؤف محمد المحلة عبدالرؤف 36.52911.514.57.52014.577شرق

عيسى    19814 عبدالرازق عبدالستار اسماعيل المحلة عبدالستار 35.522.51014319.51376شرق

ابراهيم    19815 محمد عبدالعزيز ابراهيم المحلة عبدالعزيز 2712.5613.53.51912.574شرق

ابراهيم   19816 عبدالعزيز احمد المحلة عبدالعزيز 34.5155.51321810.574شرق

خضر    19817 محمد محمد محمد المحلة عبدالغنى 31.518414.54.52011.575.5شرق

العربى    19818 حامد السيد حامد المحلة عبدالفتاح 2021.5213.54.52016.575.5شرق

صديق    19819 احمد عبدالفتاح محمد المحلة عبدالفتاح 39301114.7512.52016.567شرق

البسطويسى    19820 على السيد محمود المحلة عبدالفتاح 6.57.55.5113.518.51251.5شرق

ناصر     19821 على طه اسماعيل احمد المحلة عبدالله 3617.510137.52017.574شرق

النجار    19822 يوسف عبدالمنعم محمد المحلة عبدالمنعم 18.58.552.57.5101152.5شرق
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الشربينى    19823 السعيد محمد السعيد المحلة عصام 17.517654.5121064.5شرق

ابراهيم    19824 محمد صلح محمد المحلة عصام 12164.5327953شرق

الشامى    19825 ابراهيم عطيه ابراهيم المحلة عطيه 29.519.5593.514.511.564.5شرق

السيد    19826 البسطويسى حامد ايهاب المحلة علء 201278.5412.51053.5شرق

خليفه   19827 عبدالمحسن خليفه المحلة علء 15.513.55.584.5131053شرق

الزكى     19828 على حامد عبدالفتاح هشام المحلة علء 38.52513137.51914.567شرق

زكى    19829 امام عبدالجواد امام المحلة على 37.5221711.511201676.5شرق

احمد    19830 السيد على عبدالسلم المحلة على 13.511.54.57.55111244شرق

عبدالحميد    19831 على بهاءالدين محمد المحلة على 91247.53.5101043.5شرق

ابوزيد   19832 حامد محمد المحلة على 27.52177.57.511.511.554.5شرق

خليل    19833 على رمضان محمد المحلة على 35221111.59.5181266شرق

سيداحمد    19834 عزب على محمد المحلة على 36.52110107.51514.554.5شرق

المليجى    19835 عبدالرازق المليجى حمدى المحلة عماد 2118.55.59.5811.51654.5شرق

حسين    19836 ابراهيم على عبدالحق المحلة عمار 3427.51212131914.545شرق

خليفه    19837 محمد حامد محمود المحلة عمار 35.524.513.512131714.555.5شرق

سليمان    19838 صبره عبدالعظيم السيد المحلة عمر 32.524101212.516.51565.5شرق

خضر    19839 برهام ابوالسعاد برهام المحلة عمر 3323.512.512.51017.516.576شرق

عبدالعزيز    19840 عبدالرازق محمود شريف المحلة عمر 2822.5101110.5171567شرق

السيد    19841 مجاهد عمر علء المحلة عمر 34.518.57.58.58.51814.565شرق

اسماعيل    19842 حسن عبدالفتاح محمد المحلة عمر 27.5187.51187.513.585شرق

موسى    19843 محمد عبدالعاطى احمد المحلة عمرو 22.597.512.5612.512.575.5شرق

غازى    19844 عبدالسلم عبدالهادى سلمه المحلة عمرو 27.567.511.56101476شرق

محمد    19845 الدسوقى ابراهيم محمد المحلة عمرو 371316127.517.51667.5شرق
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العشرى    19846 محمد رمضان محمد المحلة عمرو 777.58.5661575.5شرق

رجب    19847 السيد مختار وجيه المحلة عمرو 37.5231613.511191569.5شرق

عبدالخالق    19848 محمد عنتر محمد المحلة عنتر 145.577.57.5613.576.5شرق

البرعى    19849 الدمرداش عنتر ناجح المحلة عنتر 734.510.5561155.5شرق

على    19850 حسن على عبدالله المحلة فارس 206.54105111466.5شرق

ابوالمعاطى    19851 فرج السيد هانى المحلة فارس 237.56.59.58.51013.567.5شرق

ابوالعنين    19852 عبدالحميد يوسف يوسف المحلة فارس 25.57.57.513101014.598شرق

المتولى    19853 السعيد شوقى احمد المحلة فتحى 2185.5111011.512.586شرق

المام    19854 ابراهيم فتحى سلمه المحلة فتحى 57.54.5111172.5نصف4شرق

اسماعيل    19855 محمد طلب رضا المحلة فؤاد 245.56.510810.514.565شرق

ابراهيم    19856 متولى محمد ابوالغيط المحلة كريم 15.57.5710.59101476شرق

عبدالرازق    19857 محمد عبدالله السيد المحلة كريم 16.55.510119.510.51277شرق

ابوزيد    19858 المشهورى الشحات المشهورى المحلة كريم 38.52719.514.59.52015.579شرق

ابوالنجا    19859 السعيد محمد عبدالمنعم المحلة كريم 36271513.51119.751477.5شرق

رقيه    19860 عطيه على محمد المحلة كريم 32.522.51513.51115.516.579.5شرق

حماد     19861 محمد اسماعيل متولى محمد المحلة متولى 3929191514.52018.5910شرق

عبدالعزيز    19862 ابراهيم حلمى ابراهيم المحلة محمد 34.518.510.511515.511.562.5شرق

ماضى    19863 محمد عبدالمجيد ابراهيم المحلة محمد 31.5201310.55.517.51363شرق

المغازى    19864 على عبدالمنعم ابراهيم المحلة محمد 331912115.517.51572.5شرق

عمر    19865 ابراهيم عزت ابراهيم المحلة محمد 18.513710413.56.552شرق

محمد    19866 عبدالجواد محمد ابراهيم المحلة محمد واحد12.5127.59.541285شرق

محمد    19867 عبدالعاطى محمد ابراهيم المحلة محمد 27.515.510.511.5516.51163شرق

محمد    19868 عبدالمنعم محمد ابراهيم المحلة محمد 148.558.52.55.56.552.5شرق
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على    19869 عبدالعظيم محمود ابراهيم المحلة محمد 131354.525.512.553شرق

البسطويسى    19870 على محمود ابراهيم المحلة محمد 12.5161012.57.513.53.552.5شرق

الغزالى    19871 على مراد ابراهيم المحلة محمد 312711.5137.51712.563.5شرق

الزمر    19872 احمد صبرى احمد المحلة محمد 38.527.520151319.514.584.5شرق

بقش    19873 محمد عزت احمد المحلة محمد 302516.59.59191254شرق

عبدالستار   19874 محمد احمد المحلة محمد 26.52216127.516.51162شرق

ورده    19875 عبدالقادر محمد احمد المحلة محمد 36.5271914132016.573.5شرق

عنتر   19876 السيد اسامه المحلة محمد 25.5171047.512.51463شرق

مغازى    19877 احمد عبدالباقى اسامه المحلة محمد 3926191412201673.5شرق

داود    19878 عبدالسلم عبدالونيس اسامه المحلة محمد 3.51577.5310452شرق

السيد    19879 الجوهرى ابراهيم اسماعيل المحلة محمد 3225.512.5148.5181164.5شرق

الناقر    19880 ابراهيم المرسى اسماعيل المحلة محمد 392716.51510.5191463.5شرق

مكاوى    19881 محمد عبدالله اسماعيل المحلة محمد 22.5221010917873.5شرق

جبر    19882 زاهر ابراهيم اشرف المحلة محمد 39.52818.51411.519.517.584شرق

سليمان    19883 على السيد اشرف المحلة محمد 382617.5149.5181854.5شرق

السيد    19884 هلل السيد اشرف المحلة محمد 3621.512148.516.51664.5شرق

على    19885 الحسانين الشحات الحسانين المحلة محمد 11.58.56.510.5814.516.542.5شرق

المتولى    19886 السعيد عبدالعزيز السعيد المحلة محمد 282311.5129.515.51873شرق

احمد    19887 محمد عبدالفتاح السعيد المحلة محمد 362616.512.51017.51784شرق

يوسف    19888 السيد احمد السيد المحلة محمد 332313.5119.516.51573.5شرق

الله     19889 فرج محمد زيدان السيد المحلة محمد 2715.57.57.575.51553شرق

صقر    19890 ابراهيم مخيمر الشحات المحلة محمد 3723.517.51310.5191583شرق

البيومى    19891 السيد البيومى الشوادى المحلة محمد 2716.51098.5161573.5شرق
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عيسى     19892 ابراهيم محمد عبدالفتاح بسام المحلة محمد 29.516.510107.514.514.575شرق

على    19893 محمد الشحات توكل المحلة محمد 38.527191414.75201874.5شرق

اسماع     19894 عبدالفتاح فتحى محمد جمال المحلة محمد 37.52718.5151319.51885.5شرق

عوض    19895 عبدالمغنى عبدالمحسن حامد المحلة محمد 39.529191514.75201893.5شرق

على    19896 محمد عبدالمنعم حامد المحلة محمد 392919.751515201799.5شرق

السيد    19897 ابوزيد حامد حسنى المحلة محمد 30.513.513.5107.513.51673.5شرق

الششتاوى   19898 عبدالمعز حماده المحلة محمد 17.55.51010.57.5101653شرق

محمد    19899 البسطويسى ابراهيم حمدى المحلة محمد غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

بازيد    19900 سعيد محمد حمدى المحلة محمد 301210107.51216.5105.5شرق

الخواص    19901 المرسى عبدالعليم رأفت المحلة محمد 32.512107.53.512.512.553.5شرق

الناقر     19902 اسماعيل ابراهيم المرسى رضا المحلة محمد 19.544.5336.56.553شرق

الشوادى    19903 المغازى حامد رضا المحلة محمد 12.59741.57643شرق

رمضان    19904 عبدالباقى سعد رضا المحلة محمد 2015105.541011.554.5شرق

ناصر    19905 محمد عبدالله رضا المحلة محمد واحد3327.54.54واحد5.5شرق

موسى    19906 بشير عبدالمنعم رضا المحلة محمد 421.55.54.551.5نصف4.5شرق

عوض    19907 عبدالمغنى يسن رضا المحلة محمد 10742.5صفر16272.5شرق

سالم    19908 السيد عبدالبارى سالم المحلة محمد 7.54.542.5صفرواحد1125.5شرق

فوده    19909 الششتاوى محمد سامى المحلة محمد 39.52012.55.55.5191976شرق

فوده    19910 عبدالباقى خميس سعدى المحلة محمد 2319105.5518.57.552شرق

على    19911 عبدالمقصود مسعود سعودى المحلة محمد 245.57.52.5105.552.5شرق

خضر    19912 سليمان عبدالمطلب سليمان المحلة محمد 36.525181414.5201167شرق

ساطور     19913 ابراهيم سليمان على سليمان المحلة محمد 131255.53.5711.565شرق

شعبان    19914 على محمد شعبان المحلة محمد 965.543.56.58.554.5شرق
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عبدالقادر   19915 محمود شوقى المحلة محمد 12610103.512.511.555شرق

النجار     19916 احمد محمد ابوالعز صلح المحلة محمد 37.5231911.58.518.51666شرق

ابوامام    19917 ابراهيم محمود طه المحلة محمد 38.524201313.5192067شرق

مسعود    19918 احمد عبدالحميد عبدالباقى المحلة محمد 39.5242013919.514.567شرق

على     19919 السيد عبدالفتاح محمد عبدالباقى المحلة محمد 39.5272014.5152016.557.5شرق

اسماعيل    19920 عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد المحلة محمد 3925201312.5201667.5شرق

امام    19921 عبدالحميد فوزى عبدالحميد المحلة محمد 32.523.51713.561914.566.5شرق

السود    19922 عبدالحميد عبدالعزيز عبدالفتاح المحلة محمد 11.56.5555.5108.554.5شرق

الزينى    19923 على شفيق عبدالله المحلة محمد 259.54.511.5914.59.554.5شرق

محمد    19924 البسيونى رجب عبدالمنعم المحلة محمد 3825.518129191455شرق

عبدالحم    19925 اسماعيل عبدالباقى عبدالمنعم المحلة محمد 21.519.51211.59.518645.5شرق

عبدالجليل    19926 ابراهيم عبدالغنى عبدالمنعم المحلة محمد 3827.519.51513.52012.576.5شرق

غازى    19927 عبدالحميد عبدالمنعم علء المحلة محمد 5111044.510563شرق

على    19928 ابراهيم محمد على المحلة محمد 3275.557.515453شرق

مندور    19929 المتولى عبدالمحسن عمر المحلة محمد 38.52919.75151419.5963.5شرق

الجلد    19930 ابراهيم على عمر المحلة محمد 23167.55.5416.5955شرق

غريب    19931 عوض السيد عوض المحلة محمد 36.523.512.57.51119.59.555شرق

النجار     19932 بدر غازى محمد غازى المحلة محمد 34.523.5119.5101810.556شرق

رزق    19933 البيومى السعيد ماجد المحلة محمد 27.522114.58.51411.566شرق

على    19934 موسى عبدالهادى محمود المحلة محمد 3423155.57.5181168.5شرق

احمد    19935 مصطفى رجب مسعد المحلة محمد 39.529.519.513.513.52018610شرق

حندوسه    19936 مصطفى احمد مصباح المحلة محمد 2171027.514.5573.5شرق

عاصى    19937 عبده محمود ناجى المحلة محمد واحد14.52627.512.555شرق
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العطار    19938 حسين سعد نبيل المحلة محمد 37.525.52014.510.52010.556شرق

السيد     19939 عبدالفتاح فتحى محمد نجاح المحلة محمد 38.527.519.51514.52016.569شرق

هشام    19940 محمد المغازى هشام المحلة محمد 3318.51341016.511.566.5شرق

صديق    19941 احمد عبدالبارى وجيه المحلة محمد 2210546105.554شرق

محمود     19942 عبدالرازق فاروق ياسر المحلة محمد 28.524103.55.512.58.551.5شرق

النجار    19943 ابراهيم سعد يسرى المحلة محمد نصف111664.53109.56شرق

محمد    19944 السيد السعيد احمد المحلة محمود 24.51911.55.52141151.5شرق

السيد    19945 عبدالسلم عبدالنبى احمد المحلة محمود 2215105.52.51411.543شرق

عيد    19946 البسيونى ابراهيم اشرف المحلة محمود 10.518.562.5210.510.553.5شرق

داود    19947 العراقى عبدالغنى العراقى المحلة محمود 61022.546.510.552شرق

عيسى     19948 ابراهيم محمد عبدالفتاح بسام المحلة محمود 2317.5743.5131653.5شرق

عبدالرازق   19949 محمود حمدى المحلة محمود 2.5117.553نصف28186شرق

شفيقه    19950 المام السيد سامى المحلة محمود صفر1.54.565صفر275شرق

رزق    19951 احمد عبدالمحسن عبدالفتاح المحلة محمود 3.513.56235.5551.5شرق

سليمان    19952 عبدالكريم محمد متولى المحلة محمود 18.51263.52.5513.553شرق

محمد    19953 عبده محمود مجدى المحلة محمود نصف6124.51.54.5685شرق

القرنشاوى    19954 حسن احمد محمد المحلة محمود 382914.513.5101815.564شرق

الرفاعى    19955 عمر عبدالله محمد المحلة محمود 3.52.55.541.5واحد4.542.5شرق

على    19956 محمد محمود محمد المحلة محمود 3.535.542.5واحد5.564.5شرق

ابراهيم    19957 عبدالسلم عبدالقادر يحى المحلة محمود 327.541.5واحد69.53.5شرق

عبدالحليم    19958 عبدالسلم رمضان عبدالسلم المحلة مراد 32552واحد4.583.5شرق

يوسف    19959 ابراهيم ماهر محمد المحلة مراد 11162.554.5105.542شرق

مصطفى    19960 ابراهيم موسى ابراهيم المحلة مصطفى 3629127.57.51610.572شرق
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سيداحمد    19961 على مصطفى ايهاب المحلة مصطفى 35.52818.5141218.511.563.5شرق

الشحيم    19962 السعيد ربيع بلل المحلة مصطفى 3829.518.5141419.516.569شرق

مبروك    19963 على مبروك على المحلة مصطفى 3719.510.513818.519.567شرق

النجار    19964 غازى محمد علء المحلة معتز 37.5191012.58.51914.567.5شرق

المرسى    19965 المرسى مكرم مسعد المحلة مكرم 3381010.58199.566.5شرق

السواح    19966 ابوحسين عيد رمضان المحلة مهاب 39.52919.515152016.589.5شرق

راجح    19967 ابراهيم صالح محمد المحلة مهند 37.5211591116.516.569.5شرق

الحداد     19968 ابراهيم ابراهيم عبدالعظيم محمود المحلة مهند 351514.5101117.516.576.5شرق

عنتر    19969 يوسف عبدالقوى يوسف المحلة مهند 3622.5141091513.564شرق

محمد    19970 الدمرداش محمود جميل المحلة نادر 35.52612.513.510.52016.575.5شرق

شتا    19971 عبدالجليل نجيب خالد المحلة نجيب 21.5775515.55.553.5شرق

عبدالله     19972 محمد الدسوقى نسيم رضا المحلة نسيم 17.55.54.521.510.5766شرق

احمد    19973 غازى عبدالحميد محمد المحلة وجيه 36.52517.512.510.5181067.5شرق

شتا    19974 القطب احمد عبدالله المحلة ياسر 38.5221813.510.51816.568شرق

هرجه    19975 المتولى السيد ابراهيم المحلة يوسف 20126.595111244شرق

حامد    19976 احمد عبدالعظيم حامد المحلة يوسف 35.517711.57.518.51567.5شرق
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السواح     19977 محمد السيد محمد ربيع المحلة يوسف 27.5355.53.5121155.5شرق

ابراهيم    19978 احمد عبدالمنعم سعد المحلة يوسف 3821.513.5149.515.517.569شرق

راجح    19979 ابراهيم صالح محمد المحلة يوسف 3615.515.51210171487.5شرق

موسى    19980 محمد عبدالمغنى محمد المحلة يوسف 28.511.56.57.57.515.511.554.5شرق

الدسوقى    19981 المغازى حلمى نبيل المحلة يوسف 1985.57.52.513.5956.5شرق

سليم    19982 عبدالحميد رجب عبدالحميد بنات    احسان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3419.51787.516.51478.5شرق

الجمال     19983 حسن طلب محمد احمد بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 30.51367.54.511.513.579شرق

عامر     19984 ابراهيم شوقى عبدالحميد حازم بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.52919.751314.5201799.5شرق

ابوزيدالسيد   19985 عبدالقوى حامد بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 21147واحدواحد17.543.5شرق

عبدالرازق    19986 محمود محمود صلح بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53016.5131019.517.599.5شرق

خضر    19987 محمد ابراهيم عادل بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 76.571.524.54.574.5شرق

الحضرى    19988 احمد فارسسليمان بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 362715.57.57.519.517.5910شرق

ناصر    19989 محمد مصطفى محمد بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.52815139.518.518.5910شرق

موسى    19990 احمد عبدالوهاب محمود بنات    اسراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 30.519.57.57.55.514.517.5910شرق

برهام    19991 احمد محمد احمد بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 4.5111769واحد24.516.54.5شرق

الدسوقى    19992 غازى صابر السيد بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 372817.513.51419.517.5910شرق

ابوعوف    19993 محمد محمد بهيج بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.5271713.51319.518810شرق

محمدعبدالحميد   19994 السيد رضا بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 31.5187.57.57.5161778شرق

المهدى    19995 غازى محمد رضا بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3421117.5818.517.588.5شرق

سليمان    19996 ابراهيم سعيد عبدالعال بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53016.51413.519.519910شرق

غريب    19997 ابوزيد صابر على بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.53012.513.512.51819810شرق

ابراهيم    19998 محمد محمود فتحى بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.5301814142019810شرق

عبدالعزيزرقبان   19999 محمد مبروك بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53019.513.5152017.589شرق
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مرجان    20000 الحسينى محمد مرجان بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.52717.513.5142018.5910شرق

توفيق    20001 عبدالهادى فتحى مصطفى بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.5301913.5152019.5910شرق

عبدالمعطى    20002 شبل عبدالمعطى هانى بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 101176.5واحد16.5154.53شرق

العتربى    20003 عبدالحميد على هلل بنات    اسماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.53018.5127.51820810شرق

شتا     20004 متولى محمد محمد مصطفى بنات    اسيل ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35231613.551919.5810شرق

خليل    20005 عبده حاتم تامر بنات    الء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 323015.5137.51820810شرق

السيد    20006 ابوزيد ابراهيم محمد بنات    الء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 18.59.5522.53.510.567شرق

الشحات    20007 السيد السعيد محمد بنات    الء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.5302014.5132019.589شرق

شقل    20008 السعيد حلمى شريف بنات    الزهراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53019.515152020810شرق

اللفى    20009 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب بنات    الزهراء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53018.514.514.52020810شرق

احمد    20010 عبدالمنعم عبدالمؤمن علء بنات    امال ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3627179.55.51820810شرق

مصطفى    20011 مختار عبدالباقى ابراهيم بنات    امانى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 383018.51292020810شرق

ذرد    20012 محمود احمد السعيد بنات    امانى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39301914142020810شرق

الحصرى    20013 عطيه عبدالستار عبداللطيف بنات    امانى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3327.518.510817.519810شرق

احمد    20014 ابراهيم عبدالعزيز على بنات    امانى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.51916.51031520810شرق

حسن    20015 عثمان عبدالنبى احمد بنات    امل ببشبيش ع هشام المحلة زكى 393017.5141419.520810شرق

مصطفى    20016 مختار عبدالباقى السيد بنات    امل ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53019.515152019.5810شرق

البياع    20017 حافظ ابوالسعاد محمد بنات    امل ببشبيش ع هشام المحلة زكى 101889.5صفر10.51553شرق

ابواليزيد   20018 محفوظ ابراهيم بنات    امنيه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 31.52312.58.5315.52088شرق

البيومى    20019 المغازى حامد ابراهيم بنات    اميره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 1795.53.52.5101387شرق

مصطفى    20020 الحسينى محمد الحسينى بنات    اميره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 24.5154439.514710شرق

رمضان    20021 محمد على زينهم بنات    اميره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 2821137.53.515.52079.5شرق

الرفاعى    20022 محمد محمد صابر بنات    اميره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 109610.51.5413.565.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

917

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

برهام    20023 احمد عبدالقاصد على بنات    اميره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 393019.5131419.520610شرق

زكى     20024 امام نسيم محمد عصام بنات    انتصار ببشبيش ع هشام المحلة زكى 373019.51311.5181968.5شرق

بدر    20025 غازى محمد ايمن بنات    انجى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 20171147.51716.569شرق

موسى    20026 الششتاوى صابر بلل بنات    ايمان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3427.51913.5101518.579شرق

شرف    20027 اسماعيل عبدالمنعم جهاد بنات    ايمان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.53019.51414.52019.5610شرق

احمد    20028 ابراهيم ابوالهيجات سامح بنات    ايمان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.5271813.57.514.51758.5شرق

محمدعلى   20029 مسعد سامى بنات    ايمان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 383019.513.51318.517.558.5شرق

منصور    20030 على رضا محمد بنات    ايمان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3622.518.512.512161978.5شرق

خليفه    20031 محمد حامد احمد بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 27.515159.58131658شرق

قابل    20032 محمد عنتر اشرف بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 351515.598.5171957شرق

شقل    20033 احمد محمود حماده بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 301816.5137.5131566شرق

الطحان    20034 زيد الششتاوى رمضان بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 351619138.5171667.5شرق

جبرمرسال   20035 امين رمضان بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى غـغـغـغـغـغـغـغـ19.5شرق

اسماعي    20036 عبدالشافى عبدالمحسن زيدان بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3827.519.512.57.519.52067شرق

شقل    20037 ابراهيم عبدالمحسن عبدالمؤمن بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.52919.51315202097شرق

محمدعلى    20038 جعفر رجب فوزى بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3420.519.511.511172055.5شرق

راشد    20039 عبدالمعطى حلمى مجدى بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 34.52418.5127.517.51965.5شرق

جبر    20040 احمد الدسوقى محمد بنات    ايه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 393019.513.515202058شرق

البيلى    20041 عبدالجليل حمزه احمد بنات    بسمله ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.5291912.51019.519.568شرق

عطوان    20042 ابراهيم على بهاء بنات    بسنت ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.529.518.513.51417.516.577.5شرق

حسب    20043 حسب السيد رضا بنات    بشرى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3623.519.5831716.566.5شرق

الزكى    20044 على حامد فايز بنات    تسنيم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.52614.5127.51916.565شرق

الحداد     20045 حمزه حسن محمد حسن بنات    تغريد ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.527.518.51310.5191677شرق
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عبدالفتاح    20046 عبدالمنعم السيد الله بنات    جنه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.5302013111816.586شرق

الحسانين   20047 ابراهيم على بنات    جهاد ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39301914.51419.52078شرق

الناقر    20048 ابراهيم المرسى اسماعيل بنات    حبيبه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3728.520931717.567.5شرق

مندور    20049 محمد عبدالحميد عبدالفتاح بنات    حبيبه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 281514.57.53.5161664شرق

شليل    20050 الشوقى الشحات عبده بنات    حبيبه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.53019.513.5122018.566.5شرق

ابوالعنين    20051 محمد عبدالله محمد بنات    حبيبه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3725.518128191577شرق

شاهين    20052 الغريب يسن محمد بنات    حنين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.52314.510.5815.515.567شرق

صالح    20053 على عبدالعليم السيد بنات    خلود ببشبيش ع هشام المحلة زكى 31.57137.54.510.5843شرق

المليجى     20054 عبدالرازق محمد عبدالرازق بنات    خلود ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.53018.58.51.518.515.547شرق

عطوان    20055 عبدالباقى محمد ياسر بنات    خلود ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.529191313.519.51749شرق

عبدالجليل    20056 ابراهيم ثابت ابراهيم بنات    داليا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 17.56102421542.5شرق

يوسف    20057 المرسى زغلول محمد بنات    داليا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.53019.515152016.568.5شرق

عبدالعال    20058 السيد محمد السيد بنات    دنيا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 351615.582.518.516.559شرق

زرد     20059 يحى الدين حسام بسام بنات    دنيا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3729.517.511.512.5201555.5شرق

العشماوى    20060 على حامد حامد بنات    دنيا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 362118.5931916.555.5شرق

محمد    20061 ابوالفتوح محمد شعبان بنات    دنيا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3629.5169.5312.515.566.5شرق

محمدعبدالقادر   20062 ربيع محمد بنات    دنيا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3323148814.511.579شرق

الجمال    20063 السيد رفعت محمد بنات    دنيا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 352514.511.57.517.515610شرق

سليمان    20064 ابراهيم عبدالجيد سليمان بنات    دينا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 19.52.51035.5101465شرق

عبدالعليم   20065 مسعد علء بنات    دينا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 65.577.5نصف12.56.572.5شرق

الحنطور    20066 حامد مرعى محمد بنات    رانيا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 352819139.5191976.5شرق

طاهرمكاوى    20067 محمد فهيم صلح بنات    رباب ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.5261910.57.519.516.556شرق

ابوسته    20068 عبدالفتاح محمد عبدالغنى بنات    رحاب ببشبيش ع هشام المحلة زكى 261155واحد16.55.511شرق
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احمد    20069 كامل شاكر هانى بنات    رحاب ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.528.517.59.57.51513.579شرق

العشماوى    20070 حامدعلى جمال ابراهيم بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 31.515187.57.515.515710شرق

جنينه    20071 غازى الدسوقى اسماعيل بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 32.51712.55.54.5141667شرق

خضر    20072 المغازى محمد المغازى بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.5171810517.51868شرق

ابوالمعاطى    20073 ابراهيم حمدى سعد بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.530201515201989.5شرق

احمدعلى   20074 محمد صلح بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.522177.5517.51769شرق

متولى    20075 عبدربه ربيع عبدربه بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.52419.5109.518.512.578شرق

سعيد    20076 محمود عبدالله محمود بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.5271910.57.5191778.5شرق

الجمال    20077 حسن السيد مصطفى بنات    رحمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 341617.51110.5181478شرق

الديسطى    20078 عبدالعال عبدالحافظ السيد بنات    رحيل ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.51718.5117.5191768شرق

اسماعيل    20079 على عطيه رضا بنات    رشا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 31.517117.5312.51667شرق

صقر    20080 موسى محمد ابراهيم بنات    رقيه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3828.51913.51319.51669.5شرق

عيسى     20081 ابراهيم احمد على رضا بنات    رقيه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3829.519.51312.52019.559شرق

مصباح    20082 عبدالحميد محمد عقيل بنات    رنا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.528.519.51514.52020510شرق

سلم    20083 حامد محمد على بنات    روان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53019.515142018710شرق

الدكرورى    20084 عبدالستار لطفى عبدالستار بنات    روزان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 363018.514.512201869.5شرق

المتولى    20085 محمد مصطفى ابوزيد بنات    رويدا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 363018.514.511.52016610شرق

المليجى    20086 عبدالرازق المليجى جمال بنات    ريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 322519.513.551911.569شرق

المليجى    20087 عبدالرازق المليجى احمد بنات    ريهام ببشبيش ع هشام المحلة زكى 23.518.515.5133.515.51167.5شرق

على    20088 ابراهيم خالد عبدالفتاح بنات    ريهام ببشبيش ع هشام المحلة زكى 342918.51510.5201868شرق

ابراهيم    20089 حسن ابراهيم اشرف بنات    زهره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.5222013.5122016.578.5شرق

الفرماوى    20090 محمد ابراهيم ابراهيم بنات    زينب ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39302015152019710شرق

محمد    20091 عثمان محمد حمدى بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 30.5251915919.518.5610شرق
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شرف    20092 ابراهيم محمد رضا بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3323.519151219.518.558شرق

زيد    20093 عبدالهادى المغازى عبدالمنعم بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 291715.514518.51668.5شرق

جبر    20094 احمد الدسوقى محمد بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.530201514.75201989.5شرق

شحاته    20095 المرسى السعيد محمد بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 30.520.514.5118.519.51767شرق

عبدالعال    20096 محمد عبدالعال محمد بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38301711.5112018710شرق

عبدالجليل    20097 ابراهيم عبدالغنى محمد بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 302215111.511.513.578.5شرق

غريب    20098 ابراهيم السعيد ناجى بنات    ساره ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.5301915152016810شرق

ابراهيم   20099 مرسى ابراهيم بنات    سالمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 332319134.5201568شرق

عبدالعزيز    20100 على عبدالفتاح احمد بنات    سالى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53019.51514.752019.5810شرق

عامر     20101 احمد عبدالعاطى محمد عبدالعاطى بنات    ساميه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 2953واحدواحد7.54.55شرق

خيرالله    20102 غريب ابوزيد محمد بنات    سحر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 317.51011.551217.565شرق

راشد    20103 عبدالمعطى حلمى حمدى بنات    سعاد ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.58.513.59216.52066شرق

عبدالغنى    20104 محمدعلى عبدالمنعم محمد بنات    سلمى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 393019.515152020710شرق

البرعى    20105 عبدالمحسن على وليد بنات    سلمى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.53019.5151518.52076شرق

البسطويسى    20106 على محمود رمضان بنات    سلوى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 24.51562.5351568.5شرق

الدسوقى    20107 السيد رمضان جلل بنات    سماح ببشبيش ع هشام المحلة زكى 339102391657.5شرق

احمدالمرسى   20108 السيد رضا بنات    سماح ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.5151023122078شرق

اسماعيل    20109 زهير الباصيرى ايمن بنات    سمر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3616107.551618710شرق

سليمان    20110 صبره محمد على بنات    سناء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.521162.5211.518.568شرق

مصباح    20111 محمود محمد بنات    سندسطارق ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3629.51712817.52089شرق

شهاب    20112 المغازى يونس محمد بنات    سهيله ببشبيش ع هشام المحلة زكى 229107.52.58.517.577.5شرق

البرى     20113 طه محمد عبدالمنعم مصطفى بنات    سهيله ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.529181414.52020910شرق

محمدابورزقه   20114 رزق عبدالباسط بنات    سوسن ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.53015.5141118.520810شرق
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متولى    20115 السيد المعداوى الشحات بنات    سومه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 29.526158.5515.52089شرق

شهاوى    20116 على موسى على بنات    سومه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 298.55.53.53413.575.5شرق

منصور    20117 على توكل جمال بنات    شروق ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.5211097.510.51278.5شرق

حسب   20118 محمد محمد بنات    شروق ببشبيش ع هشام المحلة زكى 372919.5121218.516.5610شرق

سليم     20119 على البكرى عبدالبارى احمد بنات    شمس ببشبيش ع هشام المحلة زكى 15.5105.52.55.5315.579.5شرق

المغازى    20120 محمد محمد احمد بنات    شهد ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.53015.513.510.51918.599.5شرق

مندور    20121 السعيد عبدالله حماده بنات    شهد ببشبيش ع هشام المحلة زكى 281574.57.561988شرق

طمز    20122 عبدالحميد محمود عبدالمنعم بنات    شهد ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.52812.513.51219.7513810شرق

سليم    20123 على عبدالحميد رجب بنات    شيماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 372718.512.58.5192066شرق

ابراهيم    20124 البلتاجى امين صلح بنات    شيماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53018.51514.52020810شرق

الباز     20125 محمد على شعبان علء بنات    شيماء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39301914142020710شرق

سليمان    20126 ابراهيم صابر ابراهيم بنات    صباح ببشبيش ع هشام المحلة زكى 24.51871410.531856.5شرق

يوسف    20127 عبدالفتاح السعيد رضا بنات    صباح ببشبيش ع هشام المحلة زكى 383015.51411.5172079.5شرق

مصطفى    20128 ابوالفتوح ابراهيم احمد بنات    صفا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 382916.51413.51618.589.5شرق

عبدالله    20129 احمد على ايمن بنات    ضحى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 2722512.58.54.51265.5شرق

النجار    20130 عبدالسلم عبدالباقى عبداللطيف بنات    عائشه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.528513913.51255.5شرق

حنطور    20131 كامل محمد عبدالرؤف بنات    عزه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.5251312.581616.577شرق

برهام    20132 احمد المحمدى حمدى بنات    عفاف ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.5271012.51014.51578.5شرق

محمد    20133 عبدالهادى فتحى عبدالله بنات    عهد ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.52910.512.51016.51588.5شرق

على    20134 على مصطفى كمال بنات    غاده ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.5261113910.51754شرق

المغازى    20135 بديرمصطفى السعيد احمد بنات    فاديه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.530201414201779.5شرق

على    20136 موسى عبدالهادى ابراهيم بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3728151491713.558شرق

المرسى    20137 احمد عبدالغنى احمد بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.52818.51410.515.51669.5شرق
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راجح     20138 الششتاوى السيد محمد الزهراء بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.52717.513.59181674.5شرق

على    20139 حامد ابراهيم حامد بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 27.5251012.57.59.517.563شرق

محمد    20140 شبل عبدالمحسن حامد بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.5271212111415.554.5شرق

الحداد    20141 ابراهيم عبدالعظيم سامى بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 392815.512.59202079شرق

احمد    20142 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.52919.513101918810شرق

ابوغنيم    20143 ياقوت ابوالنجا محمد بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 393018.51313.519.51789شرق

داود    20144 محمودمحمد محمود محمد بنات    فاطمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 27.523107.53918.577.5شرق

عيد    20145 البسيونى حامد عبدالناصر بنات    كريمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 292315101.511.518.568.5شرق

عيد    20146 عبدالحميد حسين اشرف بنات    كنزى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3828.519.5151219.520610شرق

طاحون    20147 ابوالعينين محمود ابراهيم بنات    مروه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 322515.514.58.515.52079.5شرق

ابراهيم    20148 كامل محمد محمد بنات    مروه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33221811.57.514.51879شرق

عبيدالنجار   20149 عبدالجواد ابراهيم بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36241512.5412.518.578شرق

محمد    20150 السيد ابوزيد احمد بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.52818.513.51418.518.579.5شرق

رقبان    20151 عبدالمعطى عبدالعزيز احمد بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.5271913.5152020910شرق

عطيه    20152 ثابت فهمى الرومانى بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53019.513.51519.518710شرق

عبدالحميدالسود   20153 عبدالعزيز السيد بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 352919.514.58151979.5شرق

حماد    20154 محمد رجب حماده بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.53020141519.52069شرق

عماره     20155 محمد رضا محمد حماده بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 32.52418.512913.518.569.5شرق

البسطويسى    20156 على حسن رضا بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.53018.514.514202079شرق

عبدالله    20157 زهران عبدالعليم سمير بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.51812.5134151878.5شرق

مصطفى    20158 الهنداوى بديع عبدالفتاح بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 372717128.51717.569شرق

مكى   20159 عبدالله عبدالفتاح بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3829.519.7513.513.52018.579شرق

عبدالسلم    20160 متولى عبدالمحسن عبدالفتاح بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37282014.513.519.52069شرق
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موسى    20161 عبدالمجيد محمد عهدى بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 342717135142069.5شرق

جمعه    20162 عبدالرازق محمد مجدى بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 32.51617.510.57.5141857.5شرق

سلطان    20163 عبدالعزيز محمد مجدى بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.53019139.52019.588شرق

بدر     20164 احمد على السعيد محمد بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 382619.513.514.75202098.5شرق

زرد    20165 اسماعيل عباس محمد بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.53019.51414.752018.588.5شرق

حسنين    20166 محمود عبدالحكيم محمد بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.5282014152018.579.5شرق

اسماعيل    20167 موسى عبدالعليم محمد بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 181610.510.54.51213.567.5شرق

الجلد    20168 السيد عزت هانى بنات    مريم ببشبيش ع هشام المحلة زكى 372919.51414201788.5شرق

سليمان    20169 صبره محمد على بنات    ملك ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35231912.57.515.51667.5شرق

محمودالعوضى   20170 عبدالفتاح محمد بنات    ملك ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3829201515202079.5شرق

الزمر      20171 حامد احمد صبرى حمدى الله بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 351517.5106161787.5شرق

على     20172 حسن رمضان عبدالستار الله بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 16.59107.5591054.5شرق

الفقى     20173 سيداحمد ابراهيم محمد الله بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53019.51515202089.5شرق

ابوطالب     20174 عبدالله حسين هشام الله بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 30.56127.541717.587شرق

جمعه    20175 محمد صابر المتولى بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 34.51616.512.5111918.576.5شرق

عبدالوهاب    20176 مصطفى محمد حافظ بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 371716.591118.51976.5شرق

السيد    20177 عبدالحميد عبدالوهاب عبدالغنى بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 271110.57.55.51517.556شرق

موسى    20178 محمد السيد اشرف بنات    منى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3729.518.51514.5201979.5شرق

راشد    20179 عبدالعاطى صلح ايهاب بنات    منى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 393019.51515201989.5شرق

الحبشى    20180 سالم احمد عبدالفتاح بنات    منى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 372818.514.7510202098.5شرق

ابراهيم    20181 محمود ماهر محمود بنات    مها ببشبيش ع هشام المحلة زكى 28201214.5917.518.586شرق

الزينى    20182 السيد البيلى نجاح بنات    مى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.5161455.517.519.566شرق

العيسوى    20183 احمد السيد نسيم بنات    مى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 27.587.544.51319.576شرق
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البربرى    20184 عبدالرحمن عبدالرسول وائل بنات    ميار ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.52016.511.582019.588شرق

فرج    20185 عبداللطيف عبدالمقصود سعيد بنات    ميرفت ببشبيش ع هشام المحلة زكى 26.51523.53.541886شرق

محمود      20186 حسن طاهر محمد رمزى حسن بنات    نانسى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.53019.51415202088شرق

العدلى    20187 الحسانين فتحى عبدالعزيز بنات    نجلء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36281511.511202098شرق

عبدالله    20188 محمود عبدالغنى عبدالعزيز بنات    نداء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3830191515201988.5شرق

على    20189 محمد عبدالمحسن ابراهيم بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 34.528187.5817.52066شرق

الناقر    20190 ابراهيم المرسى اسماعيل بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.521137.57.51519.576.5شرق

السيد    20191 عبدالفضيل رشاد اشرف بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 24733.597.515.565شرق

الجمال    20192 احمد الدسوقى الدسوقى بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.5171211.51016.515.556شرق

العتربى    20193 عبدالحميد على الزغبى بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 21.5832.5910.518.586.5شرق

حسن    20194 محمد عبدالحكيم ربيع بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 34.520109.510.51618.566.5شرق

سعد    20195 مصطفى عبدالعاطى رضا بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37291999.52018.568شرق

ابراهيم    20196 يونس عبدالفتاح رضا بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 29.5104.522131767شرق

على    20197 عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 372818.513.514.75201878.5شرق

محمدعلى   20198 خليل فتحى بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3618105.57.519.52077.5شرق

الدعميشى    20199 البلتاجى امين محمد بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.529201314.52019.577شرق

احمد    20200 يوسف فؤاد يوسف بنات    ندى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 10421.57.581576شرق

محمود    20201 محمد حامد احمد بنات    نرمين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 2711338.591755شرق

اسماعيل    20202 السيد عبدالرؤف حماده بنات    نرمين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 221174.53.512546شرق

الدسوقى    20203 جمعه محمد عبده بنات    نرمين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 29.515114.57.5121047شرق

ساطور    20204 ابوالغيط عبدالعظيم محمد بنات    نرمين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.52819.51413.52019.577.5شرق

الجوهرى    20205 السيد عبدالعليم نظمى بنات    نرمين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.5231614.512.519.7517.557شرق

الصباغ    20206 طه حسنى شريف بنات    نسمه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 352479.59.518.517.546شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

925

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

المرسى    20207 برهام مختار برهام بنات    نفين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3724.51312.510.51918.565.5شرق

محمد    20208 الدسوقى محمد نبيل بنات    نهى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.53019.515152019710شرق

عبدالواحد   20209 محمد احمد بنات    نور ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.52615.513.51519.516.558شرق

رقبان    20210 عبدالهادى السيد محمد بنات    نور ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3521111212.52010.557شرق

القصاص    20211 احمد محمود ابراهيم بنات    نورا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 382717.51412.52015.557شرق

الشامى    20212 احمد عبدالعزيز احمد بنات    نورا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.526131211201257شرق

اسماعيل    20213 السيد عبدالله ابراهيم بنات    نورهان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3828181312.51914.557.5شرق

زهران    20214 محمود عبدالغنى اكرامى بنات    نورهان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3824.514.757.5919.51176.5شرق

صابرالشحيم   20215 ابراهيم ايمن بنات    نورهان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 362210107.5198.586.5شرق

شتا    20216 حامد عبدالفتاح حامد بنات    نورهان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.521155.57.519.51376.5شرق

على    20217 حسن على حامد بنات    نورهان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 33.5171087.514.512.565.5شرق

جنينه    20218 يوسف عبدالمعطى محمد بنات    نورهان ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.52518.5111119.51476.5شرق

صديقه    20219 احمد عبدالفتاح صلح بنات    نورين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.53019.51514.519.7517.5710شرق

ابراهيم   20220 عبدالمنعم ابراهيم بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 2.510.5264واحد21.594شرق

عبدالعزيز    20221 محمود فهمى توكل بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 29.53.564.5نصف13.574شرق

على    20222 سليمان محمد حافظ بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 36.51512117.515987.5شرق

بخيت    20223 محمد فؤاد غالى بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 382217.510.57.5181879.5شرق

الزمر    20224 ابراهيم محمد فرحات بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 382717.51312.52018.5810شرق

النجار    20225 محمد ابراهيم محمد بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 342314111019.511.594.5شرق

شقل    20226 احمد عبدالسلم محمد بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 34.519.51091016.51398.5شرق

ابوالنجا     20227 عبدالفتاح محمد موسى محمود بنات    هاجر ببشبيش ع هشام المحلة زكى 3829.51113.51519.510.568.5شرق

الخولنى    20228 سليمان انور محمد بنات    هاله ببشبيش ع هشام المحلة زكى 331851110187.589شرق

المتولى    20229 حامد عبدالرؤف حامد بنات    هبه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 38.53020131519.751379شرق
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ابراهيم    20230 اسماعيل محمد صابر بنات    هنا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 237.56.57.5812.5675.5شرق

زيدان   20231 مصطفى رضا بنات    هند ببشبيش ع هشام المحلة زكى 326.5104.5510675.5شرق

شقل    20232 احمد محمود صلح بنات    هند ببشبيش ع هشام المحلة زكى 215.545.54125.568.5شرق

الغنيمى    20233 عبدالمعطى محمد عبدالمعطى بنات    هند ببشبيش ع هشام المحلة زكى 34221711.510.51916.589شرق

الديسطى    20234 عبدالعال محمد ناصر بنات    هند ببشبيش ع هشام المحلة زكى 14.58.5225.5411.567.5شرق

يونس     20235 الله فرج السعيد يونس بنات    وسام ببشبيش ع هشام المحلة زكى 24.594.52.5514.57.577شرق

مطاوع    20236 يوسف محمد عبدالفتاح بنات    وفاء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 35.519139.59.518.513.578.5شرق

شهاب    20237 المغازى يونس ابراهيم بنات    ولء ببشبيش ع هشام المحلة زكى 39.529201314.752016.588شرق

مصطفى    20238 احمد محمد احمد بنات    يارا ببشبيش ع هشام المحلة زكى 32.510.51010.57.5161176.5شرق

سليمان    20239 محمد عبدالمنعم سلمه بنات    ياسمين ببشبيش ع هشام المحلة زكى 22.57.566.5واحد9.53.51.5شرق

السعيد   20240 خميس محمد بنات    يمنى ببشبيش ع هشام المحلة زكى 37.52317.512.514.752017.588شرق

عبدالسلم    20241 عزيز محمد عاطف جوده      ابراهيم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 351517.512.51019.51482شرق

عمارة    20242 محمد عبدالعزيز ابراهيم جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 18.57.514.533.5151182شرق

حسين    20243 ابوالعينين محمد ابوالعينين جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 23.57.5722.51210.553شرق

عبدالوهاب   20244 السعيد اشرف جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.5292014.5152018.584شرق

السيد    20245 احمد الدسوقى السعيد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 32.517.5154.58.519.51263شرق

رضوان    20246 احمد احمد السيد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 267.5102418.513.563شرق

موسى    20247 السيد حسن السيد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3617.51493.519.517.583.5شرق

اسماعيل    20248 حسن عبدالسلم السيد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2515149.5121811.574.5شرق

عبدالله    20249 ابراهيم محمد السيد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35.524.518.514.51519.7517.565.5شرق

شلبى     20250 احمد سيد حامد حمدى جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 128.57229663شرق

حسين    20251 ابراهيم متولى خالد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3163.522.571663شرق

الشامى   20252 محمد رضا جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30.575.543.51115.553شرق
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عبدالله    20253 احمد على سعد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 101562واحد15.582.52شرق

صلح    20254 سليمان احمد سليمان جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد نصف1811.510.525.515.5166شرق

ادريس    20255 امين محمد شريف جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 362015.51010.519.51868شرق

حسين    20256 احمد عبدالعاطى محمد جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30.5914.51311.518.516.533شرق

الشامى    20257 اسماعيل احمد محمود جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 22.59.513.587.517.51841.5شرق

المنسى   20258 عبدالحميد محمود جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 208.5117.521611.551.5شرق

جودة   20259 محمد محمود جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3312.57.59.5814.51563شرق

محمد   20260 ابراهيم مصطفى جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 24.515.511.59.57.515.51563شرق

فلفله    20261 على الزغبى ناجح جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3421.51913.51318.51983.5شرق

ابوريا    20262 موسى ابوالسعاد هانى جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 27181133119.583.5شرق

عبدالعال    20263 محمد شعبان يوسف جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 321911.510.57.51614.574شرق

خالد    20264 محمود امين مهدى جوده      اسلم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 26151037.510763شرق

حسن    20265 احمد عبدالسميع محمود جوده      السعيد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 28117.5424.5764شرق

الفقى    20266 السيد المغازى زغلول جوده      المغازى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30.51511.598.5141475شرق

سليمان    20267 احمد اسماعيل رمضان جوده      امير حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.530201514.52019810شرق

الششتاوي    20268 غازى عبدالعزيز غازى جوده      امير حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2911.5105.5714662شرق

مصطفى    20269 بسيوني حلمى كرم جوده      امير حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 54.5واحد21.511.56.52.51.57.5شرق

القاضى    20270 محمد عبدالهادى ياسر جوده      امير حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 26.510.5102.5511634.5شرق

ابراهيم    20271 سليمان ابراهيم محمد جوده      تامر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 251510.53.531110.553.5شرق

عبدالسلم    20272 عزيز محمد عاطف جوده      جمال حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 32.517.517.510.57.5171268شرق

محمد    20273 مصطفى المحمدى مصطفى جوده      حاتم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2615103.57.514.51265شرق

الشرقاوي    20274 ابوالسعود السيد محمود جوده      حازم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 32.5151311.51018.512.564.5شرق

مازن     20275 عبدالله احمد سيد حسن جوده      حسام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3518135.5914.58.565شرق
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ابراهيم    20276 المعداوى حسان حماده جوده      حسام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 25.51710891510.563.5شرق

مصباح    20277 محمد مصباح محمد جوده      حسام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 24.516105.57.511.51263.5شرق

الشافعى    20278 على حسن محمدى جوده      حسن حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 32.51710.587.515.516.554شرق

عبدالخالق    20279 عبدالحميد حمدى حسين جوده      حمدى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.516103.57.51011.555.5شرق

رمضان    20280 محمد جمعه محمد جوده      حمدى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 231561.55.57.53.557شرق

حسن    20281 احمد حمدى هشام جوده      حمدى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30.51512.57.57.516969شرق

خالد    20282 ابراهيم عبدالبر جمال جوده      خالد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2415128812767.5شرق

مصطفى    20283 محمد فتحى طارق جوده      خالد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3112612.55107.567.5شرق
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المنسي    20284 محمد محب عبدالحميد جوده      خالد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37.52417.514.512.51912.558.5شرق

جوده    20285 عبدالباقى محمد محمد جوده      خالد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.519.518.51514201657.5شرق

الدين    20286 نور خضر محمد جوده      خضر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 361511.512.5212.51666شرق

عبدالعظيم   20287 رمضان البسيونى جوده      رمضان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 371612.5141116.51576.5شرق

حسن    20288 عبدالقادر سعد عبدالقادر جوده      سعد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38231714.59.5191666.5شرق

ابوالمكارم    20289 احمد على محمد جوده      شادى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2511.510117.513.59.565.5شرق

عبدالمقصود   20290 بشير عبدالمقصود جوده      شريف حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2575.54.55.510953شرق

يوسف     20291 عبدالمولى اسماعيل محمد الدين جوده      شهاب حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 318.54.57.57.511.513.564.5شرق

مصطفى    20292 احمد مصطفى احمد جوده      طارق حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 387.5613.57.51314.576.5شرق

عبدالله    20293 محمد عبدالله عبدالعظيم جوده      عادل حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 23.51.545.523.5563.5شرق

البلتا    20294 عبدالمعطى عبدالرحمن سامى جوده      عبدالرحمن حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3617.514.513.57.517.512.566.5شرق

حرب   20295 طلبه رشدى جوده      عبدالعزيز حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 28.51228.53614.585شرق

عبدالله    20296 ابراهيم عبدالسلم ابراهيم جوده      عبدالله حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.521.51012.51314.513.557.5شرق

الفقى    20297 السيد السعيد شعبان جوده      عبدالله حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35252014152015.567.5شرق

البسطويسي    20298 عيد البسطويسى عصام جوده      عبدالله حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39291914.5152017.5710شرق

جودة   20299 احمد مهدى جوده      عبدالله حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37.526.515.5111019.751276شرق

العشرى    20300 جمعه الشاذلى ناجح جوده      عبدالله حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.52917131219.513.566.5شرق

صلح   20301 عبدالمجيد جمال جوده      عبدالمجيد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 371715.5149.51817.576شرق

الدسوقى    20302 عبدالنبى عبدالمنعم محمد جوده      عبدالمنعم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 31.5116.54.57.51516.574.5شرق

خليل    20303 اسماعيل عبدالهادى ياسر جوده      عبدالهادى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 25.5155115.511.51174شرق

مصطفى    20304 محمد فتحى محمد جوده      عصام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 321765.54.515.513.552شرق

مصطفى    20305 السيد محمد بلل جوده      عمار حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 362410109.518.51164شرق

الشامى    20306 محمود السيد مصطفى جوده      عمر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3624134.57.517.512.574شرق
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سالم    20307 ابوالخير رمضان محمد جوده      عمرو حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 29.518105.57.5191283شرق

صلح   20308 عبدالمجيد محمد جوده      عمرو حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد27.51361.52.751614.58شرق

حرب    20309 شهاوى شعبان السيد جوده      فارس حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد25.5104.552.514.5105شرق

جوده    20310 طه احمد جوده      فارسطه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 34211011.5518.517.562.5شرق

محمد    20311 ابراهيم عبدالفتاح محمد جوده      فارس حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.52412.5124.515.58.563شرق

الحسانين    20312 فرحات نعمان ربيع جوده      فرحات حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 22.515633.5158.552.5شرق

الحسانين    20313 فرحات نعمان احمد جوده      كريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 34241710.59.517.511.571.5شرق

على    20314 ابراهيم مختار حسن جوده      كريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 169.542.5واحد151553.5شرق

جوده    20315 مصطفى زكى رجب جوده      كريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد218115واحد28912شرق

محمد    20316 محمود ماهر سامح جوده      كريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 29.51555.52.517.59.551.5شرق

محمد    20317 قطب عبدالنبى محمد جوده      كريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد نصف316.565واحد17.5103شرق

محمد    20318 على رمضان عبدالله جوده      ماجد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30.58104.54.519961.5شرق

الحصرى    20319 مصطفى رمضان محمود جوده      مجدى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30.516108.51018.511.541.5شرق

مرعى    20320 شحاته رمضان ابراهيم جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3215109918.513.561.5شرق

ابوشبانه    20321 عبدالعزيز محمد احمد جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2811107.57.5181361.5شرق

الشناوي    20322 احمد محمود احمد جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد246107.55.5129.54شرق

شهاوى    20323 السيد عبدالرحمن السيد جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2915119.54.517.5952.5شرق

الششتاوى    20324 عبدالرازق محمد السيد جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 281512.514.57.518742.5شرق

الشابورى   20325 السيد انور جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 27111043111155شرق

ابوالخير   20326 رمضان جميل جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37.5282014.514.519.51767.5شرق

ابراهيم    20327 احمد عاشور حمدى جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 341813.514.51418.511.587.5شرق

القلشى    20328 محمود عبدالمجيد حمدى جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35.52718.514.515201877.5شرق

غنيم    20329 غنيم احمد خالد جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 29.5151013.58.517.510.577.5شرق
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الصعيدى    20330 ابراهيم فتحى خالد جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2073.55.536.57.553.5شرق

الشرقاوى    20331 ابراهيم صادق ربيع جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37251714.51018.518.578شرق

البسطويسى    20332 عيد البسطويسى رمضان جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.5281413.5101817.568شرق

غازى    20333 احمد السيد شعبان جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 331518138181477شرق

سلطان    20334 على شاكر صبحى جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 22.543واحدنصف7.523شرق

عبداللطيف    20335 بيومى عبدالنبى صبحى جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 25.58243.58.59.554.5شرق

محمد    20336 عبدالراضى محمد علء جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 15.564.54271346.5شرق

السيد    20337 عبدالغفار السيد عمرو جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 267107.5461046.5شرق

الشامى    20338 احمد ابراهيم كامل جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 15.5156.57.53.56.51066شرق

الشامى   20339 محمود مجدى جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38302014.51519.7518.589شرق

جوده    20340 عبدالمنعم ابراهيم محمود جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37.5292013.5151918.589شرق

ابراهيم    20341 محمد السيد محمود جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37.52919.513.51519.518.588شرق

عثمان    20342 محمد حسنى محمود جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.5614.555.5101766شرق

رمضان    20343 محمد ربيع مختار جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 391172.5صفر1823شرق

الدين    20344 نور خضر ياسر جوده      محمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 4.57.51171.5صفر23.553.5شرق

عطية    20345 احمد عيد احمد جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد42.510.55نصف18.544.5شرق

البسطويسى    20346 طه عبدالمجيد اشرف جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 34.51513.588161583.5شرق

حشيش    20347 محمد عبدالحليم السيد جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30181510.55.5171772.5شرق

شلبى    20348 البيلى محمد ربيع جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد281111.510.54.51217.57شرق

محمد    20349 عيد محمد سامح جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 13107.59.52.5711.572شرق

جودة   20350 جابر عبدالحميد جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.529201513.5201984شرق

العنانى   20351 محمود محسن جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 5.54481.571541.5شرق

جوده    20352 سليمان احمد محمد جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 22.575.593.51215.561.5شرق
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مصطفى   20353 رمضان مصطفى جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد2894105.58145شرق

النبى     20354 حسب احمد ابراهيم هانى جوده      محمود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.5292014.5132019.564شرق

الحسانين    20355 فرحات المتولى محفوظ جوده      مدحت حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35151413.5516.518.542.5شرق

عصفور    20356 احمد رمضان السعيد جوده      مصطفى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 20.557.511.541512.571.5شرق

ابوزيد    20357 شهاوى مصطفى طارق جوده      مصطفى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 20151010.53121262شرق

ابراهيم    20358 احمد السيد عصام جوده      مصطفى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3930201512201984شرق

ابوشبانه   20359 حسانين محمد جوده      مصطفى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.5252014.51519.52079شرق

القزاز    20360 عبدالعظيم رجب محمد جوده      مصطفى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.52015.51313.519.751965شرق

ابودشيش   20361 طه محمد جوده      مصطفى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.522161311.519.515.576شرق

هلل    20362 محمود منير محمد جوده      منير حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 26157.510.5415.51361.5شرق

حماد    20363 رزق اسماعيل مهيب جوده      مهاب حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد36.515147.5318187شرق

سلطان    20364 عبدالعزيز محمد محمود جوده      مؤمن حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35.515161411.5201978شرق

الجدى    20365 عبدالله حلمى رضا جوده      نادر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30814.512.53.5181868شرق

الضعيف    20366 العشرى عبدالرحمن الششتاوى جوده      هشام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 24.541011.52.51216.564شرق

عبدالستار   20367 المتولى حاتم جوده      هشام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.5302014.5152017.598.5شرق

عباس    20368 محمد يسن علء جوده      ياسين حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 291717.51413.519.51778.5شرق

جوده    20369 اسماعيل محمد اسماعيل جوده      يوسف حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.5191813.514.518.51478.5شرق

سليمان   20370 فطيم تامر جوده      يوسف حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 24.5710.57.51014.51177شرق

شهاوى    20371 احمد زغلول مجدى جوده      يوسف حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3115105.59.515.51376.5شرق

ابراهيم    20372 عبدالمنعم فوزى احمد جوده      اسراء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.52919.515152018.589.5شرق

جودة    20373 السيد عثمان صبحى جوده      اسراء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 26.5810.55.57.515.58.553.5شرق

تركى    20374 محمد عاشور طلعت جوده      اسراء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.528.519.51414.52014.566شرق

عبدالنبى    20375 ابراهيم عبدالحميد عاطف جوده      اسماء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.528.519.7514.51519.51667.5شرق
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جوده     20376 مصطفى احمد محمد ناجح جوده      اسماء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3124197.51317.515.585.5شرق

الحسانين    20377 فرحات نعمان ربيع جوده      الفت حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 372919.5151419.51887.5شرق

الشنهاب    20378 محمد احمد محمد جوده      امانى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36281913.513.519.51897.5شرق

على    20379 محسوب السعيد جمال جوده      امل حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.52819.513.514.519.751778شرق

شهاب    20380 ابراهيم ابراهيم علء جوده      امنيه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 29.51912513.51315.588شرق

احمد     20381 سيد محمود نبوى محمد جوده      اميره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38302013.5151918.599شرق

محمد    20382 فهمى سلمه وليد جوده      اميره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38292013.514.518.51878شرق

ابراهيم    20383 محمد احمد صبحى جوده      انجى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3317131313.51817.596.5شرق

عبدالسلم   20384 البسطويسى عبدالسلم جوده      انجى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 22.511107.5111415.584.5شرق

عبده    20385 رزق احمد محمود جوده      انجى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 167427.57.51085.5شرق

عبدالفتاح   20386 حمدى بليغ جوده      ايمان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 311612.510.513181786.5شرق

سالم    20387 محمد محمود محمد جوده      ايمان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 291010.511.511.51616.586شرق

الدسوقى    20388 امين الدسوقى ابراهيم جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.5231213.513.518.512.5710شرق

عثمان    20389 محمد حسنى احمد جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3315108.5514.513.576شرق

سلمه    20390 عبدالسلم عبدالفتاح السعيد جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.530201515201889.5شرق

رزق   20391 عبدالسلم بركات جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.52919.513.5142015710شرق

يوسف    20392 محمود يوسف شمس جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.51712.59.55.5141476.5شرق

احمد    20393 سيد عبداللطيف عبدالرحمن جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35.51758.57.512.511.564.5شرق

الشامى    20394 احمد حامد فؤاد جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3087.581.510.51386.5شرق

احمد    20395 شعبان شعبان محمد جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38201413.58.51915.588.5شرق

الصعيدى    20396 عبدالرحمن عبدالرؤف محمد جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 29.51510.5114.51714.566شرق

رمضان    20397 عباس حسان هانى جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 382316.513.512181365شرق

عبدالعليم    20398 عبدالقادر مصطفى وائل جوده      ايه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 29.51511.510.5413.5768.5شرق
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ابوسريه   20399 حسين رضا جوده      بسمه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 382718.515919.751579شرق

الهنداوى    20400 عبيد ابراهيم مصطفى جوده      حبيبه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.5282014.5152018.579.5شرق

احمد    20401 محمد عبدالمطلب مسعود جوده      حنان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3518.511.587.5141679.5شرق

حسين    20402 ابراهيم مصطفى خيرى جوده      خلود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3315107.5314.513.566شرق

محمد    20403 عبدالقادر سعد عبدالقادر جوده      خلود حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2315107.541415.572.5شرق

حرب    20404 راشد حسن صبحى جوده      داليا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33151094.515.51756.5شرق

الحسانين    20405 فرحات المتولى عبدالرحمن جوده      ديمه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.522.515.510.55.518.519.2565.5شرق

ابوزيد    20406 حجازى احمد محمد جوده      دينا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 159432.5213.565شرق

شلبي    20407 عبدالمنعم احمد علء جوده      رانا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3215.5117.55.5111768.5شرق

السيد    20408 محمود احمد فريد جوده      رانيا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 811.562واحد208102.5شرق

على    20409 عبدالستار المتولى طارق جوده      رنا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3928.516151519.515.575.5شرق

المرسى    20410 محمد عبدالرحمن حمزه جوده      روان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.53019.51514.519.514.589.5شرق

الشيشينى    20411 ابراهيم مصطفى خيرى جوده      روان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.52919.751514191579شرق

جودة   20412 الحسانين رمضان جوده      روان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.5267.5914.51514.567شرق

ناصف    20413 السيد محمد رمضان جوده      روان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 21953.5361565.5شرق

العزب    20414 ابراهيم عبدالشافى علء جوده      روفيدا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 22.5117.55.54.581667شرق

صلح     20415 الله عوض السعيد ايمن جوده      ساره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2911.510.54.53.5151585.5شرق

محمد     20416 ابراهيم سليمان الدين عماد جوده      ساره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.529.51914.5152018.589.5شرق

ابراهيم    20417 يوسف احمد محمد جوده      ساره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.52719.514.5152017.586.5شرق

الشامى    20418 السيد عبدالخالق محمود جوده      ساره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 205.5102.535.51564شرق

حرب    20419 راشد الجيوشى نعمان جوده      سحر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 22.51064.51.581375شرق

ابراهيم    20420 حسن فريد حسن جوده      سعاد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 713.555نصف23.596.52.5شرق

الشامى    20421 محمد عيد خالد جوده      سلمى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 362618141518.51875شرق
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سليمان    20422 عبدالرحمن عبدالحى انور جوده      سماح حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 28156.555.591363.5شرق

فوده    20423 عبدالعزيز احمد رضا جوده      سميره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 28157.57.53.5101474.5شرق

الشامى    20424 محمد عيد خالد جوده      سميه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39301915152019.563.5شرق

حسن    20425 احمد حمدى هشام جوده      شاهندا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.53019.7514.5152015.599.5شرق

حسن    20426 عبدالحميد شعبان اشرف جوده      شروق حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3722.513.5131219.51875.5شرق

عبدالعزيز   20427 محمد عماد جوده      شروق حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3717.512108.515.51675.5شرق

سريه   20428 حسين عرفه جوده      شرين حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 1.57.514.574.5واحد24.595شرق

الشامي    20429 رزق محمود العوضى جوده      شيماء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 21564واحدواحد14.55.54.5شرق

احمد    20430 فتحى عيد محمد جوده      شيماء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2.58.51377.5واحد11.59.56شرق

محمد    20431 فهمى شعبان ناصر جوده      صباح حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.53019.515152018.5710شرق

غنيم    20432 عبدالله مصطفى السعيد جوده      صفاء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.53019.515152018910شرق

السعيد    20433 عبدالحميد عبدالهادى عبدالحميد جوده      ضحى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 6.51563.5واحد20873شرق

معوض    20434 السيد معوض خالد جوده      عفاف حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 26.5111238.251514910شرق

رمضان    20435 على عبدالعزيز ماجد جوده      علياء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 16.5154.51.52.57.514.563شرق

السيد    20436 علي ممدوح الشحات جوده      غاده حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 818.563واحدواحد3116.57.5شرق

فرحات    20437 موسى حلمى نصر جوده      غاده حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.5201111.57.51917.573.5شرق

رمضان    20438 محمد ربيع عبدالفتاح جوده      فاطمه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2115433.511.51352شرق

ابوالمجد    20439 فرج احمد ممتاز جوده      فاطمه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.53019.751413.5201694شرق

يونس    20440 حسين مسعد نصر جوده      فاطمه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد نصف210.514.54نصف27.5157شرق

ابوالفتوح    20441 محمد السعيد علء جوده      فرحه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 30.5217.532.512.51267شرق

البلتاجى    20442 عبدالمعطى احمد هانى جوده      فرحه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.53019.515152018910شرق

عرفه   20443 زغلول على جوده      ليلى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39301913.5152018.599.5شرق

حماد    20444 رزق اسماعيل مهيب جوده      مريام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37.521.510.54.54.514.517.582شرق
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البسطويسى    20445 المعداوى محمد رمضان جوده      مريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 342414.57.57.5171784.5شرق

حسن    20446 على عبدالسلم سمير جوده      مريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.53017.51412.51918.587شرق

جوده    20447 السيد عثمان شريف جوده      مريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 393019.515152020810شرق

جوده   20448 عبدالحليم محمد جوده      مريم حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 393018149.52018.5810شرق

محمد    20449 محمد صابر السيد جوده      منار حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38291914.514.5202069.5شرق

حامد     20450 السيد عثمان سمير الله جوده      منه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 217.5637.51816.577.5شرق

عباس     20451 عبدالله كامل ماجد الله جوده      منه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 211545.548.51473شرق

الحسانين    20452 فرحات نعمان عبدالفتاح جوده      منه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.5301914.513.5201794.5شرق

البسيونى    20453 على عبدالعاطى منير جوده      منه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35271814.511191784شرق

البسطويسى    20454 المعداوى محمد ابراهيم جوده      منى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد32.51910107.51712.58شرق

موسى    20455 عبدالعزيز محمد حمدى جوده      منى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد صفر13.51177.57.58116شرق

المتولى    20456 الدسوقى ميسره محمد جوده      منى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد نصف35.5157.57.52.517127شرق

رمضان    20457 محمد لملوم الشحات جوده      مى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.530201515202089.5شرق

فرحات    20458 عبدالرحمن طاهر حازم جوده      ميرنا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 2917.510117.517.51762شرق

حسن    20459 احمد حمدى صبحى جوده      ميرنا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 35.5282014.512201899.5شرق

الشامي    20460 عبدالفتاح السعيد صبحى جوده      نجلء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3316.511104.518.514.594شرق

ابوالغيط    20461 شعبان ابراهيم محمد جوده      نجلء حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 352317.512.59.51919.584.5شرق

حامد    20462 عبدالرحمن المغورى حامد جوده      ندا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 37.52819.51515201882شرق

عثمان    20463 محمد السعيد ماهر جوده      ندا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 27.516107.54.516.51583شرق

علم    20464 ابوحجيل علم محمد جوده      ندا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 38.528.51813152019.577شرق

الفقى    20465 سليمان محمد محمدى جوده      ندا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3818.514.587.518.516.576شرق

النشار   20466 السيد ابراهيم جوده      ندى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد واحد32.5147واحد11.56.54شرق

محمد    20467 محمود يحيا المحمدى جوده      ندى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 361912.58.5519.752097شرق
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حرب    20468 طلبه حامد خيرى جوده      ندى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.5151010.56.518.517.576.5شرق

الشناوى   20469 محمد ماهر جوده      ندى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 382519.514919.7516.579شرق

محمد    20470 مجاهد عطيه علء جوده      نسمه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 28.55.562.53.515.51262شرق

حسين    20471 محمد محمود حامد جوده      نورا حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.597.510.59.52017.576شرق

صلح    20472 عبدالعال محمد ابراهيم جوده      نورهان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 33.5171011311.51882.5شرق

ابراهيم    20473 العفيفى محمود صبحى جوده      نورهان حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 25.518411.54111463.5شرق

المسعد   20474 ابوالوفا حسنى جوده      نيره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 8.513.563نصف151538.5شرق

المسيرى     20475 الله خلف نبيل تامر جوده      هاجر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 917.575نصف231548.5شرق

شهاوى    20476 اسماعيل عبدالمجيد علء جوده      هاجر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3519.510128131994شرق

على    20477 عثمان عبده محمد جوده      هاجر حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 301510104.5141988شرق

ابوالغيط    20478 محمد محمد السيد جوده      هبه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 39.53019.51514.52019910شرق

راشد   20479 عبدالعزيز سمير جوده      هبه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 1115.573واحد32155.57.5شرق

حسن    20480 غازى حافظ نزيه جوده      هبه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3220107.54.5101662.5شرق

محمد    20481 يونسسليمان صبحى جوده      هدير حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 1.511.561.5نصف128.51.55شرق

الشناوى   20482 على شعبان جوده      هند حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 18.5155.59.526.514.577شرق

الحسانين    20483 عثمان مروان سمير جوده      وسام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 3828.51814.5121918.579.5شرق

خالد     20484 ابراهيم احمد ربيع محمود جوده      وسام حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 32271110.54.515.517.556شرق

مصباح    20485 محمد احمد محمد جوده      وهيبه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 28.5217101.5913.574شرق

شحاته    20486 القبانى فوزى وليد جوده      ياره حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 614.572.5نصف16153.57.5شرق

حرب    20487 راشد الجيوشى بليغ جوده      ياسمين حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 241447.52101284شرق

عبده    20488 ابراهيم عبده محمد جوده      ياسمين حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 36.52916.5109.519.51977.5شرق

شحاته    20489 محمد عبدالله ممدوح جوده      ياسمين حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 1716392712.552.5شرق

فرج    20490 محمود السيد محمد جوده      يمنى حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 19.5194.58.5210.51666.5شرق
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ابوعوف    20491 عبداللطيف ابراهيم حسن المشتركة   ابراهيم ع عبود المحلة اسماعيل 38.525.51911.51219.517.578شرق

السيد    20492 عنتر جلل زهران المشتركة   ابراهيم ع عبود المحلة اسماعيل 35.51913.511.511.51419.568شرق

ابوسعده    20493 محمد رجب محمد المشتركة   ابراهيم ع عبود المحلة اسماعيل 351510.595.51517.557.5شرق

عبدالعاطى    20494 السيد عبدالعاطى السيد المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 30.513107.541214.547شرق

نوفل    20495 عبده زجاج انور المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 289.5104.51.51114.548.5شرق

حشيش     20496 مصطفى الدين صلح جلل المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 39291914.513.519.52089شرق

الشهاوى    20497 السيد احمد عابر المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 347167.53.5122078شرق

قاسم    20498 عبدربه حامد علء المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 19.52.57.554.5712.576.5شرق

عبدالقادر    20499 محمد عاشور علء المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 33.511104.51.57.51865شرق

حسن     20500 على معوض عزت على المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 3010108.54101773.5شرق

محمد    20501 حسن محمد على المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 31.5171010.53.512.51258.5شرق

الجميزى    20502 الششتاوى محمد عمرو المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 34.519181110.51614.569شرق

عزيه     20503 حسن عبدالبارى احمد منصور المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 32.53.510.58413.51246شرق

عبدالبارى    20504 الششتاوى بكر هشام المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 167.5107.53.510.510.544.5شرق

الشهاوى     20505 الدسوقى حسن احمد يحيى المشتركة   احمد ع عبود المحلة اسماعيل 392919.512.511191968.5شرق

عبدالمعطى    20506 بدير عبدالحكيم الشابورى المشتركة   ادهم ع عبود المحلة اسماعيل 3517.51510.59.517.51668شرق

ابوحسن     20507 محمد صالح عبدالنبى ربيع المشتركة   ادهم ع عبود المحلة اسماعيل 173.5108.51.5128.545شرق

ابراهيم    20508 محمد عبدالمحسن محمد المشتركة   اسلم ع عبود المحلة اسماعيل 196.5108.521012.557.5شرق

عبداللطيف      20509 عبدالسميع السلم تاج وليد السلم المشتركة   تاج ع عبود المحلة اسماعيل 1841021.55.511.555.5شرق

خليل    20510 عبدالفتاح خليل سعيد المشتركة   جمال ع عبود المحلة اسماعيل 3423.512851914.556.5شرق

على    20511 معوض عبدالعليم تهامى المشتركة   حسن ع عبود المحلة اسماعيل 21.5215.582.5121064.5شرق

قاسم    20512 السيد عبدالمقصود عيد المشتركة   حسن ع عبود المحلة اسماعيل 3928.519.514142017.569.5شرق

حموده    20513 حسين محمد شفيق المشتركة   حسين ع عبود المحلة اسماعيل 21312.5127.510.51567.5شرق
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احمد    20514 عبداللطيف حماده رضا المشتركة   حماده ع عبود المحلة اسماعيل 253.51310.54.512.51346.5شرق

محمد    20515 رمضان حمدى عبدالعزيز المشتركة   حمدى ع عبود المحلة اسماعيل 381618.512.511.51816.566.5شرق

داود   20516 صابر اسماعيل المشتركة   رامى ع عبود المحلة اسماعيل 3515197.541710.567.5شرق

الشافعى    20517 عبدالرازق السعيد لبيب المشتركة   سامح ع عبود المحلة اسماعيل 3210.5179512.51368شرق

موسى     20518 السيد عبدربه صابر محمد المشتركة   صابر ع عبود المحلة اسماعيل 3815187.57.51714.579.5شرق

موسى     20519 على محمد عادل محمد المشتركة   عادل ع عبود المحلة اسماعيل 34.517.5157.53131266شرق

المتولى     20520 شبل محمود البلتاجى السيد المشتركة   عبدالرحمن ع عبود المحلة اسماعيل 37.52719.51410.519.516.5710شرق

العشماوى    20521 محمد عباس مسعد المشتركة   عبدالرحمن ع عبود المحلة اسماعيل 3220.513.581.515.514.559شرق

محمد    20522 الشهاوى فرج عبدالوهاب المشتركة   عبدالله ع عبود المحلة اسماعيل 3217.5147.52.516.514.566شرق

ابراهيم    20523 محمد عبدالسميع وليد المشتركة   عبدالله ع عبود المحلة اسماعيل 30.522.51712819.512.5610شرق

الحلو     20524 السعيد على حليم السيد المشتركة   على ع عبود المحلة اسماعيل 36271814.5152014.5710شرق

عيسى    20525 محمد عيد حسن المشتركة   على ع عبود المحلة اسماعيل 382819.51412.517.51669.5شرق

مصطفى    20526 عبدالعزيز سعد خالد المشتركة   عمرو ع عبود المحلة اسماعيل 341515.597.51314.567شرق

ابراهيم    20527 جمعه ابراهيم عبدالحميد المشتركة   عمرو ع عبود المحلة اسماعيل 1.54.5542.5واحد12.5106شرق

نوفل      20528 ابراهيم عبده مسعد الدين علء المشتركة   عمرو ع عبود المحلة اسماعيل 35.5151557.517.51742.5شرق

عبدالعزيز    20529 البسيونى عبدالمنتصر ايمن المشتركة   فارس ع عبود المحلة اسماعيل 15.51166.5صفر36.517.519.54شرق

محمد    20530 سيداحمد مبروك سيداحمد المشتركة   كريم ع عبود المحلة اسماعيل 12.53.554.5نصف4157.51.5شرق

السيد    20531 رمضان بدير صابر المشتركة   كريم ع عبود المحلة اسماعيل 36.521198.59.52015.577شرق

جمال    20532 احمد عبدالمنصف ماجد المشتركة   كريم ع عبود المحلة اسماعيل 11.51156.5واحد1915101.5شرق

السيد    20533 الغمرى السيد مصطفى المشتركة   ماهر ع عبود المحلة اسماعيل 9.513.556واحد28.5117.51.5شرق

السيد    20534 رمضان بدير ابراهيم المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 7.56.567واحد10157.51.5شرق

عاشور     20535 ابراهيم الششتاوى محمود احمد المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 298102.5410856.5شرق

المام     20536 احمد اليمانى عبدالحميد اشرف المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 26.51512.532.57.5943.5شرق
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مسعد    20537 احمد عبدالعال اكرامى المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل صفر7.56.54واحد1410102شرق

نوفل     20538 محمد سعد رجب اكرم المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 3.510548.5نصف14.58.56.5شرق

ابوشنب    20539 جمال عبدالستار السيد المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 3.5121047واحد189.56شرق

القناوى    20540 حسن عبدالفتاح المهدى المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 23114.51.54101056.5شرق

عبداللطيف    20541 عبدالسميع احمد بشير المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 51012.558.5واحد361110شرق

قاسم     20542 موسى منصور حمدى بليغ المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 2.5151657.5واحد288.56شرق

ابوزيد    20543 محمد الهللى حسن المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 34.510.5101.54.5161747.5شرق
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رمضان    20544 المنسوب عبدالعزيز رجب المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 34.59101.54.5161748شرق

ابراهيم    20545 احمد ابراهيم رضا المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 382110.534.5161789شرق

احمد    20546 عبداللطيف احمد رمضان المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 39.525.51810.512.51916.5510شرق

الشافعى    20547 يوسف لطفى سعد المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 39.53019.513.5152019610شرق

عبدالجواد    20548 العشرى نادر شريف المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 36.518102.5517.511.5410شرق

اسماعيل    20549 محمد عيد عبدالرحمن المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 21.5872.551113.548شرق

نوفل     20550 ابراهيم عبده زجاج عبدالله المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 35.5171047.514.516.558.5شرق

نوفل    20551 عوض مختار عبدالمنعم المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 31237.53.55.5131649.5شرق

ابوعمر     20552 محمد السيد ناجح فارس المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 332511.58.57.514.514.559شرق

حسن    20553 الدسوقى حسن مصطفى المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 2010734.51415.549شرق

الكومى    20554 موسى احمد ممدوح المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 3825.5147.54171958شرق

نوفل    20555 محمد ابراهيم نوفل المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 341813.55.5317.517.557.5شرق

فراج    20556 محمد احمد هانى المشتركة   محمد ع عبود المحلة اسماعيل 28.515107.5316.51759.5شرق

غازى    20557 السيد عبدالرازق السيد المشتركة   محمود ع عبود المحلة اسماعيل 39.53018.515152019510شرق

خليل    20558 صالح الرفاعى سمير المشتركة   محمود ع عبود المحلة اسماعيل 3518147.57.517.51759.5شرق

عثمان     20559 سعيد محمد عبدالبارى صالح المشتركة   محمود ع عبود المحلة اسماعيل 29.516104.57.5171259.5شرق

عبدالجواد    20560 يوسف حمدى عماد المشتركة   محمود ع عبود المحلة اسماعيل 335.58.544.51514.566.5شرق

حسن    20561 على معوض لبيب المشتركة   محمود ع عبود المحلة اسماعيل 8.593.57.52155.544شرق

احمد    20562 عبداللطيف مصطفى السعيد المشتركة   مصطفى ع عبود المحلة اسماعيل 23154.57.52.517753.5شرق

الشهاوى   20563 عبدالتواب مجدى المشتركة   منصور ع عبود المحلة اسماعيل 39.5281813.515201959.5شرق

المصرى    20564 عدنان يحيى عمران المشتركة   مهدى ع عبود المحلة اسماعيل 39.52818.51415201969.5شرق

سعيد     20565 السيد سعد السيد رضا المشتركة   هاشم ع عبود المحلة اسماعيل 37.5211510.51019.51349شرق

اغا     20566 حسن محمد حسن محمد المشتركة   هشام ع عبود المحلة اسماعيل 3619.5109.51019.514.558.5شرق
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محمد     20567 سعد الدين سراج السيد المشتركة   وليد ع عبود المحلة اسماعيل 3523.510108.518.513.557.5شرق

ابوحسن    20568 عباس فهمى جمال المشتركة   اسراء ع عبود المحلة اسماعيل 38271913.5819.51668.5شرق

خليل    20569 عبدالرحمن جمعه عبدالرحمن المشتركة   اسراء ع عبود المحلة اسماعيل 36.52511.5104191389شرق

ابراهيم    20570 عبدالنبى طلعت عبدالنبى المشتركة   اسراء ع عبود المحلة اسماعيل 39.53019.515152019710شرق

البسطويسى   20571 فايز محسن المشتركة   اسراء ع عبود المحلة اسماعيل 3420138.57.518.516.569شرق

عبود    20572 السيد جابر محمد المشتركة   اسراء ع عبود المحلة اسماعيل 39.53019.513.511.519.7518.598شرق

توفيق   20573 السيد رمضان المشتركة   اسماء ع عبود المحلة اسماعيل 3819.5171381818.568شرق

حسين    20574 مصطفى مسعد عبدالعزيز المشتركة   اسماء ع عبود المحلة اسماعيل 3921.51711919.51868.5شرق

دياب    20575 رمضان ابراهيم محمد المشتركة   الء ع عبود المحلة اسماعيل 3826171411.519.516.588شرق

قاسم    20576 السيد محمد محروس المشتركة   الشيماء ع عبود المحلة اسماعيل 32154.510217855شرق

العراقى    20577 على محمد شعبان المشتركة   امنيه ع عبود المحلة اسماعيل 39291815142015.569شرق

الزهيرى    20578 الششتاوى خميس وجيه المشتركة   امنيه ع عبود المحلة اسماعيل 3930181413.519.751258شرق

الدسوقى     20579 احمد محمد حسيب محمد المشتركة   انجى ع عبود المحلة اسماعيل 27.517.57.59.55.518868.5شرق

عبدالمعطى    20580 ابراهيم فرحات ابراهيم المشتركة   ايه ع عبود المحلة اسماعيل 37151597.5199.567.5شرق

شبل    20581 محمود البلتاجى المتولى المشتركة   ايه ع عبود المحلة اسماعيل 39.5291912.5142016.578.5شرق

ابوقصله    20582 احمد بدير شعبان المشتركة   ايه ع عبود المحلة اسماعيل 39.5302014.5152020810شرق

ابوزيد    20583 محمد احمد عبدالله المشتركة   ايه ع عبود المحلة اسماعيل 37.52516.58.5817.51677شرق

جاد    20584 على الخضرى مسعد المشتركة   ايه ع عبود المحلة اسماعيل 33.518117.5918.51664.5شرق

ابوحسن     20585 محمود طلعت عبدالمعطى عادل المشتركة   بسمله ع عبود المحلة اسماعيل 38.52918.512.514201867.5شرق

ابوحسن     20586 السيد الدسوقى حسنى عصام المشتركة   بسنت ع عبود المحلة اسماعيل 29168.53.54.5151453.5شرق

ابوحسن    20587 عبدالعزيز ابراهيم مسعد المشتركة   بسنت ع عبود المحلة اسماعيل 13.51531.54125.551.5شرق

فوده    20588 على شعبان مجدى المشتركة   جهاد ع عبود المحلة اسماعيل 26.519.5105.57.517.514.566.5شرق

ابراهيم    20589 محمد ابراهيم احمد المشتركة   جيهان ع عبود المحلة اسماعيل 39.53019.51314.75201869شرق
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الخطيرى   20590 رمضان محمد المشتركة   حبيبه ع عبود المحلة اسماعيل 2515.58.55.57.516.515.566.5شرق

جمعه     20591 شعبان جمعه محمد وليد المشتركة   حنان ع عبود المحلة اسماعيل 35.522.515.59.57.51917.568شرق

البدوى    20592 عيسى محمد احمد المشتركة   خلود ع عبود المحلة اسماعيل 362315.5118.51816.577.5شرق

البوشى    20593 عبدالرحيم ممدوح السيد المشتركة   خلود ع عبود المحلة اسماعيل 3015.5105.52131457شرق

ابوعمر    20594 خميس محمد حجاج المشتركة   خلود ع عبود المحلة اسماعيل 35.51914.5119.519.751557شرق

المتولى    20595 احمد مسعد خالد المشتركة   خلود ع عبود المحلة اسماعيل 36.52214.5118.518.51477.5شرق

عبدالسلم    20596 طلعت حافظ عيد المشتركة   دعاء ع عبود المحلة اسماعيل 342311.53.57.515.515.574.5شرق

ىوسف    20597 السيد مصطفى السيد المشتركة   دنيا ع عبود المحلة اسماعيل 342712.52.57.51612.564شرق

اسماعيل    20598 حسين ابراهيم صلح المشتركة   دنيا ع عبود المحلة اسماعيل 39.52817.51111.519.51655.5شرق

زيدان    20599 محمد زيدان هشام المشتركة   رانيا ع عبود المحلة اسماعيل 38291911.513.5201856.5شرق

عيسى    20600 المنسوب جادالحق سمير المشتركة   رحمه ع عبود المحلة اسماعيل 38.52518.59.51019.517.567.5شرق

الشهاوى    20601 السيد منصور مسعد المشتركة   رحمه ع عبود المحلة اسماعيل 19.511.55.564.512.51165شرق

خطاب    20602 ابراهيم عبدالفتاح ناجح المشتركة   رحمه ع عبود المحلة اسماعيل 39.5302013.5142017.578شرق

رزه    20603 محمد عبدالله ياسر المشتركة   رحمه ع عبود المحلة اسماعيل 39.530201514.52015610شرق

خضر    20604 عثمان حجاج محمد المشتركة   روميساء ع عبود المحلة اسماعيل 38.5271913.5151911.576.5شرق

ابوحسن    20605 احمد محمد زكريا المشتركة   ريم ع عبود المحلة اسماعيل 39.52318.58112014.576.5شرق

القناوى    20606 حسن عبدالفتاح محمود المشتركة   زينب ع عبود المحلة اسماعيل 3317.5107.58.516.514.565شرق

اسماعيل    20607 ابراهيم السيد ابراهيم المشتركة   ساره ع عبود المحلة اسماعيل 39.52519.510.510171878.5شرق

السيد    20608 عبدربه صابر السيد المشتركة   ساره ع عبود المحلة اسماعيل 338.57.56517.5972شرق

الدمراوى    20609 عبدالدايم سعد منصور المشتركة   ساره ع عبود المحلة اسماعيل 3711.5108.57.51712.586شرق

السمسار     20610 احمد ابراهيم صلح هانى المشتركة   ساره ع عبود المحلة اسماعيل 39.5301914.514.52018.589.5شرق

القناوى    20611 البيلى سعد البيلى المشتركة   سعديه ع عبود المحلة اسماعيل 3922.518.513.512.52018.569شرق

حامد    20612 عبدالسلم السيد حسين المشتركة   شروق ع عبود المحلة اسماعيل 23.55.5511.55.515.5978شرق
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ابراهيم    20613 محمد حمدى محمد المشتركة   شيماء ع عبود المحلة اسماعيل 13.54.53.565.57.5563.5شرق

محمد    20614 العشرى الغريب مفرح المشتركة   شيماء ع عبود المحلة اسماعيل 2911.51055.51714.577شرق

قاسم     20615 ابراهيم السيد محمد عادل المشتركة   صفاء ع عبود المحلة اسماعيل 32.5121112.510.518.51285.5شرق

يوسف    20616 عبدالعزيز محمد سمير المشتركة   ضحى ع عبود المحلة اسماعيل 26.53.54.58.55.515985.5شرق

مرسى    20617 ابراهيم مرسى محمد المشتركة   عزه ع عبود المحلة اسماعيل 28.512.51085171185.5شرق

مسعد    20618 عبدالجواد عبدالغنى رجب المشتركة   غاده ع عبود المحلة اسماعيل 32.5764.57.5169.575شرق

عبدالحليم    20619 رمضان محمد رشدى المشتركة   فاطمه ع عبود المحلة اسماعيل 2042.52.54.565.586.5شرق

اسماعيل    20620 محمود عبدالسلم فاروق المشتركة   فاطمه ع عبود المحلة اسماعيل 3310.51254.5161286.5شرق

عطيه    20621 البسيونى عطيه محمد المشتركة   فاطمه ع عبود المحلة اسماعيل 36.51214.58.52.519.514.565.5شرق

سعد    20622 احمد عبدالعزيز ضباء المشتركة   كنوز ع عبود المحلة اسماعيل 3726.5179.5918.51788شرق

يونس    20623 عبدالحى رمضان السيد المشتركة   لبنى ع عبود المحلة اسماعيل 36.5251812.511.52013.587.5شرق

عبود    20624 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   مديحه ع عبود المحلة اسماعيل 3927.519.751514.5201788شرق

قنديل     20625 احمد فرحات انور ياسر المشتركة   مديحه ع عبود المحلة اسماعيل 38.525.5181312.5201798.5شرق

عبدالله    20626 احمد فهمى خالد المشتركة   مروه ع عبود المحلة اسماعيل 382617.5117.519.513.587.5شرق

كسبر    20627 محمد زكريا علء المشتركة   مريم ع عبود المحلة اسماعيل 382318.51414201997شرق

الصياد    20628 سليمان عبدالمنعم فؤاد المشتركة   مريم ع عبود المحلة اسماعيل 37.52816.511.511.52016.577.5شرق

شحاته    20629 يادى عيد محمد المشتركة   مريم ع عبود المحلة اسماعيل 39292014.514.5201789.5شرق

شبل    20630 المتولى محمد محمود المشتركة   مريم ع عبود المحلة اسماعيل 33.51512.595.518.51377شرق

قاسم     20631 ابراهيم عبدربه حامد هشام المشتركة   مريم ع عبود المحلة اسماعيل 372519.51112201786شرق

البسيونى    20632 مصطفى السيد مصطفى المشتركة   ملك ع عبود المحلة اسماعيل 37.5262013.5152013.588.5شرق

عطا     20633 عبدالغفار محمد عبدالرحمن الله المشتركة   منه ع عبود المحلة اسماعيل 30.518.51697.5161288شرق

دياب    20634 محمود فهيم طارق المشتركة   منه ع عبود المحلة اسماعيل 28.56.55.55.52.581076شرق

سعيد     20635 السيد سعد السيد سعد المشتركة   منى ع عبود المحلة اسماعيل 382518.512.510.519.516.579شرق
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عبدالجواد    20636 يوسف حمدى محمود المشتركة   منى ع عبود المحلة اسماعيل 38.526.519.51211.5181689شرق

ابوعمر     20637 محمد السيد رياض مسعد المشتركة   مها ع عبود المحلة اسماعيل 3421.5193.58.517.512.587.5شرق

رمضان    20638 المنسوب رجب السيد المشتركة   نبيله ع عبود المحلة اسماعيل 36.521.5197.5919.51667.5شرق

ابوعمر     20639 محمد السيد رياض مسعد المشتركة   نجلء ع عبود المحلة اسماعيل 2915.515.52815.59.585.5شرق

حسن    20640 رمضان رشدى رمضان المشتركة   ندى ع عبود المحلة اسماعيل 3821.519.510.51118.51878.5شرق

البسطويسى    20641 فتحى احمد فتحى المشتركة   ندى ع عبود المحلة اسماعيل 38.5251913.513201588.5شرق

شبل    20642 محمود البلتاجى محمود المشتركة   ندى ع عبود المحلة اسماعيل 36.523.51913.513.5201398شرق

رزه     20643 السيد رمضان بدير صلح المشتركة   نهال ع عبود المحلة اسماعيل 35.51917.57.5915.516.558.5شرق

عبدالعزيز   20644 محمد عبدالعزيز المشتركة   نوران ع عبود المحلة اسماعيل 393017.512152016810شرق

ابوالسعود    20645 على ابوالسعود اسامه المشتركة   هاجر ع عبود المحلة اسماعيل 39.528.519131519.519810شرق

حسن     20646 محمد عبدالقادر محمد علء المشتركة   هاجر ع عبود المحلة اسماعيل 25.511.5102.53109.583.5شرق

الشهاوى    20647 محمود السيد محمود المشتركة   هبه ع عبود المحلة اسماعيل غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

ابوالسعود    20648 على ابوالسعود مشير المشتركة   هدير ع عبود المحلة اسماعيل 3921197.58.5181486.5شرق

الشهاوى    20649 السيد عبدالمنعم عادل المشتركة   وفاء ع عبود المحلة اسماعيل 31167.57.58.51512.577شرق

قنديل    20650 عبدالعزيز على عبدالعزيز المشتركة   وفاء ع عبود المحلة اسماعيل 2818.57.5551614.587.5شرق

ابورده    20651 عبدالرحمن ابراهيم عبدالمجيد المشتركة   وفاء ع عبود المحلة اسماعيل 38.522.518.511.51219.513.578شرق

ابوحسن    20652 ابراهيم محمد احمد المشتركة   ياسمين ع عبود المحلة اسماعيل 36.52416.57.5111810.577شرق

السيد    20653 رمضان ابراهيم رمضان المشتركة   ابراهيم ع هاشم المحلة ديرب 28.51510.547.512.51053.5شرق

محمد    20654 السيد ابواليزيد سعد المشتركة   ابواليزيد ع هاشم المحلة ديرب 34.525.5169.511181355.5شرق

السيد    20655 السعيد القطب بهاء المشتركة   احمد ع هاشم المحلة ديرب 16.513.564.59.516.5854شرق

الدندوش    20656 مصطفى حسين حسام المشتركة   احمد ع هاشم المحلة ديرب 3120.515.568.51818.565شرق

المتولى    20657 سلمه عطيه حسن المشتركة   احمد ع هاشم المحلة ديرب 32.519188.59181865شرق

الجندى    20658 محمد محمد عزت المشتركة   احمد ع هاشم المحلة ديرب 291513.54.59171343.5شرق
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البياعه    20659 حسين محمد ماهر المشتركة   احمد ع هاشم المحلة ديرب 19.59112.5815.5963شرق

ابراهيم    20660 محمد عبدالصبور نصر المشتركة   احمد ع هاشم المحلة ديرب 23.59104813.51063شرق

عطا   20661 اسماعيل احمد المشتركة   اسماعيل ع هاشم المحلة ديرب 17.512107.59.513751.5شرق

شومان    20662 عبدالفتاح الدسوقى ابراهيم المشتركة   بلل ع هاشم المحلة ديرب 2211.57.599.5148.542شرق

العايدى   20663 محمد السيد المشتركة   بلل ع هاشم المحلة ديرب 2311.57.5121015.510.562شرق

مصطفى    20664 حامد حامد محمد المشتركة   حامد ع هاشم المحلة ديرب 26.51513.53.57.513.58.562.5شرق

شعبان    20665 مصطفى المغازى جمال المشتركة   حسين ع هاشم المحلة ديرب 11124.527.511.5652.5شرق

السخاوى   20666 حمدى عبدالفتاح المشتركة   حمدى ع هاشم المحلة ديرب 21.515658.512.51356شرق

مصطفى    20667 حامد مصطفى مجدى المشتركة   رضا ع هاشم المحلة ديرب 32.524.519610.518.51977.5شرق

بخيت   20668 عجيب فؤاد المشتركة   رمزى ع هاشم المحلة ديرب 24.510.5125.58.514.51953شرق

رمضان    20669 محمد مصباح محمد المشتركة   زياد ع هاشم المحلة ديرب 2016.5107.58.5131254شرق

عباسشحاته    20670 مسعد طايع المشتركة   سعدالدين ع هاشم المحلة ديرب 20.518165.254.75171392شرق

اسماعيل   20671 محمد مامون المشتركة   شادى ع هاشم المحلة ديرب 34.52818.51111.5201867شرق

اسماعيل    20672 احمد عبدالحميد سمير المشتركة   عبدالله ع هاشم المحلة ديرب 2091257.51415.564.5شرق

محمود    20673 محمد عبدالمحسن وحيد المشتركة   عبدالمحسن ع هاشم المحلة ديرب 2210.510.53.57.51410.562.5شرق

المتولى    20674 سلمه عطيه مصطفى المشتركة   عبدالمنعم ع هاشم المحلة ديرب 24.515.51512.51116.51772.5شرق

ابراهيم    20675 الدسوقى امين الهامى المشتركة   عمرو ع هاشم المحلة ديرب 241210.594.5111451.5شرق

عطيه    20676 رمضان محمد خالد المشتركة   عمرو ع هاشم المحلة ديرب 32.52219.513.59.52016.566شرق

اسماعيل   20677 عبدالمنعم مامون المشتركة   فتحى ع هاشم المحلة ديرب 24.51311851412.562.5شرق

عبدالرؤف    20678 قناوى قناوى اسماعيل المشتركة   قناوى ع هاشم المحلة ديرب 17.513107.54.5149.572.5شرق

عطا    20679 عبدالعزيز رمزى ايمن المشتركة   كريم ع هاشم المحلة ديرب 2715.51063.5121073شرق

محمد    20680 محمد عبدالسلم عادل المشتركة   كريم ع هاشم المحلة ديرب 2115107.54.515.510.572.5شرق

ابراهيم    20681 عبدالرحمن زكى احمد المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 201663.5410963شرق
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الدندوش     20682 محمد مصطفى مسعد اشرف المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 28.52075.54.51411.565شرق

البيلى    20683 محمد محمد السعيد المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 23.52110.594.511.512.566.5شرق

البيطار    20684 احمد شعبان بركات المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 3422.51913.5102015.557شرق

حسن    20685 محمد ابراهيم حامد المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 17.517127.51.513.511.573.5شرق

عبدالباقى    20686 محمد ابراهيم زهير المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 22.515105.52.511.51171.5شرق

طمان    20687 عبدالمعطى عزت صلح المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 17.55.53335.510.561.5شرق

الغنام    20688 عطيه حسن عطيه المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 37.52719.51514.5202088.5شرق

زهران    20689 محمد السيد مسعد المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 19151052171485شرق

منصور   20690 محروس مسعد المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 3136.54.5210874شرق

الدندوش    20691 مصطفى مسعد وائل المشتركة   محمد ع هاشم المحلة ديرب 32.526.5175.52.51615.567شرق

الحسنين   20692 احمد صابر المشتركة   محمود ع هاشم المحلة ديرب 14.5117.52311465.5شرق

الجندى    20693 محمد محمد عزت المشتركة   محمود ع هاشم المحلة ديرب 362415.58.582015.565شرق

طمان     20694 محمد محمد عبدالسلم محمد المشتركة   محمود ع هاشم المحلة ديرب 322217.51011.517.51477.5شرق

احمد    20695 محمد نادر احمد المشتركة   نادر ع هاشم المحلة ديرب 35.524.51810.510.517.514.578شرق

العشرى    20696 عبدالحافظ سالم ماجد المشتركة   نصر ع هاشم المحلة ديرب 26.516107.55151278شرق

محمد    20697 امين الشحات السماحى المشتركة   هانى ع هاشم المحلة ديرب 29167.58.54.515.512.568شرق

على    20698 ابراهيم عبدالله السيد المشتركة   يوسف ع هاشم المحلة ديرب 34.520.513.510.5817.51877.5شرق

حامد   20699 السيد علء المشتركة   يوسف ع هاشم المحلة ديرب 3016.5797.51513.585.5شرق

ابواسماعيل    20700 اسماعيل محمد فرحات المشتركة   يوسف ع هاشم المحلة ديرب 3018.57.57.57.51613.566شرق

الديب    20701 ابوالمعاطى ابراهيم سمير المشتركة   اسماء ع هاشم المحلة ديرب 33231010.57.511.51678شرق

خميس    20702 عبدالعزيز محمد عبدالوهاب المشتركة   اسماء ع هاشم المحلة ديرب 302615.510.57.5151668شرق

محمد    20703 الحسينى الرفاعى احمد المشتركة   السيده ع هاشم المحلة ديرب 27241012.57.510.516.587شرق

الحسينى   20704 الرفاعى شهاب المشتركة   امنيه ع هاشم المحلة ديرب 36.52612.51313161996.5شرق
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محمود    20705 محمد محمود عبدالفتاح المشتركة   امنيه ع هاشم المحلة ديرب 312715.512.57.513.51965.5شرق

الغرباوى    20706 توفيق عبدالعزيز محمد المشتركة   امنيه ع هاشم المحلة ديرب 24106.58.51.57.518.555شرق

عبداللطيف   20707 محمد رجب المشتركة   ايه ع هاشم المحلة ديرب 35291813.514.51818.588.5شرق

عبدالعال    20708 عبدالحميد محمد ياسر المشتركة   ايه ع هاشم المحلة ديرب 33.5261510.51018.52099شرق

عطا    20709 عبدالله السعيد عبدالله المشتركة   بتول ع هاشم المحلة ديرب 38.530201514.7519.519.599شرق

الرفاعى    20710 السعيد محمد امير المشتركة   بسمله ع هاشم المحلة ديرب 3122118.55.5121458.5شرق

محمد    20711 المتولى ابراهيم محمد المشتركة   تبارك ع هاشم المحلة ديرب 27.519109.55.51014.564.5شرق

غنيم    20712 محمد السيد عادل المشتركة   حبيبه ع هاشم المحلة ديرب 36281912.51118.51847شرق

البيشبيشى    20713 عبداللطيف عبدالفتاح ايمن المشتركة   دنيا ع هاشم المحلة ديرب 382918121318.51667شرق

غازى   20714 محمد عبدالسيد المشتركة   دينا ع هاشم المحلة ديرب 33151010.57.5141955.5شرق

ابراهيم    20715 عبدالرحمن زكى احمد المشتركة   روان ع هاشم المحلة ديرب 37.51614.587.5172056.5شرق

احمد    20716 عطيه العشرى ايمن المشتركة   روان ع هاشم المحلة ديرب 37.52919.514.5152020910شرق

غدية    20717 اسماعيل محمد ايمن المشتركة   روان ع هاشم المحلة ديرب 261562.527.519.553.5شرق

المتولى    20718 سلمه عطيه سلمه المشتركة   روان ع هاشم المحلة ديرب 36.5161914.514.75182067شرق

سالم    20719 السيد عبدالله رمضان المشتركة   ريحانه ع هاشم المحلة ديرب 36.53019.751515202078.5شرق

طمان    20720 عبدالجواد عبدالله محمد المشتركة   ريم ع هاشم المحلة ديرب 33.519125414.52087.5شرق

السيد   20721 ابواليزيد جمال المشتركة   ساميه ع هاشم المحلة ديرب 1.53.517.552نصف10.582.5شرق

ابراهيم    20722 حسين مصطفى جمال المشتركة   سلمى ع هاشم المحلة ديرب 383019.51415202077.5شرق

ابونوفل    20723 اسماعيل خميس علء المشتركة   سلوى ع هاشم المحلة ديرب 37151055.514.52076شرق

محمد      20724 احمد سيد عبدالرحمن احمد سيد المشتركة   شهيره ع هاشم المحلة ديرب 34.517641.514.517.566شرق

طمان    20725 عبدالله عزت عادل المشتركة   ضحى ع هاشم المحلة ديرب 3815179.58192065شرق

عبداللة    20726 رمضان نبيل رمضان المشتركة   ضى ع هاشم المحلة ديرب 30.51511.58.57.515.52087شرق

على    20727 الدسوقى عيد محمود المشتركة   فاطمه ع هاشم المحلة ديرب 33.51010.5117.514.52077.5شرق
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مبارك    20728 عبدالباقى عبدالحليم مسعود المشتركة   فاطمه ع هاشم المحلة ديرب 112065واحد30.510105شرق

غازى   20729 حسين حسين المشتركة   مريم ع هاشم المحلة ديرب 38211911.51119.52087شرق

شومان    20730 عبدالعليم عبدالمغنى عبدالعليم المشتركة   مريم ع هاشم المحلة ديرب 36211911.58.5192057شرق

على    20731 حسن صديق هانى المشتركة   مريم ع هاشم المحلة ديرب 3015127.55.515.52065.5شرق

عطيه    20732 ابراهيم رمضان ابراهيم المشتركة   منه ع هاشم المحلة ديرب 36.53017.512.514.5192098شرق

على    20733 حسانين اليمانى اشرف المشتركة   منه ع هاشم المحلة ديرب 36.52819.51314.5202067.5شرق

غنيم     20734 محمد السيد رضا الله المشتركة   منه ع هاشم المحلة ديرب 301216.51412.517.5207.53شرق

المكاوى    20735 احمد محمد محمد المشتركة   منه ع هاشم المحلة ديرب 25.57104.5211.515.572.5شرق

زهران    20736 عبدربه شحاته مدحت المشتركة   ميرنا ع هاشم المحلة ديرب 30.51117.513.55.517.518.582.5شرق

اسماعيل   20737 محمد تامر المشتركة   ندى ع هاشم المحلة ديرب 3929.519.51515202098شرق

موسى    20738 احمد مسعد عطيه المشتركة   ندى ع هاشم المحلة ديرب 3716161411192097شرق

السيد    20739 مصباح فرج شريف المشتركة   نور ع هاشم المحلة ديرب 38.52818141117.52096شرق

سحلول     20740 حامد مصطفى رمضان عيد المشتركة   نورا ع هاشم المحلة ديرب 17.57103.53.5101472.5شرق

احمد    20741 عبدالحليم اسامه اسماعيل المشتركة   نوران ع هاشم المحلة ديرب واحد37281513.51317.5186شرق

النبراوى    20742 البندارى محمود محمود المشتركة   نوران ع هاشم المحلة ديرب 32.51510.595.5122084شرق

الصيفى    20743 محمد عبدالعال احمد المشتركة   نورهان ع هاشم المحلة ديرب 38.53019.51514202095شرق

منصور   20744 محروس مسعد المشتركة   نورهان ع هاشم المحلة ديرب 36.597.513.5412.52094.5شرق

عطا    20745 احمد اسماعيل ايمن المشتركة   هبه ع هاشم المحلة ديرب 3830201415202099.5شرق

السيد    20746 السعيد محمد محمود المشتركة   هبه ع هاشم المحلة ديرب 36.52618.514.5819.52098شرق

البهنسى    20747 زكى محمود عزت المشتركة   هدى ع هاشم المحلة ديرب 36181714.57.518.51886.5شرق

السيد    20748 السعيد محمد محمود المشتركة   هدير ع هاشم المحلة ديرب 331817147.5182087.5شرق

البيطار    20749 عبدالله رمضان عبدالفتاح المشتركة   وصال ع هاشم المحلة ديرب 291911.513.51.5172084شرق

زهران    20750 عنتر ابراهيم المتولى المشتركة   ياسمين ع هاشم المحلة ديرب 34.52915.5117.5182084.5شرق
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زهران   20751 عبدالمنعم جمال المشتركة   ياسمين ع هاشم المحلة ديرب 31201312.57.5162086شرق

عطية    20752 الرفاعى طه محمود المشتركة   ياسمين ع هاشم المحلة ديرب 392017159.5172087.5شرق

عبدالباقى    20753 عبدالله السيد مصطفى المشتركة   ياسمين ع هاشم المحلة ديرب 361611.5125.513.51982.5شرق

عثمان   20754 ابراهيم فرج المشتركة   ابراهيم ع عطاف المحلة ف 91810.595618.566.5شرق

عبدالعزيز   20755 ابراهيم ماهر المشتركة   ابراهيم ع عطاف المحلة ف 37.5211610512.518.558.5شرق

عبدالحميد    20756 محمد عبدالحميد محمد المشتركة   ابراهيم ع عطاف المحلة ف 1419125.555.513.556.5شرق

يوسف    20757 العطافى سعد العطافى المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 20156.59.57.53.512.555.5شرق

الخفاجى   20758 فرج سامى المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 361717948.518.559.5شرق

ابراهيم   20759 محمد على المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 30.521151198.52047شرق

عبدالعال    20760 اسماعيل حسن فتحى المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 31.52318131112.518.547.5شرق

حوبه    20761 ابراهيم السيد محمد المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 14.515117.57.53.51645.5شرق

المنتصر    20762 اليمانى رجب محمد المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 342518.513817.52059.5شرق

محمد    20763 عيد صابر محمد المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 2720139.510.581976.5شرق

السيد    20764 محمد السيد نبيل المشتركة   احمد ع عطاف المحلة ف 231916109.59.51957.5شرق

عبدالراضى   20765 اسماعيل عبدالراضى المشتركة   اسماعيل ع عطاف المحلة ف 302016.511.510.510.518.589.5شرق

شلبى   20766 محمد محمد المشتركة   السعيد ع عطاف المحلة ف 393019.513.515202079.5شرق

ابراهيم   20767 السيد ايمن المشتركة   السيد ع عطاف المحلة ف 7.5151057.541665.5شرق

عبداللطيف   20768 ابوزيد محمد المشتركة   السيد ع عطاف المحلة ف 221810.557.53.516.576شرق

السيد    20769 عبدالواحد عبدالخالق اهاب المشتركة   بشير ع عطاف المحلة ف 1621137.57.551867.5شرق

حسن    20770 السيد عبدالحى احمد المشتركة   حازم ع عطاف المحلة ف 3824191311.518.52079شرق

رمضان   20771 مصطفى عيد المشتركة   حسن ع عطاف المحلة ف 301715.584.51117.589شرق

الشبورى    20772 المتولى احمد جمال المشتركة   خالد ع عطاف المحلة ف 33251410.581019.589.5شرق

عبدالغنى    20773 عامر موسى رجب المشتركة   خالد ع عطاف المحلة ف 51511453.511.565شرق
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العطافى   20774 رمضان اسامه المشتركة   رمضان ع عطاف المحلة ف 19.518127.57.53.51368.5شرق

عبدالسلم    20775 محمد السيد كمال المشتركة   زياد ع عطاف المحلة ف 30.515.5104.55.5811.557شرق

حسن    20776 على صلح محمد المشتركة   زياد ع عطاف المحلة ف 3728147.57.51616.553شرق

عبدالسلم   20777 محمد احمد المشتركة   شعبان ع عطاف المحلة ف 3017107.55.5111743.5شرق

المغازى    20778 السيد صالح شعبان المشتركة   صالح ع عطاف المحلة ف 37.53018.51412191455شرق

يوسف   20779 طاهر عبدالنبى المشتركة   طاهر ع عطاف المحلة ف 6.51574.55.591143.5شرق

غازى    20780 محمد بكر السعيد المشتركة   عادل ع عطاف المحلة ف 382918.513.51419.52078شرق

ابوزيد   20781 السيد احمد المشتركة   عاصم ع عطاف المحلة ف 382717.59.512.517.516.578شرق

رجب   20782 رسمى ابوالعنين المشتركة   عبدالرحمن ع عطاف المحلة ف 34.52318.512.510.5201678شرق

ابراهيم    20783 ابراهيم محمد رجب المشتركة   عبدالرحمن ع عطاف المحلة ف 34.52218.51312.518.517.578شرق

ابوالخير    20784 محمد حسن شعبان المشتركة   عبدالرحمن ع عطاف المحلة ف 2821135.54.5112064.5شرق

القطب    20785 محمد احمد طلعت المشتركة   عبدالرحمن ع عطاف المحلة ف 292412.57.57.513.51864شرق

عيسى    20786 رزق فتحى عيسى المشتركة   عبدالرحمن ع عطاف المحلة ف نصف7.597224155شرق

عبده    20787 ابراهيم احمد فؤاد المشتركة   عبدالرحمن ع عطاف المحلة ف 35.5261910.51017.51763.5شرق

جمعه    20788 محمد ابراهيم وجيه المشتركة   عبدالله ع عطاف المحلة ف 815757.51014.552.5شرق

ابورحمه   20789 شكرى ايهاب المشتركة   على ع عطاف المحلة ف 37.52217119191863.5شرق

البسطويسى   20790 محمد السيد المشتركة   عماد ع عطاف المحلة ف 31.5211387.514.51875شرق

رضوان   20791 عبدالله علء المشتركة   فارس ع عطاف المحلة ف 25156.54.55.511.517.574شرق

عبدالسلم   20792 فوزى ابراهيم المشتركة   كريم ع عطاف المحلة ف 2620114.5511.517.562.5شرق

حسين    20793 حسن احمد ابراهيم المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 21181044111662.5شرق

ابراهيم    20794 السيد ابراهيم المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 14.517104.5410.516.542.5شرق

ابراهيم   20795 رمضان احمد المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 241610.587.5121761.5شرق
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حسن    20796 محمد حمدى السيد المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 29.519149.58.51518.562.5شرق

السيد    20797 زكى عيد بدر المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 38.52816.51412.51918.575.5شرق

عماره   20798 ابوالمجد بلل المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 2915109.510.518.59.553شرق

عبدالواحد   20799 عبدالحليم جمعه المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 261210910151052.5شرق

ابراهيم    20800 احمد المنسوب خالد المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 9.57555.5413.542شرق

على    20801 محمود رمضان رجب المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 30.52112.58.51015.512.564.5شرق

عبده    20802 ابراهيم بدير رضا المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 34207.510.51115.51564.5شرق

البيومى   20803 احمد صبرى المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 27.5217.59.510.515.512.564.5شرق

البيومى   20804 محمد صلح المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 22217.510111612.564.5شرق

مرسى    20805 احمد ابراهيم عابد المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 24.5251010111611.564.5شرق

عبدالعزيز    20806 على مصباح عاطف المشتركة   محمد ع عطاف المحلة ف 2925109.5121611.564.5شرق

المغازى    20807 السيد صالح رجب المشتركة   محمود ع عطاف المحلة ف 3829191313.52016.566شرق

سلطان     20808 محمد محمد نصر رجب المشتركة   محمود ع عطاف المحلة ف 292010111116.51365شرق

ابراهيم   20809 عباس شريف المشتركة   محمود ع عطاف المحلة ف 2118.51089.513.51063شرق

الدسوقى    20810 موسى على عيد المشتركة   محمود ع عطاف المحلة ف 36.5291910.257.5161166.5شرق

فخرالدين    20811 محمد عبدالبر محمد المشتركة   مصطفى ع عطاف المحلة ف 27.59.510117.5138.564.5شرق

الدسوقى    20812 موسى على احمد المشتركة   موسى ع عطاف المحلة ف 29.526.578.5101515.565.5شرق

عبدالغنى   20813 عبدالحى احمد المشتركة   ياسر ع عطاف المحلة ف 29226.57.510.511.51355شرق

عطيه   20814 عبدالرسول ايمن المشتركة   يوسف ع عطاف المحلة ف 38301211.512.518.51066.5شرق

جمعه    20815 محمد ابراهيم مهران المشتركة   يوسف ع عطاف المحلة ف 35.52511.512.510201466.5شرق

الدلتونى    20816 محمد طه سمير المشتركة   اسراء ع عطاف المحلة ف 39.5291913.5152016.576.5شرق

محمد    20817 السيد ابراهيم فرحات المشتركة   اسراء ع عطاف المحلة ف 351712.51111.517.513.577شرق

ابراهيم   20818 حلمى محمد المشتركة   اسراء ع عطاف المحلة ف 19.554.593.5161366شرق
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عبدالقادر    20819 عبدالغنى عبدالحى ياسر المشتركة   اسلم ع عطاف المحلة ف 3411.57.5107.514.516.568شرق

محمد   20820 ابراهيم عاشور المشتركة   اسماء ع عطاف المحلة ف 2457528.58.577.5شرق

احمد   20821 فرج اسماعيل المشتركة   الطاف ع عطاف المحلة ف 20.562.57.5410877شرق

عبدالواحد    20822 حسن الحنفى ماهر المشتركة   امنيه ع عطاف المحلة ف 38176.512.581514.577شرق

عبدالله   20823 البسيونى احمد المشتركة   اميره ع عطاف المحلة ف 39.52819.515152016.568شرق

السيد    20824 زكى شوقى وائل المشتركة   ايمان ع عطاف المحلة ف 30.58.54.5521616.578شرق

محمد    20825 مفتاح السيد شعبان المشتركة   ايه ع عطاف المحلة ف 3315.546313.518.568شرق

عبدالهادى   20826 فرحات عبدالهادى المشتركة   ايه ع عطاف المحلة ف 3723.510148.5171368.5شرق

الهنداوى    20827 محمد امين الدرينى المشتركة   بثينه ع عطاف المحلة ف 32.58.5495141467.5شرق

احمد    20828 ابراهيم احمد احمد المشتركة   بسمله ع عطاف المحلة ف 30.5103.58.54.513.517.557.5شرق

حسن    20829 السيد محمد محمود المشتركة   داليا ع عطاف المحلة ف 25.515106314.515.586شرق

سرحان    20830 على السيد هشام المشتركة   دعاء ع عطاف المحلة ف 2842.5531312.566شرق

الشاعر    20831 احمد عبدالسلم مصطفى المشتركة   دنيا ع عطاف المحلة ف 22.533.53.52.511.512.565.5شرق

عبدالرحمن   20832 ابوسارى عبدالرحمن المشتركة   دينا ع عطاف المحلة ف 16.5633.52111266شرق

عماره   20833 زكريا عبدالنبى المشتركة   راضيين ع عطاف المحلة ف 27.512.5465.51715.577.5شرق

البسيونى   20834 عبدالمطلب الجيوشى المشتركة   راندا ع عطاف المحلة ف 392818.51213201878.5شرق

خميس    20835 فؤاد الجيوشى هشام المشتركة   رانيا ع عطاف المحلة ف 31116.5981915.589شرق

جبر   20836 عبدالعظيم رمضان المشتركة   رجاء ع عطاف المحلة ف 34.5181110.59191768شرق

الرفاعى    20837 كامل ابراهيم ايهاب المشتركة   رنا ع عطاف المحلة ف 27125.511.54.515.515.566.5شرق

سيداحمد    20838 السيد مسعد اشرف المشتركة   روان ع عطاف المحلة ف 34157114.5151776شرق

عامر   20839 عبدالغنى انور المشتركة   ريم ع عطاف المحلة ف 393018.51513201989شرق

المنتصر   20840 فوزى المنتصر المشتركة   ساره ع عطاف المحلة ف 22.52210107.51613.567.5شرق

يونس   20841 يونسرجب المشتركة   ساره ع عطاف المحلة ف 38.52919.512.514.519.519.5710شرق
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سند    20842 عبدالسلم المرغلى عبدالسلم المشتركة   سالى ع عطاف المحلة ف 34.526101314.7519.515.588شرق

راشد   20843 عبدالفتاح علء المشتركة   سعاده ع عطاف المحلة ف 38.53019.7512132017.579.5شرق

جمعه    20844 يوسف عبدالمولى ابوالفضل المشتركة   سلوى ع عطاف المحلة ف 88.53.55.53116.585شرق

ابوالفتوح   20845 رمضان فتوح المشتركة   سميه ع عطاف المحلة ف 3622.51011.57.51713.587.5شرق

موسى    20846 احمد محمد ابراهيم المشتركة   سهير ع عطاف المحلة ف 34271411.59.517.51787.5شرق

فوده    20847 يوسف عبدالوهاب عبدالوهاب المشتركة   سهير ع عطاف المحلة ف 34.52213.512.57.51616.577شرق

شعبان    20848 احمد شعبان احمد المشتركة   شروق ع عطاف المحلة ف 30.5157.57.551714.588شرق

ابراهيم    20849 محمد ابوالخير خالد المشتركة   شروق ع عطاف المحلة ف 3927.514.512.512201889.5شرق

حسن    20850 السيد نبيه طاهر المشتركة   شروق ع عطاف المحلة ف 2615510.54.510.51286شرق

احمد     20851 رياضسيد نعمان محمود المشتركة   شروق ع عطاف المحلة ف 38.52917.513152017.569.5شرق

حسن    20852 جمعه ابراهيم صلح المشتركة   شيماء ع عطاف المحلة ف 37.52918.51515202089.5شرق

موسى    20853 محمد موسى رمضان المشتركة   عبير ع عطاف المحلة ف 38241612122018.579شرق

الليثى    20854 محمد عبدالصمد عبدالفتاح المشتركة   عزه ع عطاف المحلة ف 30.516757.511.51373.5شرق

رزق   20855 فتحى رمضان المشتركة   علياء ع عطاف المحلة ف 382818.512.5142015.587شرق

عبده   20856 عبدالحافظ شعبان المشتركة   علياء ع عطاف المحلة ف 3721.51012.5816.51578شرق

عبدالله    20857 حسن عبدالرحيم السيد المشتركة   فاطمه ع عطاف المحلة ف 37.52919.51314201889.5شرق

مصطفى    20858 عبدالقادر سند النبوى المشتركة   مروه ع عطاف المحلة ف 39291913.515201898شرق

الهنداوى    20859 احمد شوقى احمد المشتركة   مريم ع عطاف المحلة ف 383017.514.514.519.51295.5شرق

محمد    20860 محمد بركات سلطان المشتركة   مريم ع عطاف المحلة ف 38.52314.514132016.579شرق

محمد    20861 السعدنى محمد مهنا المشتركة   مريم ع عطاف المحلة ف 38.52818151519.518.579.5شرق

ابوالنصر   20862 عبدالفتاح عماد المشتركة   ملك ع عطاف المحلة ف 372815.512.514.52018.567شرق

ابراهيم   20863 عبدالله عطيه المشتركة   منا ع عطاف المحلة ف 29.5151064131767شرق

ابورحمه     20864 محمد سعد فتوح الله المشتركة   منه ع عطاف المحلة ف 37.52918.512.514201888شرق
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ابراهيم   20865 انيس عبدالناصر المشتركة   نانسى ع عطاف المحلة ف 36.515.51297.513.51768شرق

حسن    20866 ابوالفتوح رمضان محمد المشتركة   ندى ع عطاف المحلة ف 39.5302015152018.5910شرق

احمد   20867 انيس ياسر المشتركة   ندى ع عطاف المحلة ف 38302014.5152016710شرق

عبدالواحد   20868 عبدالحليم عبدالواحد المشتركة   نرمين ع عطاف المحلة ف 34.5221512.581617.5710شرق

المتولى    20869 ابراهيم السيد ابراهيم المشتركة   نعمات ع عطاف المحلة ف 238.57.54.541015.564.5شرق

عبدالرحمن   20870 محمد السيد المشتركة   نورا ع عطاف المحلة ف 35.511.514.5108.51716.579شرق

عبداللطيف   20871 كمال عبداللطيف المشتركة   نورا ع عطاف المحلة ف 37281814.514.5201789.5شرق

احمد   20872 حسنى احمد المشتركة   نوران ع عطاف المحلة ف 2111.56.54.54101375.5شرق

السيد    20873 زكى عيد بدر المشتركة   نورهان ع عطاف المحلة ف 3929191515201979شرق

عبدالرحمن   20874 محمد مصطفى المشتركة   نورهان ع عطاف المحلة ف 16.510.57.58.57.51013.587.5شرق

احمد   20875 حسنى احمد المشتركة   نيره ع عطاف المحلة ف 15.510.564.55101475.5شرق

ابراهيم    20876 احمد المنسوب احمد المشتركة   هاجر ع عطاف المحلة ف 226.57.52.527.511.574شرق

ابوالفتوح   20877 محمد عبدالرحمن المشتركة   هبه ع عطاف المحلة ف 37.5201911.57.51817.5810شرق

زيدان    20878 احمد شعبان محمد المشتركة   وسام ع عطاف المحلة ف 37.52616.512.58.519.51678.5شرق

شلبى    20879 محمد محمد السعيد المشتركة   وئام ع عطاف المحلة ف 33.523.51311.57.513.51797.5شرق

الله     20880 جاد المنتصر فوزى عاطف المشتركة   ياسمين ع عطاف المحلة ف 312213.511811.51678شرق

الشيخ   20881 ابراهيم صابر ببطينه   ابراهيم العدادية النصر المحلة فصول 321216.51141517.561.5شرق

عبدالسلم   20882 الشحات عزت ببطينه   ابراهيم العدادية النصر المحلة فصول واحد28.56.5128.5811.512.55شرق

جوده   20883 عبدالجواد علء ببطينه   ابراهيم العدادية النصر المحلة فصول واحد34.52113128.519.515.55شرق

جوده   20884 محمد السيد ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 3823181513.5201543شرق

بصبوص   20885 ابراهيم بهاءالدين ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 31151965.25181584.5شرق

ابوشهبه   20886 محمد تامر ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 3221141414191963شرق

غانم   20887 راغب جمال ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 3624.51614.51519.751963شرق
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درويش   20888 عبدالمنعم زارع ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 3827.519.75131519.7519.569.5شرق

عطا    20889 محمد فتوح زغلول ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 31.53014.51410191842شرق

سلمه   20890 محمد سامى ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 3118512918.516.562.5شرق

خفاجى   20891 الدسوقى مجدى ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 33.51010.515132012.562شرق

الدين     20892 اى محمد محمد ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 33.571013.51118.515.552شرق

خفاجى   20893 عبدالعزيز وجدى ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 38.521.51912.51419.51663شرق

السبكى   20894 محمد ياسين ببطينه   احمد العدادية النصر المحلة فصول 36231613.512191554شرق

شعبان   20895 محمد رضا ببطينه   اسامه العدادية النصر المحلة فصول 34.516.515.51411.5191552.5شرق

الفضالى   20896 عزت ابراهيم ببطينه   اسلم العدادية النصر المحلة فصول 27.57108216.51452شرق

شعلن   20897 بدر بدر ببطينه   اشرف العدادية النصر المحلة فصول 291510103.515.51052شرق

ابراهيم   20898 عرفه سليمان ببطينه   اكرم العدادية النصر المحلة فصول 2119.56114151452شرق

الفقى   20899 عبدالكريم عبدالقادر ببطينه   السيد العدادية النصر المحلة فصول 39.53019.751314.752017.563شرق

عبدالله   20900 عبدالعاطى محمد ببطينه   السيد العدادية النصر المحلة فصول 321511.511.5416.511.561.5شرق

عبده   20901 على مراد ببطينه   السيد العدادية النصر المحلة فصول 254118.551618.552.5شرق

الدين    20902 اى كامل جودت ببطينه   المنشاوى العدادية النصر المحلة فصول 33.517.517.512.5111919.564.5شرق

السبكى   20903 محمد محمد ببطينه   امير العدادية النصر المحلة فصول 2410147.56171553.5شرق

الجندى   20904 احمد محمود ببطينه   رضا العدادية النصر المحلة فصول 3023.513.510.58.514.517.564شرق

بدير   20905 بدوى اكرامى ببطينه   سمير العدادية النصر المحلة فصول 24.515105.5812.51864.5شرق

ابوعامر   20906 مسعد مصطفى ببطينه   طارق العدادية النصر المحلة فصول 3420.515.51211.52016.564.5شرق

ابوعامر   20907 محمد رجب ببطينه   عامر العدادية النصر المحلة فصول 3318.51898.51916.564شرق

العزب   20908 المتولى عادل ببطينه   عبدالرحمن العدادية النصر المحلة فصول 31.515107.551017.574شرق

سلمه   20909 محمد عبده ببطينه   عبدالرحمن العدادية النصر المحلة فصول 33.57.514.5251014.566شرق

دسوقى   20910 حنفى على ببطينه   عبدالرحمن العدادية النصر المحلة فصول 362417.511.512201777شرق
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جوده   20911 سليمان محمد ببطينه   عبدالرحمن العدادية النصر المحلة فصول 32.517.5148.57.51916.567.5شرق

الجلد   20912 عبدالرازق محمد ببطينه   عبدالرحمن العدادية النصر المحلة فصول 38.5281914.75142017710شرق

الجندى   20913 السعيد محمد ببطينه   عبدالعزيز العدادية النصر المحلة فصول 22.5127.57.5517.516.565شرق

حسن     20914 محمد حسن عبدالعليم السيد ببطينه   عبدالعليم العدادية النصر المحلة فصول 361812.510.510191568شرق

قنديل    20915 محمد جابر ابراهيم ببطينه   عبدالله العدادية النصر المحلة فصول 23.51511.57.56141656شرق

غانم   20916 محمد القاسم ببطينه   عبدالله العدادية النصر المحلة فصول 2410107.5311.512.566شرق

ابوعامر   20917 رمضان علء ببطينه   عبدالله العدادية النصر المحلة فصول 2712.56.57.53.516.516.573شرق

الملط   20918 الدرينى ابراهيم ببطينه   علء العدادية النصر المحلة فصول 341511.57.56141767.5شرق

الجندى   20919 عبدالودود شعبان ببطينه   عمر العدادية النصر المحلة فصول 31.59.512.512.57.518.515.557.5شرق

سالم   20920 السيد محمد ببطينه   عمر العدادية النصر المحلة فصول 24.515.510.5981115.575.5شرق

الله    20921 فضل عزت محمد ببطينه   عمر العدادية النصر المحلة فصول 3518131061215.568شرق

عبدالملك    20922 مرقص نزيه نبيل ببطينه   فادى العدادية النصر المحلة فصول 3625.518.5121319.52069شرق

مشالى   20923 سمير احمد ببطينه   فارس العدادية النصر المحلة فصول 37251213.51519.516.578.5شرق

الشامى   20924 عبدالنبى محمد ببطينه   فارس العدادية النصر المحلة فصول 27.515109.57.51612.542.5شرق

الوكيل    20925 فرج محمود محمد ببطينه   فارس العدادية النصر المحلة فصول 26510107.515.51372شرق

ابوسبل   20926 ابوزيد ناجى ببطينه   فاروق العدادية النصر المحلة فصول 27151011.5816883شرق

ابراهيم   20927 صابر محمد ببطينه   كريم العدادية النصر المحلة فصول 37.515.511.514.512.5181887.5شرق

معوض   20928 عبدالمنصف محمد ببطينه   كمال العدادية النصر المحلة فصول 351510.5118.51718.575شرق

جوده   20929 عبدالجيد ابراهيم ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 339.512.5121318.518.572شرق

عبدالله   20930 حامد احمد ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 2891011.51318.51583شرق

ابوعبده   20931 زكريا احمد ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 2815.5151010.518.51956.5شرق

جوده   20932 السيد اشرف ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 3724.52014.514.5201788.5شرق

جوده   20933 ابراهيم البسطويسى ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 3215.5117.5815.51476شرق
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جوده   20934 الدسوقى الدسوقى ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 19.53.5105.567.512.563شرق

البخ    20935 حسونه حسن امجد ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 33.523.516.59.511.519.51362شرق

الجميزى   20936 ابراهيم تامر ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 18.57.5103.56.5111382.5شرق

الدرس   20937 احمد حاتم ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 28.5127.597.516.51462.5شرق

الجندى   20938 فخرى خيرى ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 2923.5117.57.515.513.562شرق

الشافعى   20939 ابوالفتوح سعيد ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 21.56.57.51110.516.513.565شرق

عوض    20940 غريب محمد عبدالباسط ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 32.5611.59.51015.51463شرق

جوده   20941 محمد عبدالفتاح ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول نصف261511.57.510.514.514.58شرق

عبدالغنى   20942 الششتاوى عبدالناصر ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول واحد3317.515.57.510.515.510.55شرق

الجندى   20943 محمد عصام ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 3828.52014.5152019.585شرق

ابراهيم   20944 الزغبى عنتر ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 23.5510.52.54151241.5شرق

الجيار   20945 عبدالصبور غازى ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 27.585.544.51311.552شرق

حبيش   20946 ابراهيم محمد ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 35.52213.51213201552شرق

جوده   20947 المرسى مدحت ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 34.5201097.751516.585شرق

السناوى   20948 حسنى مصطفى ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 35.526.5181212.519.515.555.5شرق

احمد   20949 مصطفى مصطفى ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 28.515745.5139.542شرق

محجوب   20950 عبدالحى معوض ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 3119.51044.515.51152.5شرق

صقر    20951 حسن بدير هشام ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 25.5155.57.5614.514.553.5شرق

الشيخ   20952 عبدالجليل وائل ببطينه   محمد العدادية النصر المحلة فصول 28.5176.598.514.51243شرق

شقدوح   20953 الشحات ابراهيم ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول 3117138.58.518.51574شرق

شعبان   20954 الدسوقى احمد ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول 31.517.51497.517.517.555شرق

الشيخ   20955 عبدالهادى عبدالهادى ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول 30.521.5795.51613.553.5شرق

جوده   20956 محمد فؤاد ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول 30.5165.594.511.511.553.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

959

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

خفاجى   20957 صدقى محمد ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول 351511.555.5141252شرق
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سلمه   20958 عبدالجواد محمد ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول واحد3117.5655.51313.55شرق

الفقى   20959 محمد محمد ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول 37.5282012.51519.751777.5شرق

الجميزى   20960 عبدالخالق ياسر ببطينه   محمود العدادية النصر المحلة فصول 361911.511915.516.565شرق

عبدالله   20961 ابراهيم ابراهيم ببطينه   مصطفى العدادية النصر المحلة فصول 3628.515.51210.519.751267شرق

شبند   20962 احمد الشحات ببطينه   مصطفى العدادية النصر المحلة فصول 29.51553.56.51413.553شرق

الشيخ   20963 السعيد خالد ببطينه   مصطفى العدادية النصر المحلة فصول 38.52919.7514.513.52016510شرق

ابوسبل   20964 عطيه محمد ببطينه   مصطفى العدادية النصر المحلة فصول 33241110.59181656.5شرق

الشرى   20965 مصطفى محمود ببطينه   مصطفى العدادية النصر المحلة فصول 34.52119.5131519.51275.5شرق

قنديل   20966 شكرى هانى ببطينه   موسى العدادية النصر المحلة فصول 39.5301914.5152019.5710شرق

عبدالغنى   20967 الششتاوى محمد ببطينه   يوسف العدادية النصر المحلة فصول 26.522147.55171367شرق

الشيخ   20968 السعيد مصطفى ببطينه   يوسف العدادية النصر المحلة فصول 38.53019.514.751519.51866.5شرق

الجندى   20969 فاروق احمد ببطينه   اسراء العدادية النصر المحلة فصول 39.5292014.5152020710شرق

ابوعامر   20970 عبدالفتاح البسيونى ببطينه   اسراء العدادية النصر المحلة فصول 2615105.521412.563.5شرق

الديب    20971 السيد مسعد السيد ببطينه   اسراء العدادية النصر المحلة فصول 322118.51210.5201567.5شرق

الغريب    20972 فؤاد محمد الغريب ببطينه   اسراء العدادية النصر المحلة فصول 362718.513.5132014.568شرق

الجندى   20973 السعيد خالد ببطينه   اسراء العدادية النصر المحلة فصول 3425.518.512.514201865.5شرق

حبيش   20974 عبدالقادر رمضان ببطينه   اسراء العدادية النصر المحلة فصول 3726.519.513.5152018.567شرق

ابوعامر   20975 الدسوقى مسعد ببطينه   اسراء العدادية النصر المحلة فصول 15.515.564.5واحد25.515132شرق

بدير   20976 القطب احمد ببطينه   اسماء العدادية النصر المحلة فصول 3523171112.519.7518.566.5شرق

شلطه   20977 مليجى جمال ببطينه   اسماء العدادية النصر المحلة فصول 34.527.5151414.519.514.566شرق

ابوعامر   20978 الدسوقى محمد ببطينه   اسماء العدادية النصر المحلة فصول 27.52112.51082014.566.5شرق

مبروك    20979 عبدالحميد عبدالباسط اشرف ببطينه   الء العدادية النصر المحلة فصول 29.511.57101117.514.565شرق

حبيش   20980 ابراهيم محمد ببطينه   الء العدادية النصر المحلة فصول 3628.51913142017.569.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

961

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ثابت   20981 صبحى محمد ببطينه   الء العدادية النصر المحلة فصول 35.52619.513.514.75201569.5شرق

الدين    20982 اى ابوالمجد كمال ببطينه   امال العدادية النصر المحلة فصول 35.52418.512.5152015.569شرق

الخولى   20983 سليمان محمد ببطينه   امنيه العدادية النصر المحلة فصول 36.5261811.5152014.569شرق

سلطان   20984 احمد احمد ببطينه   ايمان العدادية النصر المحلة فصول 352619.514.5152016.569شرق

الشامى   20985 محمد رضا ببطينه   ايمان العدادية النصر المحلة فصول 3725.5191414.519.51978.5شرق

خفاجى   20986 عبدالعزيز عبدالراضى ببطينه   ايمان العدادية النصر المحلة فصول 2111.5647.5201669.5شرق

الفضالى   20987 عبدالباسط عزت ببطينه   ايمان العدادية النصر المحلة فصول 3520.5131414.75201859شرق

الشرى   20988 مصطفى مصطفى ببطينه   ايمان العدادية النصر المحلة فصول 38.528.5191414.75201979شرق

جمعة   20989 الدسوقى الدسوقى ببطينه   ايناس العدادية النصر المحلة فصول 38.52819.514.514.752019710شرق

الجندى   20990 فاروق محمد ببطينه   ايناس العدادية النصر المحلة فصول 38.529.515.512.51519.518610شرق

رمضان   20991 محمد احمد ببطينه   ايه العدادية النصر المحلة فصول 373013.514.51519.514510شرق

جوده   20992 ابراهيم طه ببطينه   ايه العدادية النصر المحلة فصول 29.59.55.51214191348.5شرق

الغنيمى   20993 زكريا عبدالجليل ببطينه   ايه العدادية النصر المحلة فصول 31.516.510561716.548شرق

ريحان   20994 محمد عبدالغفار ببطينه   ايه العدادية النصر المحلة فصول 34.510.5455.51616.553شرق

الجندى   20995 البسيونى محمد ببطينه   ايه العدادية النصر المحلة فصول 20.574.547.5181057شرق

غانم   20996 على محمد ببطينه   ايه العدادية النصر المحلة فصول 26.56426181667شرق

عطا   20997 عبدالعزيز محمد ببطينه   بسمله العدادية النصر المحلة فصول 311517.510919.51858شرق

عبدالوهاب   20998 مسعود عبدالوهاب ببطينه   تمارا العدادية النصر المحلة فصول 38.52813.513.514.52016.599.5شرق

الجندى   20999 عبدالله اسامه ببطينه   جيهان العدادية النصر المحلة فصول 29.515106819.51258شرق

الجندى   21000 عبدالمجيد رجب ببطينه   حبيبه العدادية النصر المحلة فصول 2520.51414142015.549.5شرق

الفقى   21001 الدسوقى محمد ببطينه   حبيبه العدادية النصر المحلة فصول 39.53019.513152018.5710شرق

الدين    21002 اى محمد علء ببطينه   حفصه العدادية النصر المحلة فصول 28.517106.510.251915.569شرق

سلمة   21003 فكرى محمد ببطينه   خلود العدادية النصر المحلة فصول 33.5266.5107.5141557.5شرق
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جمعه   21004 ابراهيم اسماعيل ببطينه   دنيا العدادية النصر المحلة فصول 28.517.55.52.551714.569شرق

خليفه   21005 خليفه مبروك ببطينه   دنيا العدادية النصر المحلة فصول 37.529.51714.51419.51989.5شرق

الجندى    21006 مصطفى محمد صادق ببطينه   رحمه العدادية النصر المحلة فصول 393019.515152017.5710شرق

زيدان   21007 بركات يحيى ببطينه   رحمه العدادية النصر المحلة فصول 35.52711.5141419.51669شرق

سعد   21008 عبدالعزيز حاتم ببطينه   رغده العدادية النصر المحلة فصول 39201013.511.51914.566.5شرق

جوده   21009 حماد محروس ببطينه   رفيده العدادية النصر المحلة فصول 31.524101412.518.514.564.5شرق

عبدالله   21010 راشد محمد ببطينه   رفيده العدادية النصر المحلة فصول 36291612.582015.567.5شرق

عطا   21011 المتولى حامد ببطينه   روان العدادية النصر المحلة فصول 37.5281814.51019.516.568.5شرق

الجندى   21012 منير محمد ببطينه   روان العدادية النصر المحلة فصول 383019.51515201758.5شرق

الجندى   21013 مصطفى محمد ببطينه   ريم العدادية النصر المحلة فصول 382919.7514.5152018.568شرق

الغنيمى   21014 جبر خطاب ببطينه   زهراء العدادية النصر المحلة فصول 30.517.57.57.54.5161665.5شرق

جوده   21015 طاهر اكرامى ببطينه   زينب العدادية النصر المحلة فصول 3726151410.519.516.568.5شرق

عوض   21016 كمال خليفه ببطينه   سالى العدادية النصر المحلة فصول 372917.514132017.569شرق

الفقى   21017 مسعد محمد ببطينه   سماء العدادية النصر المحلة فصول 23.5145.59.5218.51352.5شرق

عبدالكريم   21018 ابراهيم رضا ببطينه   سمر العدادية النصر المحلة فصول 36261911.51019.51863شرق

الشرى   21019 محمد محمد ببطينه   سمر العدادية النصر المحلة فصول 31.527.5121413.517.515.565.5شرق

الحلو    21020 ابراهيم فرج ابراهيم ببطينه   شروق العدادية النصر المحلة فصول 35.52814.514.51318.513.568شرق

الجندى   21021 عبدالغفور الدسوقى ببطينه   شروق العدادية النصر المحلة فصول 3119.512141219.51565شرق

الهمسة   21022 حسين محمد ببطينه   صابرين العدادية النصر المحلة فصول 32.519.5101482016.552شرق

عطا   21023 السعيد محمد ببطينه   صفاء العدادية النصر المحلة فصول صفر3513149.5316169شرق

عطا    21024 ابراهيم الدين عماد ببطينه   ضحى العدادية النصر المحلة فصول 30.5217.511.54.51716.573.5شرق

الجناينى   21025 محمد احمد ببطينه   عائشه العدادية النصر المحلة فصول 251679514.51274.5شرق

جوده   21026 محمد احمد ببطينه   عزه العدادية النصر المحلة فصول 29.52669.5315.51574شرق
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سلمه   21027 الدسوقى كمال ببطينه   عزه العدادية النصر المحلة فصول 33.5161012.53.51612.563.5شرق

الششتاوى   21028 عبدالحى محمد ببطينه   عزيزه العدادية النصر المحلة فصول 39301914.515201579.5شرق

الدين    21029 اى الحسانين رضا ببطينه   فاطمه العدادية النصر المحلة فصول 37.5301913.51519.51979شرق

بدير   21030 حمدان قطب ببطينه   فاطمه العدادية النصر المحلة فصول 35221598191499شرق

جوده   21031 السيد رضا ببطينه   مروه العدادية النصر المحلة فصول 39.53019.515152020910شرق

عبده    21032 جمال السيد سعد ببطينه   مروه العدادية النصر المحلة فصول 26151410.51.512.513.573.5شرق

جوده   21033 محمد عمرو ببطينه   مروه العدادية النصر المحلة فصول 35.5271614.5152015.588.5شرق

الشيخ    21034 الدين حسام محمود ببطينه   مروه العدادية النصر المحلة فصول 27.52214.514.514.517.511.588.5شرق

شعبان   21035 ابوالنصر حمدى ببطينه   مريم العدادية النصر المحلة فصول 39291914.5142019.599.5شرق

سند   21036 فتحى عادل ببطينه   مريم العدادية النصر المحلة فصول 392818.51414.5202089.5شرق

عبده   21037 السيد فتوح ببطينه   مريم العدادية النصر المحلة فصول 34271413.510.519.52079.5شرق

عوض    21038 الدسوقى عبدالمحسن مصطفى ببطينه   مريم العدادية النصر المحلة فصول 32.5171187.51411.577شرق

الدين     21039 اى ابراهيم بهاء الله ببطينه   منه العدادية النصر المحلة فصول 39301914.5152018.599.5شرق

عبدالله    21040 حامد رضا الله ببطينه   منه العدادية النصر المحلة فصول 36.520.514.59419.51489شرق

عبدالله    21041 سعد محمد الله ببطينه   منه العدادية النصر المحلة فصول 34201114.51419.514.597.5شرق

الجندى   21042 محمد عابد ببطينه   منى العدادية النصر المحلة فصول 36251812.513.51114.588شرق

الشيخ   21043 السعيد محمد ببطينه   مها العدادية النصر المحلة فصول 26.5165.57.57.5131486شرق

الجندى   21044 مصطفى ماهر ببطينه   ميار العدادية النصر المحلة فصول 37281912.5152018.598.5شرق

حماد   21045 محمد وائل ببطينه   ميار العدادية النصر المحلة فصول 35.5301914.515201797.5شرق

النويرى   21046 عبدالله محمود ببطينه   ناهد العدادية النصر المحلة فصول 38301915152016.579شرق

ابراهيم   21047 صابر صابر ببطينه   ندا العدادية النصر المحلة فصول 3730191513.5201678.5شرق

عبده   21048 عبدالمطلب بسام ببطينه   ندى العدادية النصر المحلة فصول 35.52911.514.514201786.5شرق

الغنيمى   21049 ابراهيم محمد ببطينه   ندى العدادية النصر المحلة فصول 392919.514.5152018.5810شرق
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الفقى   21050 محمد فتوح ببطينه   نرمين العدادية النصر المحلة فصول 3824.517.512.582018.589شرق

الفقى   21051 محمد مكرم ببطينه   نرمين العدادية النصر المحلة فصول 39.53019.515152018.5810شرق

عوض   21052 السعيد احمد ببطينه   نسرين العدادية النصر المحلة فصول 36.52718.514.514.519.52089شرق

الدين    21053 اى الشهاوى اسلم ببطينه   نعمه العدادية النصر المحلة فصول 32.520107.57.517.51664.5شرق

جوده   21054 محمد محروس ببطينه   نور العدادية النصر المحلة فصول 36251513.51419.516.586.5شرق

الجندى   21055 عبدالله اسامه ببطينه   نورا العدادية النصر المحلة فصول 382210.513.513.51917.585شرق

خفاجى   21056 عبدالغنى مصطفى ببطينه   نورا العدادية النصر المحلة فصول 35.51712.511.5101917.584.5شرق

فراج    21057 عبدالوهاب محمد احمد ببطينه   نورهان العدادية النصر المحلة فصول 1695.55.551113.563شرق

سعد   21058 محمد الدسوقى ببطينه   نورهان العدادية النصر المحلة فصول 27.59117.57.519.514.583.5شرق
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ابوسبل   21059 محمد السيد ببطينه   نورهان العدادية النصر المحلة فصول 35.51511.59.57.5171475.5شرق

الهللى   21060 عبدالجليل محمد ببطينه   نورهان العدادية النصر المحلة فصول 38.5281713.514.5202087شرق

جوده   21061 طاهر طاهر ببطينه   هاجر العدادية النصر المحلة فصول 30.51514.597.519.517.587شرق

محجوب   21062 معوض عبدالفتاح ببطينه   هاجر العدادية النصر المحلة فصول 32.515117.55.51518.586.5شرق

الدرس   21063 احمد حازم ببطينه   هاله العدادية النصر المحلة فصول 3416157.581918.585.5شرق

الشرى   21064 محمود صلح ببطينه   هبه العدادية النصر المحلة فصول 29.51911.58.5917.51983شرق

خفاجى   21065 المتولى هانى ببطينه   هدير العدادية النصر المحلة فصول 36231514.514.52017.589شرق

الدين    21066 اى السيد محمد ببطينه   هوازن العدادية النصر المحلة فصول 393019.514.515202089.5شرق

غانم   21067 محمد ايمن ببطينه   ورده العدادية النصر المحلة فصول 36.51514.597.5191786.5شرق

الشامى   21068 السيد احمد ببطينه   ياسمين العدادية النصر المحلة فصول 31.516167.57.51913.585شرق

سليمان   21069 عرفات محمد المحلة اسماء 382718.512.513.519.51494.5شرق

عرفه    21070 محمد رشاد منير المحلة اسماء 301710.587.51413.573شرق

عبدالحليم   21071 على ابراهيم المحلة الء 39.5302015152019910شرق

محمود    21072 سليمان محمود سليمان المحلة الء 38.529.518.5127.519.52088شرق

محمد    21073 عبدالعزيز محمد حسانين المحلة امنيه 38.53017.513.514.5201488.5شرق

ابراهيم   21074 مرعى سامى المحلة ايه 17157.58.597.51074.5شرق

يونسمحمد    21075 اسماعيل صلح المحلة ايه 39.53019.514.513.52019.587.5شرق

بكر   21076 عبدالرحمن عبدالعزيز المحلة ايه 382919.51515202078شرق

محمد    21077 عبدالعاطى محمد على المحلة ايه 28.5161013.510.5181186شرق

عطاالله   21078 احمد محمد المحلة ايه 26.52277.531213.573.5شرق

مراد    21079 مصطفى عبدالرحمن السيد المحلة جهاد 33.5231210919.51273.5شرق

محمود   21080 احمد السعيد المحلة حبيبه 34.5171095171288شرق

حامد    21081 محمد عبداللطيف السيد المحلة دنيا 38.52919141519.516.596.5شرق
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عبدالجواد    21082 يوسف محمد احمد المحلة رضا 30.524731.5141573شرق

خليفة    21083 على عبدالحى محمد المحلة رضا 16.575.531.55.5965.5شرق

على   21084 محمد عاطف المحلة روضه 34171354.5131874.5شرق

عبدالمجيد   21085 ابراهيم حسين المحلة سماح 3728129.55.517.51885.5شرق

الحق     21086 حسين عبدالحميد حسن خالد المحلة سميه 3727191212.519.52088شرق

ناجى   21087 عبدالحى زغلول المحلة شروق 31151412.58161985شرق

سالم    21088 عبدالحميد صبحى وائل المحلة شهد 39.53019.7515152019910شرق

محجوب    21089 محمد عبدالواحد وليد المحلة شهد 31.57137.531615.574.5شرق

خليفه    21090 محمد عبدالعزيز محمود المحلة شيرين 319107.55.51310.562شرق

السيد    21091 محمد كمال السعودى المحلة عزه صفر31227.587.518.5138شرق

السيد    21092 احمد محمود راشد المحلة عزه 2815114.54.517.515.562شرق

الدرينى    21093 عبدالعزيز عبدالسميع احمد المحلة علياء 32.51512.57.57.5191785.5شرق

عبدالعاطى    21094 حميده يوسف عبدالمنصف المحلة فاتن واحد30247.52.5213139شرق

خليل    21095 سعد ابراهيم سعد المحلة فاطمه 31.526107.55151774.5شرق

حسين    21096 عبدالحميد محمد عبدالحميد المحلة فاطمه 38.52919.7513.511.5201999شرق

حسن    21097 عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح المحلة فاطمه 39.5302014.514.52020910شرق

الشربينى   21098 يوسف الشربينى المحلة فرح 37.53019.7514.51419.51876.5شرق

الحق     21099 عبدربه يوسف لطفى حازم المحلة مريم 39.52819.51415201999شرق

المرسى   21100 محمد حسن المحلة مريم 39281914.514.5202098.5شرق

عبدالستار   21101 بسيونى عبدالحميد المحلة مريم 372815.511.51019.51988شرق

خليل    21102 مصطفى سعد محمد المحلة مريم 32.587.53.53.51713.573.5شرق

حسن    21103 ابواليزيد عطيه بهاء المحلة منه واحد3627.511.57.57.516179شرق

حبيب    21104 محمد السيد اشرف المحلة ميرفت 27.5197.555161976.5شرق
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عبدالعزيز   21105 عبدالواحد محمد المحلة نانسى 3825.519.5141419.518.588.5شرق

سالم    21106 احمد عبدالهادى الحسينى المحلة ندى 393020151519.751897.5شرق

حسين    21107 عبدالله فؤاد السيد المحلة ندى 3719149.57.518.515.584شرق

اسماعيل    21108 نعيم محمد النعمانى المحلة ندى 34.53144.53.51916.575شرق

جاد     21109 الله عوض علم عبدالناصر المحلة ندى 382918.598.519.7517.588شرق

احمد     21110 محمد محمد عبدالمنعم محمد المحلة ندى 3824.5175.53.51914.574شرق

حسين    21111 عبدالتواب قرنى محمد المحلة ندى 3477.53.53141781.5شرق

محفوظ    21112 احمد رزق فكيه المحلة نورهان 35.520.5147.57.51816.593.5شرق

محمد    21113 على محمد يحى المحلة نورهان 30.52042.53.5101458شرق

جبر   21114 عبدالغنى عبدالحميد المحلة هاجر 39.529.519.751311.5201765.5شرق

ابراهيم   21115 عبداللطيف سامى المحلة هدى 39.5302015152019.5910شرق

محمد    21116 جمعه هاشم محمد المحلة هدى 3728.51985.5191979.5شرق

عبدالحميد   21117 احمد عبدالحميد المحلة احمد 68.5341.55743.5شرق

محمد    21118 شعبان الشحات محمد المحلة احمد 37.528.517.513.59.52013.555شرق

محمد    21119 بلتاجى اسماعيل عبدالفتاح المحلة السيد 16.53.52.51.51.57.5644شرق

بدوى    21120 محمد جمال محمد المحلة تامر 2615.5105.5416.51454.5شرق

بكر   21121 عبدالرحمن عبدالعزيز المحلة سامح 3727.516.5127.519.518.565.5شرق

سليمان   21122 عبدالحميد يوسف المحلة صبحى 3720.5151411191356شرق

عبدالحليم   21123 محمد محمد المحلة عبدالحليم 2357.53.754153.555شرق

محمد   21124 احمد مصطفى المحلة عبدالرحمن 39.528.5201415201766شرق

احمد    21125 محمد احمد احمد المحلة عبدالله 34.52311.513.57.5171265.5شرق

ابراهيم    21126 احمد ابراهيم خالد المحلة عمرو 36.529161512.519.51776شرق

سليمان    21127 حامد محمد احمد المحلة محمد 34.515.511.5135.517.514.577.5شرق
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المرسى    21128 عباس محمد احمد المحلة محمد 31.5157.554.512.51566شرق

خليل    21129 حامد خليل حامد المحلة محمد 3929.519.513152015.577.5شرق

عنترعوض   21130 يوسف خالد المحلة محمد 33.5181013.5916.51364.5شرق

ابراهيم    21131 السيد محمد رضا المحلة محمد 218.52.510.541013.555.5شرق

محمد   21132 محمد رضا المحلة محمد 36.52814137.5201466.5شرق

السيد   21133 مصباح سعد المحلة محمد 31.51711.59.57.51615.555.5شرق

اسماعيل    21134 نعيم عبداللطيف عبداللطيف المحلة محمد 371910124.517.51465شرق

موسى     21135 محمد السيد علء المحلة محمد 39302015152018.568شرق

السيد     21136 احمد على احمد على المحلة محمد 372716.512.59.5191357.5شرق

ابراهيم    21137 عباسمرسى على المحلة محمد 33.52113.51312.517.5868شرق

سليمان    21138 ابراهيم محمود مجدى المحلة محمد 3626.5141311181467.5شرق

الحق     21139 خميس كامل حسين مصطفى المحلة محمد 335101.5371382.5شرق

عمران   21140 عبدالشكور مصباح المحلة محمود 16.574.53.527.58.566شرق

عطوة   21141 السيد نبيه المحلة محمود 18165.54.547.51257شرق

خليل     21142 محمد سعد محمد سعد المحلة مصطفى 382918.511.510.5191777.5شرق

بكر   21143 عبدالرحمن عبدالعزيز المحلة مصطفى 37.52819121418.51758.5شرق

ابراهيم    21144 عبدالفتاح مصطفى محمد المحلة مصطفى 38.52619.51011191977.5شرق

عبداللطيف    21145 عبدالسميع رمضان سمير المحلة مهند 36.527.518.5131519.751967.5شرق

عويس   21146 عبدالرازق بسيونى المحلة نصر 35.5151097.516.51357شرق

احمد    21147 محمود ابراهيم محمد المحلة هشام 30.54.55.533101477.5شرق

النصر     21148 سيف يوسف عبدالعزيز يوسف المحلة وليد 38.53019.7513.51419.751857.5شرق

محمد    21149 يوسف محمد ابراهيم المحلة يوسف 29156.522.51014.557شرق

عبدالرحمن    21150 محمد يوسف حسن المحلة يوسف 3461047.51411.575.5شرق
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محمد   21151 ابراهيم محمد المحلة ابراهيم 9472.537.57.545.5شرق

ابوالعنين   21152 محمد ابوالعنين المحلة احمد 7.58.565.5واحد10.525.53.5شرق

عبدالحميد   21153 عبدالمولى على المحلة احمد 1545.53.52.510955.5شرق

ابوشعيشع   21154 عبدالمعبود محمد المحلة احمد 2.55.565.5واحد145.533شرق

محمد   21155 عوض حمدى المحلة رضا 31265نصف113.551.5شرق

محمد   21156 عيد سامى المحلة عيد 223102.51.51010.566شرق

ابراهيم   21157 صابر السعيد المحلة محمد 17.52231.561253.5شرق

محمد   21158 متولى رمضان المحلة محمد 173.53.542105.553.5شرق

الله    21159 ضيف محمد ضيف المحلة محمد 7.55.543واحد165.53.51.5شرق

رحومة   21160 نصرالله عبدالعاطى المحلة محمد 131142.51.5106.553.5شرق

المرسى   21161 فتحى عماد المحلة محمد 3424.514.55.54.5191654شرق

السعداوى   21162 عباس مسعد المحلة محمد 1710.553.53.5101054شرق

ابراهيم   21163 عبدالعزيز ابراهيم المحلة نصر 6.5953واحد116.533شرق

المرسى   21164 فتحى محمد المحلة اسماء 13.59.553.5واحدصفر22.56.51.5شرق

العزب   21165 احمد صبحى المحلة امانى 24.573.51.51.51013.553.5شرق

محمد   21166 عوض شتا المحلة ايه 382414.5910191857.5شرق

عبداللطيف   21167 عبدالوهاب البسطويسى المحلة داليا 26.524106512.51563.5شرق

محمد   21168 عوض حمدى المحلة سهير نصف4.55.56نصفصفر236.52شرق

ابراهيم   21169 محمد محمود المحلة عبير 2710233.5121353شرق

المرسى   21170 فتحى السيد المحلة فاطمه 30432412.5953شرق

على   21171 على عبدالوهاب المحلة فاطمه 37.528.519117.519.517.555.5شرق

على   21172 على عيد المحلة فاطمه 34.57.5753.51713.543شرق

محمد   21173 فهمى محمد المحلة مريم 3451023.515.510.552.5شرق
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عامر   21174 متولى رضا المحلة مى 315.56231415.553شرق

الحسيني   21175 محمد ابوشعيشع المحلة نجلء 20.5631.51.5106.553شرق

نصر   21176 عبدالحميد محى المحلة نورهان 3722.5105.5316.513.542.5شرق

محرز   21177 ابراهيم تامر المشتركة  ابراهيم ع المحلة القيصرية 3314.513881412.585.5شرق

ناصف   21178 حسين عاطف المشتركة  ابراهيم ع المحلة القيصرية 2918.578511.515.586.5شرق

ابوشمه   21179 سمير عصام المشتركة  ابراهيم ع المحلة القيصرية 25.525.515.58.58.51515.576.5شرق

شلبى   21180 ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم ع المحلة القيصرية 15.51810.585.514.51355.5شرق

العشرى   21181 المنسوب محمد المشتركة  ابراهيم ع المحلة القيصرية 34.524.51012515.511.565.5شرق

عبدة    21182 البسيونى احمد محمود المشتركة  ابراهيم ع المحلة القيصرية 3828.51912.51219.518.555.5شرق

العشرى   21183 احمد مصطفى المشتركة  ابراهيم ع المحلة القيصرية 36.526.519129191486.5شرق

الطنطاوى   21184 عبدالحليم اشرف المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 3322169.57.518.51565.5شرق

السمره   21185 عبدالواحد الدسوقى المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 29.518.512.55.53.51717.566شرق
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غانم   21186 ماهر السيد المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 3121117.57.5132076شرق

الطنطاوى   21187 احمد جمعه المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 31.51910.5125.515.51086شرق

ناصف   21188 مهنى عبدالسميع المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 31281713.59.517.51686.5شرق

الصعيدى   21189 بدير فتحى المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 34.52416.5117.5181766.5شرق

شلبى   21190 محمد ماهر المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 3727.518137.516.517.577.5شرق

شعبان   21191 المام محمد المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 38.53020141519.752087.5شرق

سليمان   21192 عبدالموجود محمد المشتركة  احمد ع المحلة القيصرية 3830201415202087.5شرق

خليل   21193 محجوب احمد المشتركة  اسامه ع المحلة القيصرية 38.52919.51413.5202087.5شرق

سرحان   21194 عثمان هانى المشتركة  اكرامى ع المحلة القيصرية 33.52819138182077.5شرق

شاهين   21195 عطيه محمد المشتركة  اكرم ع المحلة القيصرية 38.52514.5129191876.5شرق

سالم   21196 انور هشام المشتركة  السيد ع المحلة القيصرية 33.5201669.5131476شرق

ابراهيم   21197 المحمدى ابراهيم المشتركة  ايهاب ع المحلة القيصرية 36.522.5181412.51815.576.5شرق

ريه   21198 عبدالقادر محمد المشتركة  تامر ع المحلة القيصرية 39.529.51913.5152017.5810شرق

جادالله   21199 ابراهيم جادالله المشتركة  حسام ع المحلة القيصرية 23.5247.544.513.511.547.5شرق

ابوالنور   21200 حسن مصطفى المشتركة  حسن ع المحلة القيصرية 33.52917.5131019.519510شرق

مطاوع   21201 حسنى محمد المشتركة  حسنى ع المحلة القيصرية 262712.57.5101917.579شرق

الرفاعى   21202 حسنى وحيد المشتركة  حسنى ع المحلة القيصرية 18.516785.515.51666.5شرق

ناصف   21203 حماد خالد المشتركة  حمدى ع المحلة القيصرية 34271611.511.51816.579.5شرق

العشرى   21204 حمدان محمد المشتركة  خالد ع المحلة القيصرية 36.5281811.512.51817.5710شرق

مطاوع   21205 السيد سمير المشتركة  رامى ع المحلة القيصرية 33.5151087.515.51768شرق

شاهين   21206 عطيه حامد المشتركة  رضا ع المحلة القيصرية 33.526.5109.58.515.515.5710شرق

مطاوع   21207 زغلول محمد المشتركة  زغلول ع المحلة القيصرية 31.523.58941516.577شرق

الويشى   21208 صبحى محمد المشتركة  سامح ع المحلة القيصرية 2927.5137.58.514.51678.5شرق
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ريه   21209 عبدالقادر محمد المشتركة  سمير ع المحلة القيصرية 38.53018.512.5152018.589.5شرق

البيلى   21210 شفيق محمد المشتركة  شفيق ع المحلة القيصرية 302314.57.5817.515.577.5شرق

مطاوع    21211 خاطر عبدالعليم الدين المشتركة  شهاب ع المحلة القيصرية 352817.512.511.519.7517.579.5شرق

الطنطاوى   21212 عبدالحى محمد المشتركة  عبدالحى ع المحلة القيصرية 30.529.515.585.519.751877شرق

الورقى   21213 عطيه رمضان المشتركة  عبدالله ع المحلة القيصرية 34.529.519.513.513.519.751879.5شرق

هند   21214 الدكرورى عادل المشتركة  عبدالله ع المحلة القيصرية 352917107.5181879.5شرق

اباظه   21215 عبدالمجيد حسن المشتركة  عبدالمجيد ع المحلة القيصرية 34.52716.597.519.7517.579.5شرق

مسلم   21216 على السيد المشتركة  على ع المحلة القيصرية 322717.584191779.5شرق

عبدالله    21217 سعد محمد محمد المشتركة  على ع المحلة القيصرية 37.53019.751312.519.519.579.5شرق

خضر   21218 عبدالفتاح ايهاب المشتركة  عمرو ع المحلة القيصرية 31.5291810.59.51819.578شرق

بركات   21219 فرحات خالد المشتركة  عمرو ع المحلة القيصرية 34.52414.51413.51916.579شرق

محمد   21220 عبدالهادى محمد المشتركة  عمرو ع المحلة القيصرية 34.52914.51412.519.51889شرق

الشورى   21221 عيد السيد المشتركة  عيد ع المحلة القيصرية 28191112.5815.515.589شرق

عامر   21222 خطاب احمد المشتركة  فارس ع المحلة القيصرية 30221111.57.514.51377شرق

موسى    21223 محمد موسى حمدان المشتركة  فارس ع المحلة القيصرية 36291914.5151816.589.5شرق

ناصف   21224 محمد فايز المشتركة  فارس ع المحلة القيصرية 3724.51413.58.51613.588.5شرق

احمد    21225 عثمان عبدالعليم جابر المشتركة  فاروق ع المحلة القيصرية 3421.510137.513.5767.5شرق

المشد    21226 احمد سيد شريف المشتركة  فتحى ع المحلة القيصرية 35.519.511.5149.5161278شرق

سرور   21227 ابراهيم ابراهيم المشتركة  كامل ع المحلة القيصرية 33207.510.55.514.56.586.5شرق

شلبى   21228 عبدالمعز يوسف المشتركة  مجدى ع المحلة القيصرية 352513.51411.517.515.598شرق

الخميمى   21229 عبدالمحسن احمد المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 33241014.511.51810.588.5شرق

مطاوع   21230 على احمد المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 383016.514.513.519.7516.589شرق

كامل   21231 بكر اسامه المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 3522.512.513.57.515.513.578شرق
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سليمان   21232 حمدى السيد المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 3824.51614.514.51713710شرق

دبور   21233 محمد السيد المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 37.52412.5131315.512810شرق

عبدالحليم   21234 عليم خالد المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 3522.510.59.57.51711.578شرق

الطنطاوى   21235 محمد سامى المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 37.5281814.514.519.516.5710شرق

سلمان   21236 رشدى ظريف المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 332613.512.51215.512.588شرق

الدهتورى   21237 محمد عبدالجواد المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 35.528.51911.514.519.51688.5شرق

ناصف   21238 بدوى عبدالحليم المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 35.525.514.512.51318.51679شرق

عطا   21239 محمد فتحى المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 29.516.510.51210.5181679شرق

الشورى   21240 عيد محمد المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 28.51911133.514.51576شرق

المشد   21241 صادق منير المشتركة  محمد ع المحلة القيصرية 342913128.51616.578.5شرق

فرج    21242 متولى الزينى احمد المشتركة  محمود ع المحلة القيصرية 33.517107.54.513.512.577.5شرق

السمنودى   21243 عبدالعزيز طلعت المشتركة  محمود ع المحلة القيصرية 33.516.511.510816.51577.5شرق

الصعيدى   21244 غازى رمضان المشتركة  مصطفى ع المحلة القيصرية 33.52213.514.514.519.516.577.5شرق

الجندى   21245 مصطفى صادق المشتركة  مصطفى ع المحلة القيصرية 34.51612.512.59171687شرق

المشد   21246 السيد محمد المشتركة  مصطفى ع المحلة القيصرية 31.522.516.5101116.512.577شرق

حجازى   21247 محمد ممدوح المشتركة  معاذ ع المحلة القيصرية 3927.5181413201867.5شرق

اليمانى   21248 سمير هانى المشتركة  نصر ع المحلة القيصرية 32.51514.5148.51814.577.5شرق

ناصف    21249 عبدالعليم هانى الدين المشتركة  نور ع المحلة القيصرية 37.526.514.5148.516.514.577.5شرق

العشرى   21250 احمد خالد المشتركة  هشام ع المحلة القيصرية 35.525.513.51310.51516.587.5شرق

الله     21251 حسب محمود محمدصلح محمود المشتركة  يوسف ع المحلة القيصرية 35.525.513.511.5916.513.567شرق

النوسانى   21252 محمد مصطفى المشتركة  اسراء ع المحلة القيصرية 3926.5181311.5182088شرق

عطا   21253 الدسوقى ابراهيم المشتركة  اسماء ع المحلة القيصرية 35.521.512.51213.5910.557.5شرق

بركات   21254 ابراهيم محمد المشتركة  اسماء ع المحلة القيصرية 332012.513.59.51210.545شرق
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السيد   21255 عبدالعزيز احمد المشتركة  الء ع المحلة القيصرية 392819.5141519.515.598.5شرق

العربى   21256 محمد فرج المشتركة  اميره ع المحلة القيصرية 3623.51913.511.5161597.5شرق

الويشى   21257 احمد وائل المشتركة  اميره ع المحلة القيصرية 38251812.511.51514.576.5شرق

مطاوع   21258 نجاح وليد المشتركة  انجى ع المحلة القيصرية 34.5241412.59.513.518.598شرق

عامر   21259 حسن عبدالرحمن المشتركة  ايمان ع المحلة القيصرية 32.522.513.5117.510.518.587شرق

النجار    21260 سالم عبدالرحمن عبدالله المشتركة  ايمان ع المحلة القيصرية 373017.5131318.518.587.5شرق

السمنودى   21261 عبدالعزيز وليد المشتركة  ايمان ع المحلة القيصرية 37.525.51914.514.519.519.599.5شرق

سالم   21262 فاروق محمد المشتركة  ايناس ع المحلة القيصرية 362414.513.511.519.516.599.5شرق

الرجباوى   21263 السيد احمد المشتركة  ايه ع المحلة القيصرية 39.53019.514.5152019.5910شرق

مطاوع   21264 سعد احمد المشتركة  ايه ع المحلة القيصرية 37.527.519.7514.514.52019.588شرق

عثمان   21265 محمد ايمن المشتركة  ايه ع المحلة القيصرية 3525.51212.59.519.51687.5شرق

الحمراوى   21266 كامل طارق المشتركة  ايه ع المحلة القيصرية 33.516.51012.58.52015.596.5شرق

موسى    21267 محمد موسى عصام المشتركة  ايه ع المحلة القيصرية 29201133.5151595.5شرق

الهللى   21268 اسماعيل مصطفى المشتركة  ايه ع المحلة القيصرية 2411.510.533.514.517.586.5شرق

جاد    21269 احمد محمد وليد المشتركة  ايه ع المحلة القيصرية 32.525.512125151887شرق

قدره   21270 فتحى كرم المشتركة  بسمه ع المحلة القيصرية 37271712.51219.516.598.5شرق

ناصف   21271 رمضان فكرى المشتركة  حسنات ع المحلة القيصرية 32.5201597.5181694.5شرق

ابراهيم   21272 عبداللطيف اسامه المشتركة  حنان ع المحلة القيصرية 3728.51713.513.52019.596.5شرق

ناصف   21273 ابراهيم محمد المشتركة  حنان ع المحلة القيصرية 38.5301814152019.599.5شرق

اليمانى   21274 سمير شريف المشتركة  داليا ع المحلة القيصرية 38.5251714.51419.519.587.5شرق

جاد   21275 عبدالمعطى شريف المشتركة  دعاء ع المحلة القيصرية 39.5291913.5152019.588.5شرق

اباظه   21276 محمد احمد المشتركة  دينا ع المحلة القيصرية 34.51914.591116.51697شرق

جاد   21277 عمر على المشتركة  رقيه ع المحلة القيصرية 3115787.5131675شرق
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شاهين   21278 عبده هانى المشتركة  روان ع المحلة القيصرية 38.528.51914.5152019.5910شرق

المشد   21279 صادق منير المشتركة  زينب ع المحلة القيصرية 37.52915.51414.52019.598.5شرق

عامر   21280 محمد خطاب المشتركة  ساره ع المحلة القيصرية 34.523.51413.513.52019.588شرق

حجازى   21281 احمد صبرى المشتركة  ساره ع المحلة القيصرية 23.5165.57.5519.516.598شرق

المهدى   21282 مصطفى محمد المشتركة  ساره ع المحلة القيصرية 39.52918.515152019810شرق

ابراهيم    21283 على ابراهيم محمد المشتركة  سالى ع المحلة القيصرية 3427141513.51918.599شرق

الدين    21284 اى السيد محمود المشتركة  سلمى ع المحلة القيصرية 35.52413.5151319.51968.5شرق

كامل   21285 عبدالعاطى نشأت المشتركة  سلمى ع المحلة القيصرية 39301814.5152019.587شرق

حسن   21286 محمد ابراهيم المشتركة  سها ع المحلة القيصرية 372612.513.515181877.5شرق

الشورى   21287 ابوالفضل اسامه المشتركة  شروق ع المحلة القيصرية 38.5301914.51519.517.599شرق

شاهين   21288 عبدالعزيز وجدى المشتركة  شيماء ع المحلة القيصرية 32.5271413.511.52019.598شرق

سليمان   21289 عزت اسامه المشتركة  عزه ع المحلة القيصرية 269.542.51.511.5888شرق

مطاوع   21290 عبدالفتاح السيد المشتركة  غاده ع المحلة القيصرية 38.52816.515142018.598شرق

الويشى   21291 ابراهيم احمد المشتركة  فاطمه ع المحلة القيصرية 37.5291715142017.5108.5شرق

حلوه   21292 زكى فوزى المشتركة  فاطمه ع المحلة القيصرية 3727.51614.51019.517.599شرق

البسيونى   21293 شعبان احمد المشتركة  مريم ع المحلة القيصرية 37.52518.513.51119.51998شرق

بركات   21294 عامر اسامه المشتركة  مريم ع المحلة القيصرية 30.516.51010.5111515.587.5شرق

ناصف   21295 محمد اسامه المشتركة  مريم ع المحلة القيصرية 38.53018.514152019.579.5شرق

قموره   21296 احمد سمير المشتركة  مريم ع المحلة القيصرية 37.5271513.510.518.51777.5شرق

كامل   21297 مصطفى شكرى المشتركة  مريم ع المحلة القيصرية 3626.510.5151319.51586.5شرق

المشد   21298 بدران فتحى المشتركة  مريم ع المحلة القيصرية 38.52818.513.5152013.598شرق

عامر   21299 محمد مصطفى المشتركة  مريم ع المحلة القيصرية 3523151310.5201196.5شرق

اللويزى   21300 فؤاد السيد المشتركة  ملك ع المحلة القيصرية 33.5281415142018.598شرق
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الطنطاوى    21301 فرحات حسن الله المشتركة  منه ع المحلة القيصرية 2918.51114.75101614.586.5شرق

على    21302 عطيه رضا الله المشتركة  منه ع المحلة القيصرية 36191911.57.519.518.589شرق

كامل    21303 السيد محمد الله المشتركة  منه ع المحلة القيصرية 35.518177.57.519.517.586شرق

سرحان    21304 سرحان معاذ الله المشتركة  منه ع المحلة القيصرية 39.5282014142018910شرق

بخيت   21305 جلل سامى المشتركة  منه ع المحلة القيصرية 30.5191011.5914.51394.5شرق

ناصف   21306 انيس محمد المشتركة  نانسى ع المحلة القيصرية 3624.517.51313191797شرق

ناصف    21307 احمد سيد رضا المشتركة  ندا ع المحلة القيصرية 3319.515.59.57.518.51688شرق

المشد   21308 محمد هانى المشتركة  ندا ع المحلة القيصرية 36.524.515.51451716.599.5شرق

عيسى   21309 مخيمر ايمن المشتركة  ندى ع المحلة القيصرية 38.529.519.5131419.519.599شرق

المشد   21310 عبدالحليم محمد المشتركة  ندى ع المحلة القيصرية 36181411.58.515.516.597شرق

مطاوع   21311 احمد وحيد المشتركة  ندى ع المحلة القيصرية 393019.7514152018910شرق

بشار   21312 احمد خالد المشتركة  نرمين ع المحلة القيصرية 31161113.59.51815.589شرق

اباظه   21313 حلمى محمد المشتركة  نرمين ع المحلة القيصرية 3928.52014142018.5910شرق

مرزوق   21314 البسطويسى ابراهيم المشتركة  نسمه ع المحلة القيصرية 392717.511122018.5710شرق

مطاوع   21315 احمد حمدان المشتركة  نعيمه ع المحلة القيصرية 38.527.519.7514.51519.51879شرق

عبده   21316 عبده ناجى المشتركة  نورا ع المحلة القيصرية 3721.51013.5112015.575شرق

المنسوب   21317 فتحى رضا المشتركة  هايدى ع المحلة القيصرية 3828.519.514.514.752017.579.5شرق

الويشى   21318 عبداللطيف محمد المشتركة  هبه ع المحلة القيصرية 39.529.518.514.515201879.5شرق

عثمان   21319 عبدالحى ابراهيم المشتركة  هدى ع المحلة القيصرية 3624161312.5191889شرق

دبور   21320 جمال خالد المشتركة  هدى ع المحلة القيصرية 321514.512.512.517.51664شرق

بركات   21321 عادل وائل المشتركة  يارا ع المحلة القيصرية 38.5282014.514.519.517.598شرق

الصاوى    21322 ابراهيم فتوح اشرف الساسى   ابراهيم للتعليم المراء المحلة منشأة 29.5101011.5915.51046شرق

عبدالعزيز    21323 محمود ابراهيم رضا الساسى   ابراهيم للتعليم المراء المحلة منشأة 26.51110.5121118745.5شرق
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شحاته    21324 يوسف محمود رضا الساسى   ابراهيم للتعليم المراء المحلة منشأة 37181713.51219.512.566.5شرق

حوالة    21325 غازى محمد صابر الساسى   ابراهيم للتعليم المراء المحلة منشأة 37.52616.513.5122015.566.5شرق

حشيش   21326 السيد عبدالعزيز الساسى   ابراهيم للتعليم المراء المحلة منشأة 29.510.571381911.556.5شرق

بوادى   21327 ابراهيم عبدالناصر الساسى   ابراهيم للتعليم المراء المحلة منشأة 37.523.517.51414201666شرق

عبدالكريم   21328 محمد ابراهيم الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 29.519.5131213.519.51155.5شرق

البسيونى   21329 السيد البسيونى الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 27154.51210.5161165شرق

البسيونى    21330 الله فتح السيد الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 35.526.518.51111.5201756شرق

عبدالفتاح   21331 الدسوقى العوضى الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 33.522.5128.58.519.511.565شرق

مصطفى    21332 محمد الشحات ايهاب الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 32175138.51910.566شرق

الدين    21333 شرف عبدالخالق جمال الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 34.525.51013.510.519.513.565.5شرق

الدميرى   21334 عبدالخالق حماده الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 37.525.519.7513.51419.51859شرق

العوضى   21335 نصر صلح الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 28.510.51012.59191347.5شرق

ابوالرايات    21336 الله فتح عادل الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 291181210.51911.545شرق

الطنطاوئ   21337 مجاهد عبدالفتاح الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 351717.513.514.52012.565شرق

بوادى   21338 سعد عماد الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 3211.571211.518.512.554.5شرق

الهليس   21339 النحاس محمد الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 31116.511.51117.55.555شرق

المرساوى   21340 موسى ممدوح الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 36.5291814.51519.514.565.5شرق

حلوه     21341 موسى الله جاب موسى الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 36.524.51214.59.519.514.555شرق

العوضى    21342 ابراهيم حامد هشام الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 31.52210.512101710.555.5شرق

محمد    21343 ابراهيم يوسف هشام الساسى   احمد للتعليم المراء المحلة منشأة 33.515139.59.5171154شرق

النجار    21344 محمد ابراهيم رضا الساسى   اسامه للتعليم المراء المحلة منشأة 38.52613.512.510.518.516.577شرق

البسطويسى   21345 اسماعيل حسين الساسى   اسماعيل للتعليم المراء المحلة منشأة 3018.51399171655.5شرق

حشيش   21346 اسماعيل عبداللعزيز الساسى   اسماعيل للتعليم المراء المحلة منشأة 25.52012.59.59161467شرق
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ابوالعز    21347 الشافعى السيد ابراهيم الساسى   السيد للتعليم المراء المحلة منشأة 37.523.518.510.51019.517.577.5شرق

هلل   21348 السيد على الساسى   السيد للتعليم المراء المحلة منشأة 31.521.519111119.515.567.5شرق

ابوحوالة   21349 المتولى رضا الساسى   المتولى للتعليم المراء المحلة منشأة 35.52519.510.512.51916.577.5شرق

فاضل    21350 رمضان سمير بالله الساسى   المعتز للتعليم المراء المحلة منشأة 38.5301813142015.585.5شرق

الجليند   21351 عبدالواحد الشحات الساسى   ايمن للتعليم المراء المحلة منشأة 1521121210121465شرق

صالح    21352 عبدالعظيم السعيد مجدى الساسى   ايمن للتعليم المراء المحلة منشأة 27.51013.5127.514.515.575شرق

ابوشلبية   21353 حسين احمد الساسى   تامر للتعليم المراء المحلة منشأة 342017.512.51016.518.555.5شرق

خليل    21354 السيد عوض محمد الساسى   حامد للتعليم المراء المحلة منشأة 30.521.517.51310.518.515.576شرق

مصطفى    21355 ابراهيم الشحات محمد الساسى   حسام للتعليم المراء المحلة منشأة 38.52719.514.515201686.5شرق

الشيخه   21356 على مكرم الساسى   حسين للتعليم المراء المحلة منشأة 37.52719.514.514.5201766شرق

فاضل   21357 الدسوقى نبيل الساسى   حسين للتعليم المراء المحلة منشأة 2415.5109.58.516.51767.5شرق

البسيونى    21358 اليمانى السيد احمد الساسى   خالد للتعليم المراء المحلة منشأة 34.5221414.514.7519.51859شرق

ابوالرايات    21359 عبدالهادى عوض مسعد الساسى   خالد للتعليم المراء المحلة منشأة 1716103.55141553شرق

الهليس    21360 محمد بدير يوسف الساسى   خالد للتعليم المراء المحلة منشأة 32.515137.57.515.51665.5شرق

الهليس   21361 احمد محمد الساسى   رزق للتعليم المراء المحلة منشأة 15.51510910.5151645شرق

الحليق   21362 رزق ياسر الساسى   رزق للتعليم المراء المحلة منشأة 1612107.57.512.51544شرق

دوالى   21363 السيد السيد الساسى   رضا للتعليم المراء المحلة منشأة 38.52619.51315201556شرق

عيسى    21364 يوسف فؤاد علء الساسى   زكريا للتعليم المراء المحلة منشأة 37.52919.51415201987.5شرق

فاضل    21365 ابراهيم محمد محمد الساسى   شريف للتعليم المراء المحلة منشأة 27.520.518101018.51945.5شرق

حشيش   21366 علئ محمد الساسى   طارق للتعليم المراء المحلة منشأة 35.521.516.5111119.51676.5شرق

الشربينى    21367 يوسف فاروق ابراهيم الساسى   عاصم للتعليم المراء المحلة منشأة 36.522.517.51114191475.5شرق

ابوالرايات    21368 حامد المحمدى عماد الساسى   عاطف للتعليم المراء المحلة منشأة 321515.58.55181263.5شرق

العشرى    21369 احمد عبدالحميد محمد الساسى   عبدالحميد للتعليم المراء المحلة منشأة 37.5281912.515191576شرق
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البسيونى   21370 عبدالرحمن سامى الساسى   عبدالرحمن للتعليم المراء المحلة منشأة 331514.58.52191666شرق

الجليند   21371 الغرباوى شريف الساسى   عبدالرحمن للتعليم المراء المحلة منشأة 28.523.513.597.5161346.5شرق

عطيه    21372 ابراهيم محمد وليد الساسى   عبدالرحمن للتعليم المراء المحلة منشأة 3927.5201314.5201677.5شرق

الصباغ    21373 محمد عبدالرؤف وائل الساسى   عبدالرؤف للتعليم المراء المحلة منشأة 29.5171510.5218.51646.5شرق
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حماد   21374 عبدالعزيز محمد الساسى   عبدالعزيز للتعليم المراء المحلة منشأة 151144.5نصف23.58.5125.5شرق

الشرقاوى    21375 محمد السيد ابراهيم الساسى   عبدالله للتعليم المراء المحلة منشأة 14.51355.5واحد209.5107.5شرق

البسطويسى   21376 العدلى حسين الساسى   عبدالله للتعليم المراء المحلة منشأة 15.53107.51.5121153شرق

الجابرى   21377 حسين رضا الساسى   عبدالله للتعليم المراء المحلة منشأة 266.514.57.5516.51562.5شرق

حموده    21378 سامى محمود ياسر الساسى   عبدالله للتعليم المراء المحلة منشأة 3316.516.5117.519.51265شرق

الشربينى   21379 عبدلمنعم البندارى الساسى   عبدالمنعم للتعليم المراء المحلة منشأة 22.511.511.584161044شرق

المرساوى    21380 عطوه محمد اسامه الساسى   عزام للتعليم المراء المحلة منشأة 2216.510101.518565.5شرق

شاكر   21381 عزت محمد الساسى   عزت للتعليم المراء المحلة منشأة 2710.510.57.54.5161073.5شرق

سعيد    21382 صابر الشحات نبيل الساسى   علء للتعليم المراء المحلة منشأة 27.58.5118.5214.5554.5شرق

المرساوئ   21383 عبدالعزيز عبدالعزيز الساسى   عمر للتعليم المراء المحلة منشأة 17.51362.5واحد199.511.54.5شرق

الدميرى    21384 على عبدالخالق اسامه الساسى   فارس للتعليم المراء المحلة منشأة 31.52018.58.53.5151664شرق

الجيار     21385 يوسف الله عطا السيد الساسى   كريم للتعليم المراء المحلة منشأة 34.5231911.59.519.51575.5شرق

الصباغ   21386 ابراهيم حامد الساسى   كريم للتعليم المراء المحلة منشأة 22712.5102.5151445شرق

حموده   21387 ابراهيم رزق الساسى   مازن للتعليم المراء المحلة منشأة 34.51818.51311.5201575شرق

العوضى    21388 محمد زكريا هانى الساسى   مازن للتعليم المراء المحلة منشأة 328.55.548.5161245.5شرق

محمد    21389 السيد رزق حلمى الساسى   مجدى للتعليم المراء المحلة منشأة 2712104.5815.51457شرق

الجوهرى   21390 احمد احمد الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 16.574.527.512.5743.5شرق

عمارة   21391 رمضان احمد الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 27.511.51242.5واحد218.5شرق

بدير   21392 عبدالعزيز احمد الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 3622.57.57.59.5191455شرق

المرساوى   21393 عبدالعزيز اشرف الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 33.512.5127.51018.51043.5شرق

الجليند   21394 الغرباوى السيد الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 37.529.515.51314.5201965.5شرق

المرساوى   21395 حامد السيد الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 8743.57.513.51542.5شرق

ابوالرايات    21396 حامد مسعد السيد الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 249758.514.51765شرق
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الدسوقى   21397 رزق ايمن الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 36211712.514201665شرق

الدين    21398 شرف عبدالخالق جمال الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 3418.5117.510181274.5شرق

ابراهيم    21399 حسين محمد حسين الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 3012.5107.59.5191445.5شرق

حوالة    21400 على محمود حسين الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 347.515.5747نصف24شرق

ابوزيد     21401 الدين محى السيد رضا الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 39292014.75152018.569.5شرق

السود    21402 عبدالجليل عبدالحميد رضا الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 281534.58.514947شرق

الجابرى   21403 حسين رمضان الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 31.528117.58.518.251769شرق

الميهى    21404 احمد السيد زكريا الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 26.5197.559.517.251358.5شرق

البسيونى   21405 عبدالغنى عبدالعاطى الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 30.521107.510.518.512.578شرق

عبدة    21406 المنسى محمد فكرى الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 35.527187.5919.2513.565شرق

الهليس    21407 عبدالمعطى النحاس محمود الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 32174.57.5918.2516.574.5شرق

الشيخه    21408 الله فتح محمود الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 37.52717119.519.7515.575شرق

احمدغطاس   21409 فتوح موسى الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 38261911.512.519.251795شرق

دوالى    21410 عبدالعزيز مراد ناجى الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 35.525191312.518.751555.5شرق

البسيونى   21411 المحمدى نبيل الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 362919.513.512.519.751765.5شرق

البسطويسئ    21412 السيد محمد وائل الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 36.5281912.51017.251655.5شرق

الردينى     21413 على على السماحى يوسف الساسى   محمد للتعليم المراء المحلة منشأة 89105.55.514.511.565.5شرق

العبدالبسطويسى    21414 محمد السيد د الساسى   محمو للتعليم المراء المحلة منشأة 28.58117.57.51313.565شرق

حشيش    21415 محمد حسين د الساسى   محمو للتعليم المراء المحلة منشأة 30.52615.5127.518.251566شرق

ندة    21416 ابراهيم محمد احمد الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 15.5151010.57.512.514.565.5شرق

المرعاوى    21417 جمعه يوسف صبرى الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 322019.510.511.519.751777شرق

حماد    21418 عبدالخالق محمد عبدالخالق الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 34.52819.51111201577شرق

عبدالجواد   21419 هليل عبدالعاطى الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 10156.542.513.25765شرق
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الشيخة    21420 احمد احمد علء الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 37.52719.5131518.514.585.5شرق

محمد   21421 محمود على الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 2117117.52.51210.564شرق
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المزين   21422 ابوالفتوح علئ الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 35.529.51811.5913.51586شرق

ترماز   21423 محمد ممدوح الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 182515.59.53.517.2515.555.5شرق

موسى    21424 الله عطا نشأت الساسى   محمود للتعليم المراء المحلة منشأة 36.53020131519.7515.585.5شرق

القندقلى   21425 مصطفى اكرامى الساسى   مصطفى للتعليم المراء المحلة منشأة 212011.57.54.514.514.574.5شرق

العوضى    21426 محمد زكريا هانى الساسى   مصطفى للتعليم المراء المحلة منشأة 21.518107.5391154شرق

القصاص    21427 احمد الشناوى محمد الساسى   مهند للتعليم المراء المحلة منشأة 24201083109.544شرق

المرعاوى     21428 الله فتح الله حمدنا الساسى   نبيل للتعليم المراء المحلة منشأة 3021168.51114.515.555شرق

الصباغ    21429 على السيد على الساسى   هانى للتعليم المراء المحلة منشأة 28.52716.5121218.251664.5شرق

البسيونى    21430 عطيه يوسف نشأت الساسى   يوسف للتعليم المراء المحلة منشأة 221913.58.54181655شرق

عبدالرحمن   21431 عبدالفتاح احمد بنات   اسراء ع المراء المحلة منشاة 38292014.511202079.5شرق

خليل   21432 على اشرف بنات   اسراء ع المراء المحلة منشاة 382719.5147.519.251976.5شرق

محمد    21433 محمد عوض عبدالعاطى بنات   اسراء ع المراء المحلة منشاة 373019.5141519.751979.5شرق

الشيخة    21434 حامد محمد منجد بنات   اسراء ع المراء المحلة منشاة 25.523119.53161847.5شرق

عيد   21435 المغاورى وليد بنات   اسماء ع المراء المحلة منشاة 3424179.55.5181966.5شرق

فاضل   21436 محمد شريف بنات   اسيل ع المراء المحلة منشاة 342618.512.51318.751966.5شرق

بدر   21437 حسن عبدالرحمن بنات   الء ع المراء المحلة منشاة 36.52819141418.752057.5شرق

احمدالسيد   21438 زيدان محمد بنات   الء ع المراء المحلة منشاة 37.5302013.5151918.577شرق

المرعاوى   21439 محمد محمود بنات   الء ع المراء المحلة منشاة 36.52920111219.252086.5شرق

البسيونى    21440 عبدالهادى محمد هانى بنات   الء ع المراء المحلة منشاة 39.5302014.5152019.5710شرق

ابوخليل   21441 عبدالخالق اشرف بنات   امانى ع المراء المحلة منشاة 131515.542.551955.5شرق

البسيونى    21442 احمد رياض محمود بنات   امنيه ع المراء المحلة منشاة 36255.59416.751745.5شرق

الدهتورى   21443 عبدالمقصود يوسف بنات   امنيه ع المراء المحلة منشاة 372619.510.57.5202066شرق

الشرقاوى   21444 السيد ايمن بنات   اميره ع المراء المحلة منشاة 292314.583.517.251855شرق
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شحبر    21445 احمد عبدالستار اشرف بنات   اميمه ع المراء المحلة منشاة 35.52919.514.59.5202077.5شرق

ابوالرايات   21446 عادل رضا بنات   امينه ع المراء المحلة منشاة 38.5302014.515202089.5شرق

ابوالرايات   21447 السيد حسام بنات   اهداء ع المراء المحلة منشاة 38.530201515202069.5شرق

دوالى    21448 ابراهيم محمد ابراهيم بنات   ايمان ع المراء المحلة منشاة 38281913.59202066شرق

المرساوى    21449 محمد عبدالحميد احمد بنات   ايمان ع المراء المحلة منشاة 21.5111084.515.517.545.5شرق

احمد    21450 عبدالعظيم فتوح رضا بنات   ايمان ع المراء المحلة منشاة 18.565.55.53.518.51556شرق

متولى    21451 الدسوقى على محمد بنات   ايمان ع المراء المحلة منشاة 31.516104.52.519.751976.5شرق

الحليق    21452 محمد احمد جهاد بنات   ايناس ع المراء المحلة منشاة 38291914.51419.2519.568شرق

المرساوى   21453 ابراهيم احمد بنات   ايه ع المراء المحلة منشاة 372413.59.5318.513.545.5شرق

عبدربه    21454 ابراهيم حسن محمد بنات   ايه ع المراء المحلة منشاة 38.5302015152016.575شرق

دوالى    21455 محمد محروس محمد بنات   ايه ع المراء المحلة منشاة 383019.5141519.51969.5شرق
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البسيونى    21456 عبدالهادى محمد هانى بنات   ايه ع المراء المحلة منشاة 38.53020141519.518.569.5شرق

قاسم   21457 ابراهيم ابراهيم بنات   بسمله ع المراء المحلة منشاة 35.52211.511.58.5181754.5شرق

عبدالجواد   21458 السيد حسن بنات   بسمه ع المراء المحلة منشاة 342112.51410.519.2517.553.5شرق

صالح   21459 عبدالله نشأت بنات   بسمه ع المراء المحلة منشاة 382819.514.7514.7519.516.576.5شرق

حموده   21460 ابراهيم رزق بنات   جيهان ع المراء المحلة منشاة 33241212.510.519.2517.575.5شرق

الجابرى   21461 سلمه محمود بنات   حبيبه ع المراء المحلة منشاة 3829191410191874شرق

عبدربه    21462 احمد يحيى حماده بنات   داليا ع المراء المحلة منشاة 362818.512.57.517.751265.5شرق

شعبان    21463 محمد الشحات محمد بنات   داليا ع المراء المحلة منشاة 372817.512.58.518.51648شرق

حلوة   21464 الزغبى الدسوقى بنات   دعاء ع المراء المحلة منشاة واحد34181061.517.75144شرق

ابراهيم     21465 محمد ابراهيم الله فتح بنات   دعاء ع المراء المحلة منشاة 3220106213.751556.5شرق

فوده   21466 صادق ياسر بنات   رانا ع المراء المحلة منشاة 38.530201315201978شرق

الجليند   21467 عبدالواحد ابراهيم بنات   رحمه ع المراء المحلة منشاة 37.52712.510.54.515.7515.555.5شرق

فاضل   21468 رمضان سمير بنات   رحمه ع المراء المحلة منشاة 372919.51514.5191897شرق

جودة     21469 مصطفى الدين سيف محمد بنات   رحمه ع المراء المحلة منشاة 3729181215201957.5شرق

خضر    21470 اسماعيل مسعد مصطفى بنات   رحمه ع المراء المحلة منشاة 372717.513.5919.2517.567شرق

ابوزيد    21471 السيد عوض طه بنات   رشا ع المراء المحلة منشاة 37.52418.51312.52017.576شرق

الجليند   21472 السيد اسامه بنات   رغد ع المراء المحلة منشاة 37271611.51119.7515.576.5شرق

بوادى   21473 محمد ماجد بنات   رنا ع المراء المحلة منشاة 33.52419118.518.516.564شرق

الجابرى   21474 سلمه احمد بنات   رواء ع المراء المحلة منشاة 38.5251712.510201642.5شرق

حسن    21475 محمود جمعه ابراهيم بنات   روان ع المراء المحلة منشاة نصف3015165.521512.54شرق

ابوالريات   21476 مظهر احمد بنات   روان ع المراء المحلة منشاة 2912163.531513.551.5شرق

ابوالمعاطى    21477 السعيد احمد السعيد بنات   روان ع المراء المحلة منشاة 3529.516.51213.519.52063.5شرق

ابوزيد    21478 السيد محمد السيد بنات   روان ع المراء المحلة منشاة 33.52417107.515.7519.564.5شرق
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الدسوقى   21479 رزق خالد بنات   روان ع المراء المحلة منشاة 382819.514.51519.51975شرق

ابوزيد   21480 عبدالرحمن عبدالخالق بنات   رودينا ع المراء المحلة منشاة 38.52919.51412.519.7518.582.5شرق

الشربيتى    21481 يوسف حسيب مسعد بنات   ريم ع المراء المحلة منشاة 38.522197.5918.518.573شرق
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الشيخة    21482 حامد محمد السيد بنات   ريهام ع المراء المحلة منشاة واحد29.516155.5414.2516.56شرق

حموده    21483 حامد حسنى ياسر بنات   ساره ع المراء المحلة منشاة 382818.510.51119.2515.562شرق

فتيح   21484 الغريب السيد بنات   سالى ع المراء المحلة منشاة واحد34.51815.52.5416.515.55شرق

حموده    21485 عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل بنات   سلمى ع المراء المحلة منشاة 38.52617.5121119.751862شرق

سليم   21486 السيد اشرف بنات   سلوى ع المراء المحلة منشاة 35.522181410.516.517.573شرق

البسيونى   21487 السيد زكريا بنات   سلوى ع المراء المحلة منشاة 2819134213.7510.542.5شرق

بسيونى    21488 محمود بسيونى مصطفى بنات   سلوى ع المراء المحلة منشاة نصف24.5514.52.53.5147.54شرق

شحاتة   21489 حامد سمير بنات   شروق ع المراء المحلة منشاة 37.51518.588.5179.571.5شرق

الحليق    21490 محمد محمد حمزه بنات   شرين ع المراء المحلة منشاة 221513.553.514.2511.573شرق

الحليق   21491 محمد مسعد بنات   شرين ع المراء المحلة منشاة 37261913122016.572.5شرق

الشيخه   21492 عبدالمنعم السيد بنات   شهد ع المراء المحلة منشاة 3728191311.519.2517.552.5شرق

الليثى    21493 عبدالخالق ابراهيم السعيد بنات   صباح ع المراء المحلة منشاة 27.52017.58.57.510.7511.571.5شرق

الشيخه    21494 احمد محمد عماد بنات   صفا ع المراء المحلة منشاة 37.53019.511.59201968.5شرق

الشيخه   21495 عاطف ابراهيم بنات   عهد ع المراء المحلة منشاة 37.52919.513.510.518.51867.5شرق

عوض   21496 حسين محمد بنات   غاده ع المراء المحلة منشاة 37.52918.511.51419.7516.577شرق

الهليس    21497 الدسوقى محمد مرزوق بنات   غاده ع المراء المحلة منشاة 3928201514.519.519.577شرق

فاضل    21498 الله فتح حامد بنات   فاطمه ع المراء المحلة منشاة 341716.57.54.516.519.576.5شرق

الصباغ     21499 على محمد عبدالعزيز سعد بنات   فاطمه ع المراء المحلة منشاة 361917.57.5518.7518.577شرق

حشيش    21500 رزق الله فتح بنات   فاطمه ع المراء المحلة منشاة 31.515176518.2516.555.5شرق

ردينى    21501 على حسين مسعد بنات   فاطمه ع المراء المحلة منشاة 3117.516.5107.519.51754شرق

السود    21502 عبدالجليل عيدالحميد ياسر بنات   فاطمه ع المراء المحلة منشاة 2413.562واحد1036شرق

النجار   21503 فتوح حسين بنات   لبنى ع المراء المحلة منشاة 38.529181412.519.519.577.5شرق

على    21504 احمد ابراهيم هانى بنات   ليلى ع المراء المحلة منشاة 38301914152019.577.5شرق
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حوالة    21505 محمد سلمه محمد بنات   مرفت ع المراء المحلة منشاة 32.52919.757.58.52018.567.5شرق

حموده   21506 عبدالغنى المنسى بنات   مريم ع المراء المحلة منشاة 156141.55.51513.574شرق

السيد    21507 عوض البسيونى عوض بنات   مريم ع المراء المحلة منشاة 3320.51585.518.519.588شرق

الخواجه    21508 حسن احمد محمد بنات   مريم ع المراء المحلة منشاة 35.5261985.519.51988شرق

الشيخة   21509 اسماعيل محمد بنات   مريم ع المراء المحلة منشاة 3525.516.51212.5191889شرق

ابوالرايات   21510 عبدالرؤف محمد بنات   مريم ع المراء المحلة منشاة 39.53019.7515152019810شرق

ردينى    21511 على حسين مسعد بنات   مريم ع المراء المحلة منشاة 3125.519111018.51676.5شرق

المرساوى    21512 الله فتح ابراهيم بنات   ملك ع المراء المحلة منشاة 3726.519.51411.5201988.5شرق

حوالة    21513 اسماعيل السيد محمد بنات   منار ع المراء المحلة منشاة 172.510.523101373.5شرق

هلل    21514 محمد طاهر محمد بنات   منار ع المراء المحلة منشاة 362719.5131319.51974شرق

البندارى   21515 المحمدى نبيل بنات   منار ع المراء المحلة منشاة 3419137.51016.51577.5شرق

على    21516 المرسى ابراهيم خالد بنات   منال ع المراء المحلة منشاة 258.56.57.57.5141476شرق

ابوزيد   21517 السيد عبدالحميد بنات   منال ع المراء المحلة منشاة 1193.538.55876شرق

علوان    21518 محمد احمد السيد بنات   منه ع المراء المحلة منشاة 37.53019.7515152018.597.5شرق

محمد    21519 الجوهرى احمد عادل بنات   منه ع المراء المحلة منشاة 363019.512142017.599شرق

ابوزيد    21520 ابراهيم عاصى خالد بنات   مى ع المراء المحلة منشاة 33.5151111.51016.518.589شرق

ابوالمجد   21521 احمدحامد حامد بنات   ناديه ع المراء المحلة منشاة 27.5161211.510.518.517.577.5شرق

الصاوى    21522 ابراهيم فتوح السيد بنات   ندى ع المراء المحلة منشاة 3528.51914.515191589.5شرق

الشافعى   21523 عبدالعزيز ايمن بنات   ندى ع المراء المحلة منشاة 363018.51514.519.51889شرق

الحنفى    21524 السعيد حامد خالد بنات   نورهان ع المراء المحلة منشاة 35.52813.5131318.51787.5شرق

الميهى    21525 محمد المحمدى ماجد بنات   نورهان ع المراء المحلة منشاة 36281913.51318.517.587.5شرق

محمد     21526 السيد رزق مجدى جر بنات   ها ع المراء المحلة منشاة 1915107.51010.51777شرق

ابوالعز    21527 احمد رمضان فتحى بنات   هاجر ع المراء المحلة منشاة 3023.5109.59.5101286.5شرق
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عمارة   21528 رمضان احمد بنات   هدى ع المراء المحلة منشاة 31.524.515.511.511171767شرق

خليل    21529 محمد محمود السيد بنات   هدى ع المراء المحلة منشاة 37.527.51915152017610شرق

القندقلى    21530 احمد سعد مصطفى بنات   هدير ع المراء المحلة منشاة 27.5156.53.58111376شرق

القواس    21531 محمد عبدالعزيز محمد بنات   هند ع المراء المحلة منشاة 22.58.5102.58.513.51066.5شرق

حموده   21532 حافظ ايمن بنات   وسام ع المراء المحلة منشاة 28.523.5107.511.517.515.555.5شرق

الهليس   21533 عمر على بنات   ولء ع المراء المحلة منشاة 2722.515.57.511.5141786شرق

بدر    21534 ابراهيم عبدالفتاح رضا بنات   ياسمين ع المراء المحلة منشاة 352616.514.513201576شرق

حمودة   21535 حسن وائل بنات   ياسمين ع المراء المحلة منشاة 3929.519.514.5152017.588.5شرق

احمد   21536 شحاته رمزى المشتركة  ابراهيم ع المحلة البنوان 3211102.53101564شرق

منصور   21537 عبدالرحمن عكاشه المشتركة  ابراهيم ع المحلة البنوان 3217157.55.514.51564.5شرق

شبل    21538 احمد عبدالرزاق ابراهيم المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 35.528.516.51291916.566شرق

عبدالمطلب    21539 بسيونى كامل بسيونى المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 36.525191113.519.517.576شرق

على    21540 نصر يوسف بسيونى المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 301710.57.55.51610.554.5شرق

ابوشنب    21541 احمد احمد سعد المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 35.519.5117.57.5141454شرق

فرج   21542 عبدالمحسن سعيد المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 25.510.511.5551116.554شرق

عبدالغفار   21543 فتحى عبدالحكيم المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 26.51114.57.55149.541.5شرق

منصور   21544 السيد عبدالحميد المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 32.515128418.511.543شرق

عبدالوهاب    21545 على ابرهيم عبدالوهاب المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 18.56.54.5235.58.542.5شرق

ابوالعنين    21546 السيد صلح عصام المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 2912115.55.57.513.553.5شرق

الدين     21547 شمس محمد عبدالخالق غريب المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 24151010812944شرق

عبدالرحمن   21548 عديل محمد المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 33.5291511101917.556شرق

حسن    21549 متولى موسى محمد المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 29.516.514.535.51716.556.5شرق

صابر   21550 حلمى محمود المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 3016.514.5117.515.51746شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

990

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

احمد     21551 محمد بدير فهيم محمود المشتركة  احمد ع المحلة البنوان 3827.5191112.5202066شرق

السيد   21552 ابوالمكارم سلمه المشتركة  اشرف ع المحلة البنوان 2112105.57.51010.544شرق

الدين    21553 شمس السيد محمد المشتركة  السيد ع المحلة البنوان 27.59.51027.513865شرق

عثمان    21554 خالد ابراهيم ابراهيم المشتركة  امير ع المحلة البنوان 372917.513.51519.51657.5شرق

السيد   21555 عماره اشرف المشتركة  حازم ع المحلة البنوان 9.53.5112571044.5شرق

ابراهيم    21556 ابراهيم حجازى حامد المشتركة  حازم ع المحلة البنوان 247.51233.51015.573شرق

طه   21557 منصور طه المشتركة  حامد ع المحلة البنوان 1656.544614.562شرق

فياض    21558 على صلح عاطف المشتركة  حسام ع المحلة البنوان 511.552.5نصف181.54.52شرق

الرفاعي    21559 راغب عبدالمهيمن ابراهيم المشتركة  حمدى ع المحلة البنوان 25.55107.5410.51563شرق

الششتاوي   21560 الشوادفى حسن المشتركة  حمزه ع المحلة البنوان 37.521.514.511.513181363.5شرق

الششتاوى   21561 عطا ابراهيم المشتركة  خالد ع المحلة البنوان 35.529.52013.51519.519.567.5شرق

الششتاوى   21562 عطا محمود المشتركة  خالد ع المحلة البنوان 36.522.514.510.57.517.51364.5شرق

عبدالرحمن   21563 عبدالسميع فؤاد المشتركة  خليل ع المحلة البنوان 2653.5واحدواحد5.52.54.5شرق

نصر    21564 منصور على جلل المشتركة  ربيع ع المحلة البنوان 23.55.5107.5311.515.563.5شرق

البيلى    21565 محمود احمد رجائى المشتركة  رضا ع المحلة البنوان 3523.5151010.518.518.553.5شرق

منصور    21566 احمد ابوالسعاد عبدالغنى المشتركة  صالح ع المحلة البنوان 11.513.565واحد26.56107.5شرق

فرج    21567 احمد عامر احمد المشتركة  عامر ع المحلة البنوان 31.51714.57.5818.518.563شرق

جابر    21568 عبدالحميد زكريا ابراهيم المشتركة  عبدالحميد ع المحلة البنوان 3628.516.51210.52017.563.5شرق

اسماعيل   21569 عبدالله ايمن المشتركة  عبدالحميد ع المحلة البنوان 17.5811.533111153.5شرق

المعداوى   21570 طاهر محمد المشتركة  عصام ع المحلة البنوان 3210.573واحد214.510شرق

كرام    21571 محمد فريد رضا المشتركة  علء ع المحلة البنوان 33.52415.510.58.5131465شرق

محمد    21572 هلل السيد عادل المشتركة  علء ع المحلة البنوان 2831153.571663شرق

البيلي    21573 سعد عبدالمنعم عبدالمحسن المشتركة  على ع المحلة البنوان 31111710.58.5181563.5شرق
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ابوالوفا   21574 صابر ابراهيم المشتركة  عمرو ع المحلة البنوان 342315.5109181477شرق

سليمان   21575 عبدالمنعم كمال المشتركة  فارس ع المحلة البنوان 19.59.5127.5412.51465شرق

على    21576 احمد فوزى محمد المشتركة  كريم ع المحلة البنوان 3111104.55.514.512.562شرق

ابراهيم    21577 على محمد احمد المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 207.54.54.541410.572.5شرق

البرعى    21578 دسوقى سيد اسماعيل المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 208.512531611.563.5شرق

عبدالفتاح    21579 موسى حسن السيد المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 33.512.5159.57.5171776شرق

ابورحاب   21580 احمد امين المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 23778.55.51711.563شرق

زليطه    21581 بدير محمد بدير المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 372014.5107.517.51364.5شرق

احمد    21582 عبدالمطلب السيد بسيونى المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 277134.54.517.51565.5شرق

عبدالجليل   21583 عبدالرازق جمال المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 23.57.5117.551615.563شرق

ابوالعزم    21584 على عنتر خالد المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 25.58.515.55.5517.516.566شرق

يوسف    21585 السيد قمرالدوله رزق المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 26.5795.55181464شرق

مطاوع    21586 كامل عيد رضا المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 301011.5115.516.51363.5شرق

ابراهيم    21587 مصرى فرج رمضان المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 28.56.5157.541715.572.5شرق

ابوالوفا   21588 صابر فؤاد المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 34.52815.58.57.517.51762شرق

طلحه    21589 مطاوع محمد مصطفى المشتركة  محمد ع المحلة البنوان 3418149.57.51717.572.5شرق

الششتاوي   21590 الشوادفى عبدالحميد المشتركة  محمود ع المحلة البنوان 3515105.57.517.51561.5شرق

الششتاوي   21591 عبدالحميد عبدالحميد المشتركة  محمود ع المحلة البنوان 254.5114.536.51161.5شرق

المغربى    21592 احمد محمود عبدالحميد المشتركة  محمود ع المحلة البنوان 23.55107.54.5161461.5شرق

كوهيه   21593 مصطفى على المشتركة  مصطفى ع المحلة البنوان 30716.57.551817.571.5شرق

ناصف   21594 مصطفى محمد المشتركة  مصطفى ع المحلة البنوان واحد23.525.55.5416127شرق

ابراهيم    21595 سند السيد خالد المشتركة  مطاوع ع المحلة البنوان 255.51044.515.511.562.5شرق

سعد     21596 محمد سعد السيد حمدى المشتركة  هشام ع المحلة البنوان 38271813.514.519.517.562شرق
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بسيونى   21597 على ابراهيم المشتركة  اسراء ع المحلة البنوان واحد20.521.510.5347.5177شرق

ابراهيم    21598 محمد عبدالحميد ابوالعباس المشتركة  اسراء ع المحلة البنوان 34.528.515.58.57.519.517.562.5شرق

هيكل    21599 احمد محمد احمد المشتركة  اسراء ع المحلة البنوان نصف25.518102.521214.56شرق

الششتاوي   21600 عبدالحميد عبدالحميد المشتركة  اسراء ع المحلة البنوان 3216.513.567.5161663شرق

اسماعيل   21601 محمود عبدالمنعم المشتركة  اسراء ع المحلة البنوان 25.512155.57.515.513.562.5شرق

جودة    21602 ابوالفتوح ج فر المشتركة  اسراء ع المحلة البنوان 31.59144.55101263شرق

السعدنى    21603 على حسن فوزى المشتركة  اسعاد ع المحلة البنوان 306103.541012.572شرق

خليل    21604 شلبى محمد محمد المشتركة  اسلم ع المحلة البنوان 35.522.5188.5101411.564.5شرق

شلبى    21605 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة  اسماء ع المحلة البنوان 30.51116.53415.51453.5شرق

السيد    21606 اسماعيل احمد عبدربه المشتركة  اسماء ع المحلة البنوان 3416113.54.5131462.5شرق

اسماعيل   21607 عبدالواحد مجدى المشتركة  اسماء ع المحلة البنوان نصف3016.5117.55.51414.55شرق

رجب   21608 ابراهيم خالد المشتركة  اشرقت ع المحلة البنوان 31.521.5107.57.516.510.553شرق

البيلى    21609 سعد عبدالمنعم عبدالمجيد المشتركة  الء ع المحلة البنوان 22.59.57.52.52.5101052شرق

مطاوع   21610 شفيق زهير المشتركة  امنيه ع المحلة البنوان 38.530191314.518.51776شرق

جابر    21611 عبدالغنى محمد سمير المشتركة  امنيه ع المحلة البنوان 2112.56.53.5379.575.5شرق

محمد    21612 دياب فؤاد اشرف المشتركة  اميره ع المحلة البنوان 31.5211522.5101554شرق

محمد    21613 كامل عبدالخالق فكرى المشتركة  اميره ع المحلة البنوان 38.527201214201467شرق

محمد    21614 سيداحمد السيد سيداحمد المشتركة  انجى ع المحلة البنوان صفر34.520.512.58.55.513.516.56شرق

حبيب      21615 على احمد سيد محمد عطيه المشتركة  انجى ع المحلة البنوان 33.519.5175.5417.517.562.5شرق

محمد   21616 الدسوقى رشاد المشتركة  ايمان ع المحلة البنوان 37252013.514201669.5شرق

مرسى    21617 عبدالله على مرسى المشتركة  ايمان ع المحلة البنوان 31.54.510237.515.545شرق

كريم    21618 صالح كريم مصطفى المشتركة  ايمان ع المحلة البنوان 35.529179.51119.51669شرق

رزق   21619 عبدالمعبود رزق المشتركة  ايه ع المحلة البنوان 35.519.512.55.55141557.5شرق
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البيلى    21620 سعد عبدالمنعم عبدالمجيد المشتركة  ايه ع المحلة البنوان 26.55104.52.51015.557.5شرق

محمد    21621 ابراهيم السيد على المشتركة  ايه ع المحلة البنوان 342612.58.531716.567.5شرق

السيد    21622 احمد راضى احمد المشتركة  جميله ع المحلة البنوان 612.557.5واحد16752.5شرق

شلبي    21623 عبدالواحد محمود جمال المشتركة  جهاد ع المحلة البنوان 413.545.5واحدصفر242.510شرق

مرسي    21624 عبدالنعيم ابراهيم احمد المشتركة  حبيبه ع المحلة البنوان 31.511.5178.57.516.515.556.5شرق

بسيوني   21625 المعداوى رضا المشتركة  حنان ع المحلة البنوان 25.55.510.52.51.5141156.5شرق

الحلو    21626 عبدالعزيز فؤاد صبحى المشتركة  داليا ع المحلة البنوان 35.51216.57.57.516.51745.5شرق
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دياب    21627 حسين محمد عادل المشتركة  دعاء ع المحلة البنوان 35.52520117.515.51868.5شرق

عبدالوهاب   21628 بسيونى محمد المشتركة  ديانا ع المحلة البنوان 34.524158.57.515.515.568شرق

عامر   21629 منصور احمد المشتركة  دينا ع المحلة البنوان 20.55.513.53.51.5101045.5شرق

زيدان   21630 شوقى سلم المشتركة  دينا ع المحلة البنوان 2912.519.522.510.51246.5شرق

عبدالعزيز   21631 فؤاد صبحى المشتركة  دينا ع المحلة البنوان 34.51619.5129.519.7516.565شرق

الزير   21632 فوزى زغلول المشتركة  رحاب ع المحلة البنوان 3317.51711.51118.51668شرق

شلبي    21633 حسن على مطاوع المشتركة  ريناد ع المحلة البنوان 233.5101.52.5101367شرق

اسماعيل   21634 السيد عيدالناصر المشتركة  ريهام ع المحلة البنوان 372718.512.511.52019.579.5شرق

علي   21635 ابراهيم السيد المشتركة  رئيسه ع المحلة البنوان 67.545.5واحد146.5101.5شرق

محمد   21636 مصطفى سامى المشتركة  زينب ع المحلة البنوان 131446.5واحدنصف16.52.511شرق

غازى    21637 حسن جلل غازى المشتركة  سماح ع المحلة البنوان 3322.513.57.53.51516.565شرق

محمد    21638 احمد محمد احمد المشتركة  سمر ع المحلة البنوان 26.5151744.51716.565.5شرق

ابراهيم    21639 صابر محمد عيد المشتركة  شروق ع المحلة البنوان 27.54.514.5226.51154شرق

احمد    21640 رزق عبدالرحمن بسيونى المشتركة  شرين ع المحلة البنوان 27.556.532.512.51164.5شرق

ابوالوفا   21641 ابراهيم ابوالوفا المشتركة  شيماء ع المحلة البنوان 30.5813.57.5513.511.564.5شرق

محمد   21642 عبدالهادى احمد المشتركة  شيماء ع المحلة البنوان 211612.58410.513.565.5شرق

محمد    21643 احمد ابوالفتوح موسى المشتركة  شيماء ع المحلة البنوان 39.53019.512.513.519.51878شرق

بديرشلبى   21644 ابراهيم رزق المشتركة  عزيزه ع المحلة البنوان 7.51373.5نصف18.54.5102.5شرق

احمد    21645 فرج راضى فرج المشتركة  عفت ع المحلة البنوان 3624.518.5107.516.51967.5شرق

مصرى   21646 احمد طه المشتركة  فاتن ع المحلة البنوان 362315.5107.515.517.578شرق

محمد    21647 عبدالحميد السيد عبدالحميد المشتركة  فاطمه ع المحلة البنوان 26712.57.55125.554.5شرق

حجازي   21648 على رفيق المشتركة  فرح ع المحلة البنوان 32.521.5139.5515.51255شرق

غازى    21649 كامل عبدالحميد احمد المشتركة  فرحانه ع المحلة البنوان 20.53.5104.51.57.513.543.5شرق
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طه   21650 السيد منصور المشتركة  فرحه ع المحلة البنوان 37261611919.515.566شرق

الدسوقى   21651 ابراهيم عبدالسميع المشتركة  منار ع المحلة البنوان 20.52.57551012.553شرق

عبدالله   21652 على محمد المشتركة  منه ع المحلة البنوان 307.56.54.54.514.58.542شرق

الدسوقى   21653 ابراهيم الدسوقى المشتركة  مى ع المحلة البنوان 35.517.5179.58.518.51656.5شرق

مطاوع    21654 كامل احمد كمال المشتركة  مياده ع المحلة البنوان 5.510.543واحد19.5552.5شرق

رزق     21655 اسماعيل عبدالواحد رمضان المشتركة  نانسى ع المحلة البنوان 6.51044صفر192.54.53شرق

محمود   21656 اسماعيل ناصر المشتركة  ناهد ع المحلة البنوان 6.51144.5واحد19.58.54.54شرق

حامد   21657 عبدالعزبز عبدالفتاح المشتركة  نجلء ع المحلة البنوان 37.517.51812.510.517.51446.5شرق

سعيد   21658 محمد عبدالمجيد المشتركة  نجلء ع المحلة البنوان 277423.577.541.5شرق

الخولى    21659 البرعى الدسوقى جمعه المشتركة  ندى ع المحلة البنوان واحد27.510243.513.5125شرق

سيداحمد   21660 رشدى رضا المشتركة  ندى ع المحلة البنوان 3424.518107.5181754شرق

عبدالعال   21661 منجى عبدالرازق المشتركة  ندى ع المحلة البنوان 3723189.57.5191652.5شرق

شهاوى   21662 عبدالعال محمد المشتركة  ندى ع المحلة البنوان 24.556.542716.581.5شرق

ؤحيم   21663 رضا عبدالرحمن المشتركة  نهله ع المحلة البنوان 36.52616.512.5918.514.553شرق

ابوالغيط    21664 محمد حسن اشرف المشتركة  نهى ع المحلة البنوان 3728.51913112012.543شرق

قنديل    21665 محمد عبدالعليم عبدالحفيظ المشتركة  نوال ع المحلة البنوان 392919.512.510201653شرق

على    21666 حسن حسنى عبدالرحمن المشتركة  نورا ع المحلة البنوان 314.512.53.51.516.518.552.5شرق

البيلي    21667 على اسماعيل عثمان المشتركة  نوران ع المحلة البنوان 3628.519.510.57.519.512.543.5شرق

محمد    21668 توفيق كمال ابراهيم المشتركة  نورهان ع المحلة البنوان 23.510.54.552101642شرق

الدسوقى    21669 محمود فاروق محمد المشتركة  نورهان ع المحلة البنوان واحد20953411.5105شرق

سيداحمد    21670 محمد داود نعمان المشتركة  نيره ع المحلة البنوان 38.527.5201312.52018.568شرق

ابوالعينين    21671 السيد صلح احمد المشتركة  هاجر ع المحلة البنوان 34.571245.51511.542.5شرق

عمارة    21672 السيد عمارة امين المشتركة  هدايه ع المحلة البنوان 3621.5145.53.51715.582.5شرق
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فياض    21673 على صلح عبدالنبى المشتركة  هدير ع المحلة البنوان 209.5107.531212.561.5شرق

عمر    21674 الدسوقى الغريب على المشتركة  هناء ع المحلة البنوان 31.511.5105.5515.51443.5شرق

نصر      21675 عوض فاروق نصر المشتركة  هند ع المحلة البنوان 22.58.53.51.527.51353شرق

عثمان    21676 السيد عبدالحافظ حسن المشتركة  وسام ع المحلة البنوان غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

عبدالعزيز   21677 فوزى عادل المشتركة  وفاء ع المحلة البنوان 35.52314.54.58.51916.542شرق

عبدالغفار   21678 فتحى طلحا المشتركة  ولء ع المحلة البنوان 33.516157.57.519.515.573.5شرق

جابر    21679 عبدالغنى محمد اسماعيل المشتركة  ياسمين ع المحلة البنوان 3823.518.5108.519.51753.5شرق

زهران   21680 عبداللطيف حامد المشتركة  ياسمين ع المحلة البنوان 38.529.52013.511.52018.583.5شرق

عبدالحميد   21681 عبدالعزيز سامى المشتركة  ياسمين ع المحلة البنوان نصف64.51.511.516.54صفر24شرق

عبدالفتاح   21682 مصطفى عرفه المشتركة  ياسمين ع المحلة البنوان صفر28115.54211.513.54شرق

محمد   21683 عبدالحميد على المشتركة  ياسمين ع المحلة البنوان 3722.5191111191752.5شرق

على    21684 عبدالواحد سعيد محمد المشتركة  ياسمين ع المحلة البنوان 3720.518.510.57.518.51943.5شرق

سلطان   21685 عبدالحليم رضا أ     احمد ت العدادية دخميس المحلة كـفر 10.5672.53.5213.541.5شرق

حمده    21686 محمد السيد عمرو أ     اسلم ت العدادية دخميس المحلة كـفر 1615109.541010.541.5شرق

السيد    21687 محمود ابوالدهب عبدالناصر أ     جمال ت العدادية دخميس المحلة كـفر 3928.519.515152012.541.5شرق

محمد   21688 على محمد أ     على ت العدادية دخميس المحلة كـفر 2915795.51010.541.5شرق

عبدالرحمن   21689 السعداوى عبدالمنجد أ     عمرو ت العدادية دخميس المحلة كـفر واحد33.51217.5121218165شرق

السيد   21690 مطاوع ابراهيم أ     كريم ت العدادية دخميس المحلة كـفر واحد17.57107.51.52.59.54شرق

سليمان   21691 شريف عدلى أ     كريم ت العدادية دخميس المحلة كـفر 3527.5171211.515.511.542.5شرق

ابراهيم   21692 عيد السيد أ     محمد ت العدادية دخميس المحلة كـفر واحد1.54صفرصفر4.54.51.53.5شرق

رجب   21693 محمد السيد أ     محمد ت العدادية دخميس المحلة كـفر 36.552.5واحد19.573.53.5شرق

عبدالحميد   21694 محمد انور أ     محمد ت العدادية دخميس المحلة كـفر 11.541.5واحدواحد168.544شرق

محمد   21695 سالم عبدالحميد أ     محمد ت العدادية دخميس المحلة كـفر 7.542واحد16.56.5441.5شرق
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محمود   21696 كمال على أ     محمد ت العدادية دخميس المحلة كـفر 11.542صفر122.51.522.5شرق

عبدالحميد   21697 محمد على أ     محمود ت العدادية دخميس المحلة كـفر 27.5310545.58.543شرق

محمد   21698 عنتر جمعه أ     مصطفى ت العدادية دخميس المحلة كـفر 146.5432.52.58.541.5شرق

عبده   21699 محمد احمد أ     اسماء ت العدادية دخميس المحلة كـفر 22.511.541.5نصف135.52.5شرق

احمد   21700 على محمد أ     امال ت العدادية دخميس المحلة كـفر 6.5744واحد16.564.52شرق

مصلحي   21701 شعبان ماجدى أ     امل ت العدادية دخميس المحلة كـفر 1.51011.553.5واحد743شرق

متولي   21702 عبدالقادر احمد أ     ايه ت العدادية دخميس المحلة كـفر 1016.574.5نصف18.563.52.5شرق

علي   21703 عبدالحى عادل أ     دنيا ت العدادية دخميس المحلة كـفر 1011.553واحد8.56.542شرق

مصلحي   21704 شعبان محمد أ     دنيا ت العدادية دخميس المحلة كـفر 6.5783.5نصف6832شرق

ابراهيم   21705 فتحى خالد أ     رنا ت العدادية دخميس المحلة كـفر 30.516.5117.53.51615.586.5شرق

احمد   21706 محمد صبحى أ     رنا ت العدادية دخميس المحلة كـفر 38301813.514.7519.516.586شرق

علي   21707 عبدالمطلب على أ     زينب ت العدادية دخميس المحلة كـفر 26953.54.51313.566شرق

عباس   21708 فضل ابراهيم أ     ساره ت العدادية دخميس المحلة كـفر 32.51811.57.5216.516.567.5شرق

سلطان   21709 عبدالحليم رضا أ     سالى ت العدادية دخميس المحلة كـفر 12.59.53.51.524.513.543شرق

محمد   21710 صلح احمد أ     صفاء ت العدادية دخميس المحلة كـفر 29.518167.551612.554شرق

احمد   21711 محمد عيد أ     عبير ت العدادية دخميس المحلة كـفر 213.5341.516.514.553.5شرق

احمد    21712 سيد السيد بكر أ     منى ت العدادية دخميس المحلة كـفر 1818.56.59316.515.565شرق

طه   21713 كمال طه أ     ناديه ت العدادية دخميس المحلة كـفر 36.528.515.51413.51915.585.5شرق

مصلحى   21714 شعبان خالد أ     نانسى ت العدادية دخميس المحلة كـفر 2753نصفصفر6صفرواحدشرق

عبدالهادى   21715 عبدالعليم صلحى أ     ندى ت العدادية دخميس المحلة كـفر 9.59.55327.59.544شرق

ابوالوفا   21716 ابراهيم طارق أ     نسمه ت العدادية دخميس المحلة كـفر 33.5291312.59.5181864.5شرق

طه   21717 كمال اشرف أ     هاجر ت العدادية دخميس المحلة كـفر 3725.514.59.57.518.51465شرق

قطب   21718 عبدالعزيز عماد أ     هايدى ت العدادية دخميس المحلة كـفر 3427.514.5109.518.515.564.5شرق
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محمد   21719 عبدالستار عبدالفتاح أ     وفاء ت العدادية دخميس المحلة كـفر 352611.57.57.516.515.564شرق

محمد   21720 عنتر ابراهيم أ     ياسمين ت العدادية دخميس المحلة كـفر 10.52073414.511.553.5شرق

جحا    21721 حسن سعد عبدالفتاح المتكاملة    ابراهيم المشتركة ع السراج المحلة ميت 36.51713151016.514.543شرق

احمد    21722 رزق العرابى محمد المتكاملة    ابراهيم المشتركة ع السراج المحلة ميت 3825.514.5141219.51543.5شرق

ابوالنجا    21723 محمد ابوالنجا سامح المتكاملة    ابوالنجا المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.52614.51311.519.51754شرق

الخياط   21724 محمد احمد المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3627177.756.251514.565شرق

الشافعى     21725 اليمانى نظمى الدين حسام المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3526.513108.517.517.563.5شرق

السعداوى    21726 طه محمود خالد المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 2920101081710.553.5شرق

احمد   21727 ابراهيم سيد المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت صفر22.515172.254513.56شرق

النجار   21728 عبدالعظيم عاطف المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3930191514.75201754.5شرق

متولى   21729 انيس عبدالعزيز المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 24.515105.531413.543شرق

ابراهيم    21730 عوض على عوض المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت صفر25.525175.55.59147شرق

المحلوى   21731 عبدالجواد فارس المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 29.515.5157.5416.51156شرق

الرهبينى    21732 محمد عبدالعزيز فرج المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3829191514.52018.556شرق

يوسف    21733 محمد احمد محمد المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 34.52314.514.759.519.516.556.5شرق

عثمان   21734 محفوظ محمد المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 24.512.57.598.513.516.574.5شرق

عبدالحميد   21735 ممدوح وليد المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 30.525176.53.25141474شرق
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نورالدين   21736 شوقى ياسر المتكاملة    احمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3722.518.510.55.51711.555شرق

عبدالجواد   21737 البيلى بدير المتكاملة    البيلى المشتركة ع السراج المحلة ميت 28.5181512.57.5179.545.5شرق

شادى   21738 الباتع عبدالحليم المتكاملة    السيد المشتركة ع السراج المحلة ميت 362114.5127.516.516.546شرق

رزق   21739 العرابى محمود المتكاملة    العرابى المشتركة ع السراج المحلة ميت 2211.51010411.51053شرق

السداوى   21740 ابراهيم توفيق المتكاملة    حمدى المشتركة ع السراج المحلة ميت 34.51613.514.511.5191764.5شرق

ابوريه    21741 نصر عبدالله جمعه المتكاملة    حمدى المشتركة ع السراج المحلة ميت 35281814.511.51813.563.5شرق

سيداحمد    21742 محمد سعد صالح المتكاملة    سعد المشتركة ع السراج المحلة ميت 37.518.517.514.513201358شرق

السقا     21743 سيداحمد محمد ربيع السلم المتكاملة    سيف المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.526.515.51213191971.5شرق

النجار    21744 محمود اسماعيل محمود المتكاملة    عبدالحليم المشتركة ع السراج المحلة ميت 296.513510.5181352شرق

عبدالعاطى   21745 عبدالرحمن الجوهرى المتكاملة    عبدالعاطى المشتركة ع السراج المحلة ميت 39211288.519.51552شرق

خالد   21746 عبدالحميد عبدالغفار المتكاملة    عبدالعزيز المشتركة ع السراج المحلة ميت 35.524.512.56817.513.543شرق

احمد   21747 عبدالمنعم محمد المتكاملة    عبدالله المشتركة ع السراج المحلة ميت 3727.5181411.5201052شرق

المشد    21748 رخا محمد محمد المتكاملة    عبدالله المشتركة ع السراج المحلة ميت 3519.510.59.512191243.5شرق

الدين      21749 سراج عبدالمجيد عبدالعظيم محمد هشام المتكاملة    عبدالمجيد المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.528.517.513.514201965شرق

النجار     21750 على عبدالمحسن على مجدى المتكاملة    على المشتركة ع السراج المحلة ميت 35161410.757.75151292.5شرق

الحنفى   21751 محمد محمد المتكاملة    فارس المشتركة ع السراج المحلة ميت 37.561023.5101542.5شرق

البيلى   21752 فتحى البيلى المتكاملة    فتحى المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.5271811.5142017.554شرق

الدين     21753 سراج عبدالمجيد الدين سراج المتكاملة    فتحى المشتركة ع السراج المحلة ميت 3824157.57.591754.5شرق

السماحى    21754 عبدالعزيز شحاته عبدالعزيز المتكاملة    فرج المشتركة ع السراج المحلة ميت 3828.5191314.519.518.544.5شرق

ميسره   21755 عيد محمد المتكاملة    محب المشتركة ع السراج المحلة ميت 3827.51912.510.519.514.553.5شرق

السيد    21756 السيد محسن السيد المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3826.516118.5191644شرق

جحا   21757 محمد السيد المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 35151055.511.515.542.5شرق

بسيونى   21758 ابراهيم بسيونى المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 35.5221698181244شرق
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راشد    21759 يوسف محمود بهجت المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 30177.547.51510.544شرق

بدير   21760 الحسنين رجب المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3417.513.59.58.518.51443.5شرق

على    21761 عبدالحميد محمد عبدالحميد المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 24.511164.571515.593شرق

العجمى    21762 السيد حلمى علء المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 22141638.251615.593شرق

سليمان   21763 غازى علءالدين المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.5301913.5142017.548.5شرق

جحا    21764 محمد عبدالواحد غنام المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 24141410.258.51515.592شرق

المشد    21765 يونس يونسعطيه المتكاملة    محمد المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.53019.513.515201874.5شرق

خليل     21766 مصطفى الدين محى احمد المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 37191313.591419.573شرق

السيد    21767 محمود مسعد البسيونى المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.527151511.519.52073.5شرق

عبدالحميد   21768 عبدالعزيز السيد المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 35.520.513.514.511182073.5شرق

النجار    21769 عبدالمحسن على رضا المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 3015109.53141174.5شرق

يونس   21770 عبدالحميد عادل المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 362110102.514.51775شرق

مرعى    21771 محمد الحناوى كرم المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 31.521710511.57.575.5شرق

ميسره    21772 ابراهيم قدرى محب المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.53018.512.514201978شرق

العطافى    21773 احمد زكى محمد المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 15.51277.53.2571271.5شرق

عطالله   21774 عبدالنبى محمد المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 25.51267.541012.555شرق

غازى    21775 عبدالخالق غنام عبدالله المتكاملة    معاذ المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.5302013.514201876شرق

السعداوى    21776 طه عبدالسميع يحى المتكاملة    وليد المشتركة ع السراج المحلة ميت 3115.511.59.53.5141076شرق

البسطويسى   21777 يوسف البسطويسى المتكاملة    يوسف المشتركة ع السراج المحلة ميت 1776.57.51.510.51063شرق

ابوالفتوح   21778 عبدالرازق ياسر المتكاملة    احسان المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.53018.512.5152014.563شرق

راشد    21779 يوسف محمود راشد المتكاملة    اسماء المشتركة ع السراج المحلة ميت 27203103.25131588شرق

رجب   21780 عبدالعزيز على المتكاملة    اسماء المشتركة ع السراج المحلة ميت 34.521.513.51310.5171475.5شرق

جوده    21781 احمد خاطر جوده المتكاملة    الء المشتركة ع السراج المحلة ميت 3011111110141375شرق
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السقا     21782 احمد سيد محمد حماده المتكاملة    امال المشتركة ع السراج المحلة ميت 362718131117.517.566شرق

عبدالنبى   21783 عبدالحافظ احمد المتكاملة    امل المشتركة ع السراج المحلة ميت 393019.512.514.52015710شرق

الجمل    21784 رمضان على سالم المتكاملة    امل المشتركة ع السراج المحلة ميت 3925.516.512917.51776شرق

عبدالحميد    21785 محمد محمود شريف المتكاملة    اميره المشتركة ع السراج المحلة ميت 393017.51313201779شرق

عبدالله   21786 السيد حسن المتكاملة    انجى المشتركة ع السراج المحلة ميت 382818.512918.51876شرق

امام   21787 فتحى احمد المتكاملة    ايمان المشتركة ع السراج المحلة ميت 38291814132015.568شرق

الكومى    21788 محمد عبدالحميد السيد المتكاملة    ايمان المشتركة ع السراج المحلة ميت 3618147.5315.51677.5شرق

شادى    21789 ابراهيم عبدالباسط محمد المتكاملة    ايمان المشتركة ع السراج المحلة ميت 2424143.254.751415810شرق

النجار    21790 احمد البيلى فتحى المتكاملة    ايناس المشتركة ع السراج المحلة ميت 37.51814111216.517610شرق

عيد    21791 على ابراهيم احمد المتكاملة    ايه المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.5302014.515201779شرق

يوسف   21792 مصطفى المتولى المتكاملة    ايه المشتركة ع السراج المحلة ميت 3112107.53.57.51658.5شرق

المرسى    21793 ابراهيم ماهر حسين المتكاملة    ايه المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.5271914.512.5201867.5شرق

الكومى    21794 محمد عبدالحميد السيد المتكاملة    حنان المشتركة ع السراج المحلة ميت 3717.51910917.51868.5شرق

على    21795 السيد يس ايهاب المتكاملة    حنان المشتركة ع السراج المحلة ميت 372114.51313181667شرق

على   21796 عبدالحميد عبدالرازق المتكاملة    دعاء المشتركة ع السراج المحلة ميت 3824.5169.591115.566شرق

المرسى   21797 رمضان مجدى المتكاملة    دنيا المشتركة ع السراج المحلة ميت 2619203.754.251316.589شرق

عبدالصمد   21798 صبره عبدالله المتكاملة    دينا المشتركة ع السراج المحلة ميت 219743.51011.566.5شرق

عبدالخالق   21799 غانم فرحات المتكاملة    رحمه المشتركة ع السراج المحلة ميت 3827.514.511.511.5191369شرق

العزب     21800 السيد محمد المغازى ناجد المتكاملة    روان المشتركة ع السراج المحلة ميت 38.53016.51313.519.514.578.5شرق

شلبى    21801 عبدالعزيز انور سامى المتكاملة    روايدا المشتركة ع السراج المحلة ميت 382911.51210.5182089شرق

النجار    21802 عبدالعظيم محمد سامح المتكاملة    ريم المشتركة ع السراج المحلة ميت 33241943.5131588شرق

على    21803 احمد الهنداوى صبرى المتكاملة    زينب المشتركة ع السراج المحلة ميت 36.528.512.5131118.52089شرق

عبدالجليل   21804 احمد عبدالجليل المتكاملة    زينب المشتركة ع السراج المحلة ميت 372712.5131418.51887.5شرق
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عبدالقوى    21805 محمد على عباده المتكاملة    سعاد المشتركة ع السراج المحلة ميت 36.5242038.5171789شرق

عبدالعاطى    21806 على توكل حمد المتكاملة    سميه المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.530191413202079شرق

محمد    21807 احمد عبدالنعيم عبدالحميد المتكاملة    شاهنده المشتركة ع السراج المحلة ميت 33.52613.57.58.515.516.569.5شرق

احمد    21808 نصر نجاح محمد المتكاملة    شروق المشتركة ع السراج المحلة ميت 3928.51714.515201679.5شرق

فرحات   21809 على فرحات المتكاملة    شيماء المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.53019.51515201885شرق

جحا    21810 عبدالغنى البسيونى عبدالغنى المتكاملة    صباح المشتركة ع السراج المحلة ميت 34191535.51916.575شرق

العطافى    21811 احمد زكى ابوالخير المتكاملة    عائشه المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.53019.514.514.5201889شرق

خليل   21812 مصطفى احمد المتكاملة    غاده المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.53019.515152019.589شرق

عبدالله   21813 السيد حسن المتكاملة    غاده المشتركة ع السراج المحلة ميت 3927.51812.513.519.52085.5شرق

البسطويسى   21814 طه البسطويسى المتكاملة    فاطمه المشتركة ع السراج المحلة ميت 31.51810.510121517.596شرق

همام    21815 رجب عبدالعزيز صالح المتكاملة    فاطمه المشتركة ع السراج المحلة ميت 3618148.511.516.51886.5شرق

عفيفى   21816 منتصر عبدالحميد المتكاملة    فردوس المشتركة ع السراج المحلة ميت 37.5281010.5111816.586.5شرق

خليل    21817 مصطفى رفعت محمد المتكاملة    فريال المشتركة ع السراج المحلة ميت 393014.51314.5201888شرق

نورالدين   21818 شوقى نسيم المتكاملة    لينا المشتركة ع السراج المحلة ميت 32.52713.510.512171885.5شرق

مصطفى    21819 محمد سعد هانى المتكاملة    مروه المشتركة ع السراج المحلة ميت 3928.5171314.5191887.5شرق

بدر    21820 محمود بدر سعد المتكاملة    مريم المشتركة ع السراج المحلة ميت 361910101214.51894.5شرق

عبدالحميد    21821 على حسن السيد المتكاملة    مشيره المشتركة ع السراج المحلة ميت 39231012.510.5182095شرق

راجح    21822 اسماعيل ابوالعز شعبان المتكاملة    منه المشتركة ع السراج المحلة ميت 271147.57.581894.5شرق

البسطويسى    21823 حسن رجب احمد المتكاملة    منى المشتركة ع السراج المحلة ميت 3221687.51316.575.5شرق

النجار    21824 يونس غازى صبرى المتكاملة    مها المشتركة ع السراج المحلة ميت 3020153.54.51515.573.5شرق

النجار    21825 عبدالحميد محمد اشرف المتكاملة    ميرفت المشتركة ع السراج المحلة ميت 31.517612.511111895.5شرق

عبدالله    21826 بدير جمعه زيدان المتكاملة    ندى المشتركة ع السراج المحلة ميت 22.51167.59.510.51865شرق

فضل     21827 على محمد مرغنى نهادالدين المتكاملة    ندى المشتركة ع السراج المحلة ميت 3930171414.52017.587.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1003

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الحايس    21828 عبدالحميد الهنداوى محمد المتكاملة    نعمه المشتركة ع السراج المحلة ميت 393017.514142017.598شرق

سالم    21829 محمد فوزى سامح المتكاملة    نور المشتركة ع السراج المحلة ميت 36.529.5141413.516.51896.5شرق

عبده    21830 المرسى فاروق طه المتكاملة    نورالهدى المشتركة ع السراج المحلة ميت 3824111212.5171895.5شرق

غنيم    21831 على البسيونى محمد المتكاملة    نورالهدى المشتركة ع السراج المحلة ميت 39.53018.514.515201499شرق

كوهيه   21832 مسعد رمضان المتكاملة    نورهان المشتركة ع السراج المحلة ميت 3011.5128.54.510.51173شرق

العزب   21833 محرم عبدالحميد المتكاملة    نورهان المشتركة ع السراج المحلة ميت 1911.5105.51.5119.562.5شرق

العراقى    21834 محمد احمد هلل المتكاملة    هاجر المشتركة ع السراج المحلة ميت 3722178.253181783شرق

السعداوى    21835 طه عبدالسميع طه المتكاملة    هيام المشتركة ع السراج المحلة ميت 342815.512.5519.518.572.5شرق

عبدالمحسن   21836 فتحى على المتكاملة    ياسمين المشتركة ع السراج المحلة ميت 32.59167.52.516.516.574شرق

احمد   21837 محروس صابر المحلة ابراهيم 87.572واحد14.55.563.5شرق

عبدالغفار   21838 الغريب صبحى المحلة احمد 33.513151231515.593شرق

الششتاوى   21839 اليمانى عبدالله المحلة احمد 331610.5104.511.515.561.5شرق

عيسى    21840 على عبداللطيف على المحلة احمد 131693واحد3213148.5شرق

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد
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عبداللطيف   21841 محمد عيد المحلة احمد 15.58652.56853شرق

فرج    21842 يوسف مسعد هانى المحلة احمد 14.55.55.54.52.571142.5شرق

محمد   21843 عبدربه مصطفى المحلة اسلم غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

ابراهيم    21844 احمد السيد رزق المحلة السيد 25.5181010.252.251814.593شرق

محمد    21845 السيد ابراهيم صلح المحلة السيد 13.57.56.57.537.5943شرق

الفروجى    21846 هلل بهجت انور المحلة بهجت واحد29.52213.5129.516.5155شرق

الفروجى    21847 محمد جميل محمد المحلة جميل 382516.5131018.513.583.5شرق

يوسف   21848 ابوبكر مرزوق المحلة خليل 158.5104.54.5712.564.5شرق

الحسينى   21849 ابراهيم الحسينى المحلة صبرى واحد26.58.57.594138.58شرق

محمد    21850 احمد عبدالرحمن محمود المحلة عبدالرحمن 332511.5118.515.51683.5شرق

العشماوى   21851 عبدالعزيز سامح المحلة عبدالعزيز 28.5161287.514.514.572شرق

عبدالعزيز   21852 عبدالله المير المحلة عبدالله واحد21.5977.54.511135شرق

عبدربه    21853 احمد سعد مصطفى المحلة عصام صفر3.594واحد14234شرق

على     21854 محمد على صبرى المحلة على 32.512115.254.5814.592.5شرق

احمد    21855 سيد عبدالسلم طارق المحلة عمار 18.57.56.54.52.59752شرق

العجمى    21856 عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد المحلة فارس 3221684.513.51172شرق

ابوالمجد    21857 محمد فتحى عبدالستار المحلة فتحى 261065.53.56.512.543شرق

خليفه    21858 احمد المرسى عبدالعزيز المحلة كريم 336115.254.51015.582.5شرق

اليمانى   21859 عدلى محمد المحلة كريم 1985.53.51.56.51863شرق

عبدالعاطى   21860 عبدالعزيز ابراهيم المحلة محمد صفر21.515454.510134شرق

ابراهيم   21861 عبدالله ابوالفتوح المحلة محمد نصف12621.522.595شرق

غنيم    21862 نافع نافع ابوزيد المحلة محمد 284104.54412.582.5شرق

عاصى     21863 محمد احمد ابراهيم اسامه المحلة محمد نصف25454.51.5410.55شرق

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد
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المرسى   21864 ابراهيم اسماعيل المحلة محمد 14.5111165514.592.5شرق

طه    21865 عبداللطيف محمد السيد المحلة محمد واحد3.531.53.58.55واحد12شرق

متولى   21866 عبدالعزيز الشبراوى المحلة محمد نصف1343.53.52.5311.54شرق

بدير   21867 فاروق الشهاوى المحلة محمد 18542.52.57542.5شرق

ابراهيم    21868 احمد عبدالحى حسين المحلة محمد 41041.5واحد16.554.54شرق

عبدالغفار   21869 الغريب شاكر المحلة محمد 301510.57.54.5121553شرق

متولى    21870 محمد عبدالصبور عزيز المحلة محمد 29.515105511.51653شرق

عبدالهادى    21871 حماد محمد عوض المحلة محمد 3211.565512.51442شرق

اليمانى   21872 نظمى يسرى المحلة محمد 26.576551012.552.5شرق

عرفه   21873 الشحات عرفه المحلة محمود 289105.253.5913.582.5شرق

الله     21874 فضل محمد عثمان عيد المحلة محمود 18.515107.52.5111775.5شرق

حامد   21875 عبداللطيف ياسر المحلة محمود 2515117.52.511.51765.5شرق

ابوسيف   21876 صبرى احمد المحلة مصطفى 362615.51312.5201965.5شرق

حامد   21877 صلح رأفت المحلة هشام 7.529169.54.51915.597شرق

طلخان    21878 يوسف ابراهيم ياسر المحلة وليد 29.5281310.254181797شرق

على    21879 امبابى يحى مداح المحلة يحى 2111.52.5848.516.556شرق

البحيرى    21880 ابراهيم احمد ابراهيم المحلة اسماء 32165.58.5511.516.596.5شرق

عبدالواحد   21881 طلبه ابراهيم المحلة اسماء 2315107.52617.556.5شرق

رخا    21882 ابراهيم حلمى رمضان المحلة اسماء 24.5156.594.5816.556.5شرق

عاصى    21883 احمد ابراهيم احمد المحلة السيده 30291013.56.52017.588شرق

الشافعى    21884 عبدالحكيم فتحى الشافعى المحلة امنيه 39.5302014.514.5202079.5شرق

عبدالغفار   21885 خليفه حسين المحلة امنيه 38.5302014152020810شرق

عطيه    21886 احمد صبحى عبدالحميد المحلة ايمان 38302014.514.52020710شرق

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد
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محمود    21887 السيد بدير السيد المحلة ايه 38.530201414.52020710شرق

الزناتى     21888 ذكى ابوزيد الله فرج المحلة بسمه 34.5241183.514.51977شرق

حامد   21889 محمد القذافى المحلة حسناء 1015.566.5واحد22.5115.54شرق

عبدالعزيز   21890 مرشدى جلل المحلة حكمت 1515631.571563شرق

يوسف   21891 فرغلى عبدالرحمن المحلة خديجه 221534.54.5819.566.5شرق

العجمى    21892 عبدالحميد ابراهيم نايل المحلة داليا 393019.514.5152020910شرق

عطيه   21893 السعيد احمد المحلة دعاء 25153.57.54.511.516.556شرق

رزق    21894 مرسى احمد احمد المحلة دنيا 33301413.58201579شرق

مصطفى    21895 محمد فرج عصام المحلة رحمه 37111111.5516.51778شرق

متولى    21896 السيد متولى محمد المحلة روان 38.52915.513.512.52017.588شرق

عطيه    21897 احمد السيد ابراهيم المحلة ريم 3315107.57.514.51546.5شرق

رخا    21898 ابراهيم ادريسحلمى المحلة زينب 3117.577.551315.555شرق

العشماوى   21899 محمد شريف المحلة زينب 31.515107.5311.51265شرق

ابوعلى    21900 محمد عبدالسلم محمد المحلة زينب 31.520107.57.5121555شرق

عبدالعال   21901 عمر احمد المحلة سهى 27.5101047.591564شرق

احمد    21902 عبدالغفار رجب مجدى المحلة عزه 2911.57.544.56.51563.5شرق

عبده    21903 فهيم عبدالمعطى عبدالحى المحلة عفاف 25.594454.51445شرق

ابوعلى    21904 محمد عبدالسلم اسماعيل المحلة علياء 2512.54.5558.51454.5شرق

عبدالشافى    21905 السيد عبدالشافى محمد المحلة فاتن 3411.510.511.59.513.51667شرق

جادالله    21906 ابراهيم محمد ابراهيم المحلة ملك 3517.5107.55.5151656.5شرق

عبده    21907 على محمد على المحلة ملك 29.516.5107.5581656شرق

عبداللطيف   21908 طه اشرف المحلة منى 3826.51813.513191789شرق

عبدربه    21909 احمد سعد محمد المحلة نورا 3826151313.519.51879.5شرق
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عبدالونيس   21910 فتحى ثروت المحلة نوران 372613.51111.5181779.5شرق

عوده    21911 ابراهيم عطيه محمد المحلة نورهان 31141012.53.5168810شرق

زمزم    21912 على فؤاد سيد المحلة نوسه 36.52215.57.59151597.5شرق

السعداوى    21913 الصباحى محمد ناجح المحلة نيفين 362511.598.515.51698.5شرق

رمضان    21914 احمد رمضان الله المحلة هبه 38301814.5152018910شرق

مصطفى   21915 محمد سامى المحلة وفاء 39.5291913.515201699شرق

المريوطى    21916 يونس البسيونى ايمن المحلة احمد 241673.59.5111573شرق

محمد     21917 ابراهيم السعيد سامح المحلة احمد 3624.5107.510.516.51765شرق

الدفراوى    21918 محمد احمد عاشور المحلة احمد 25.51510412151454.5شرق

السيد    21919 البسطويسى السيد فتحى المحلة احمد 23.517.57.53.512.5121674.5شرق

خليل    21920 محمد سيد محمد المحلة احمد 2715104.51314.51463شرق

محمد    21921 فهمى صلح محمد المحلة احمد 26.5127.531213.51244شرق

فرج    21922 ابراهيم فرج محمدين المحلة احمد 2815101.513.5181443شرق

عبدالخالق    21923 محمد محمود مصطفى المحلة احمد 271310213.5171452.5شرق

الجوهري    21924 عبده طلعت عماد المحلة ادهم 362518.512.51519.51765شرق

المدنى    21925 احمد السيد رمضان المحلة السيد 3721187.51418.51565شرق

الفقى    21926 عبدالجيد عبدالنبى زاهر المحلة انس 32.525.510111418.51585شرق

الجوهري    21927 عبده عبدالنبى عيد المحلة انس 2424.51010.513.5191555.5شرق

البيه    21928 محمود بكر محمد المحلة بكر 2817103.51215.51462.5شرق

حمايد    21929 محمد فاروق مجدى المحلة بلل 26.517101.51114.51753شرق

الله     21930 جاد عبدالحميد حامد سعيد المحلة حمدى 17.51562.510111353شرق

جا     21931 محمد عبدالله عبدالمجيد طارق المحلة رضا 3015.51031012.51642.5شرق

ابودنيا    21932 محمود الشرنوبى مخلص المحلة رضا 2013102.511.510.51445شرق
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سعيد     21933 يوسف العابدين زين ماجد المحلة زين 34.52516.5913.518.51442.5شرق

غنيم     21934 محمد السعيد شريف محمد المحلة شريف 37.521.51781317.51457شرق

سلطان   21935 بدير سلطان المحلة عبدالرحمن 382918.5131519.51775.5شرق

ابوعرب   21936 عزالدين عزالدين المحلة عبدالرحمن 29.57.5124.59.517.51664.5شرق

يونس   21937 البسيونى محمد المحلة عبدالرحمن 2621101014.519.751446شرق

الزرقانى    21938 محمد ابوالفتوح عبدالحميد المحلة عبدالله 37.5281811.512201859.5شرق

المرسي    21939 عبدالفتاح عبدالمنعم وليد المحلة عبدالمنعم 2017.51098181657شرق

سعيد    21940 يوسف عبدالواحد محمد المحلة عبدالواحد 2421.510.59.57.517.51567شرق

عويس    21941 محمد على السيد المحلة على 36.52919.513.51419.51866شرق

على    21942 ابراهيم على ابراهيم المحلة عمر 31301813.515201869.5شرق

فوده     21943 حسن محمد السيد محمد المحلة عمر 3322.51311.5818.51761.5شرق

عبدالعزيز    21944 محمد حماد محمد المحلة عمر 34.52918.512.58.5201877شرق

عبدالدايم    21945 المرسى كمال بسيم المحلة فارس 362515.511.58201767.5شرق

زعيتر   21946 عبدالمعطى محمود المحلة فاضل 29.520610.54.5171663شرق

السيد    21947 عبدالنور محمد علء المحلة كريم 22121011.54.515.51762.5شرق

نصر     21948 عبدالرحمن محمد احمد المحلة محمد 351112.58.55181664.5شرق

العزب    21949 الرفاعى فهيم الرفاعى المحلة محمد 28.51710117.5171856شرق

الششتاوي   21950 كمال هانى المحلة محمد واحد3124129.7513.7519117شرق

احمد    21951 السيد مسعد عصام المحلة محمود 20.515109.57.5181667.5شرق

عبدالعزيز    21952 محمد عبدالفتاح محمد المحلة محمود 30.523.511.597.5191668شرق

ابودنيا    21953 محمود البسيونى مسعد المحلة محمود 251511.59.58171667.5شرق

ابوسمره   21954 السيد محمد المحلة مصطفى 34.517.51010.57.5181556.5شرق

سعيد    21955 عبدالعال عبدالله السيد المحلة هشام 3010.57.5107.517.51456.5شرق

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه

. أ   ت توما عزبه



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1009

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

غازي    21956 البسطويسى محمد عمرو المحلة هشام 38.526.518.51312.5191966.5شرق

البسيوني    21957 السيد محمد وائل المحلة يوسف 24.510.559912.51646.5شرق

عبدالله   21958 طارق اسامه المحلة اسراء 34.5156.5108.515.51665.5شرق

غازي    21959 البسطويسى عبدالحميد البسطويسى المحلة اسراء 35.5231011.511181865.5شرق

رمضان    21960 اسماعيل عبدالمنعم رضا المحلة اسراء 33.517.56.510.51381276شرق

عبدالدايم   21961 محمد محمد المحلة اسراء 34.5247910161386شرق

ابورفاعى    21962 موسى مصطفى السعيد المحلة اسماء 25241057.5121065شرق

الجالى    21963 محمد محمد احمد المحلة امانى 32271014.512.517.51765.5شرق

محمود   21964 السيد احمد المحلة امل 3319.571111.5131665شرق

نصر    21965 عبدالرحمن محمد عمر المحلة ايمان 32247.513.514.5131485شرق

شعبان     21966 محمد عبداللطيف على على المحلة ايه 30.5246.5111312.51474.5شرق

الزرقانى    21967 محمد فتوح ابراهيم المحلة بسمله 30.519.568.512.5101474شرق

الشاذلي    21968 سعفان احمد حسام المحلة حبيبه 332910.599181595شرق

حسنين    21969 ابراهيم محمد رجب المحلة حبيبه 3229108.511.5181585شرق

حسن    21970 السعيد عادل السعيد المحلة رحمه 3314.55.57.5881485.5شرق

ابراهيم   21971 رجب امير المحلة ريم 3428.5107.510171385.5شرق

الفقى   21972 عبدالنبى سميح المحلة شروق 32.519109.512.513.51385.5شرق

ابوشنب    21973 محمد ابراهيم مرزوق المحلة فاطمه 3416105116.51374شرق

شاكر   21974 بسطا رومانى المحلة مريم 36.5221812.511182077شرق

عبدالدايم    21975 على على عبدالدايم المحلة مريم 37.52412.512.51219.51785.5شرق

جرجس     21976 الله عطا زخارى فايز المحلة مريم 382719.510.510202095.5شرق

مرجان   21977 فرحات محمد المحلة مريم 3425.51610.513.5191795.5شرق

نافع    21978 محمد احمد وليد المحلة منى 35.52916.513.514191696شرق
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البيه   21979 محمود عبدالمنصف المحلة نادين 342713.57.59161596شرق

الله    21980 رزق مرزوق ابراهيم المحلة ناديه 3829.515.513.51119.52098شرق

غازى   21981 عبدالرحيم شعبان المحلة ندى 3928.518.513.512.5201788شرق

عبدالبر     21982 محمد السيد هانى الهدى المحلة نور 34.52910.513.512.5191778.5شرق

غازي     21983 احمد السيد احمد رضا المحلة نور 39281913.514201778.5شرق

محمود    21984 زهير عبدالغنى اشرف المحلة نوران 33.52810.57.57.516.51666.5شرق

حسن    21985 محمود جمعه محمود المحلة نورهان 29.520.5107.55131665.5شرق

امام    21986 عبدالعاطى حامد امام المحلة هاجر 26144.57.55.59.51353.5شرق

الخولى    21987 احمد حلمى عبدالشهيد المحلة هاجر 3626610.511.515.51884شرق

عبدالدايم    21988 السيد على هادى المحلة هاجر 34.529.511.58.51318.51885شرق

البكر     21989 مصطفى زكى محمد محمد المحلة وفاء 29.56.5534.5121673.5شرق

الحلوانى    21990 السيد على السيد المحلة ياسمين 38.52313.510.512181684شرق
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حسين    21991 على عبدالحافظ ياسر المحلة يسرا 37.52615.51314.5191886.5شرق

عبدالسلم   21992 العشرى عادل المحلة ابراهيم 36.52916.51011161455شرق

عوض   21993 ابوالمكارم ابوالمكارم المحلة احمد 382818111319.51565.5شرق

سعد    21994 جبر موسى خالد المحلة احمد 35.52410103.517.51566شرق

غازى   21995 حامد عبدالله المحلة احمد 33.520.5107.52121476.5شرق

عبدالفتاح   21996 شعبان محمد المحلة احمد 2814.555210.51447.5شرق

الشرقاوى   21997 عبدالشافى محمود المحلة احمد 3323108.55.5111252شرق

اسماعيل     21998 السيد محمد المصرى وليد المحلة احمد 3222.57.57.53.510.51454.5شرق

الشرقاوى    21999 يونس الرفاعى احمد المحلة الرفاعى 362710122141476شرق

ابوالعل    22000 محمود المرسى اسامه المحلة السيد 33.5286.5128.515.51464.5شرق

ابوالمكارم   22001 رمضان محمد المحلة رمضان 36.52915131418.516.584.5شرق

احمد    22002 السعيد زكريا ياسر المحلة زكريا 39.530201413.51915.576شرق

سعيد    22003 ابراهيم عبدالرحمن رضا المحلة زياد 33207.5105.517.517.584.5شرق

سعد    22004 جبر محمد محمد المحلة عادل 352314.59.57.515.516.552شرق

غازى    22005 الكيلنى عبدالعليم رضا المحلة عبدالرحمن 3315147.57.5161751.5شرق

اسماعيل     22006 السيد محمد المصرى وليد المحلة عبدالله نصف30.515.5104.5514.518.54شرق

ابوالغيط   22007 شوقى حامد المحلة على 2815104315.51641.5شرق

الخطيب   22008 الرفاعى رفعت المحلة عمر 302312.557.514.51951.5شرق

عبدالعاطى   22009 فؤاد عبدالنبى المحلة كريم 32.527.511.54.57.51416.551.5شرق

مصطفى    22010 السيد سعد السيد المحلة محمد 26.511.5114.52.51218.551.5شرق

البيلى   22011 محمد ايمن المحلة محمد 25.518.5103312.51861.5شرق

عوض   22012 ابوالعل رمضان المحلة محمد 3118105413.514.552شرق

صادق   22013 مصطفى صفوت المحلة محمد 3621.5139.58141871.5شرق
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عبدالفتاح   22014 محمد عبدالفتاح المحلة محمد 26.5167.57.57.5131661.5شرق

عبدالمقصود   22015 البهنسى عبدالهادى المحلة محمد 38.530201314.519.51783شرق

الشرنوبى   22016 محروس عمرو المحلة محمد 3416.5145.581617.562شرق

المتولى    22017 عبدالغفار محمد غازى المحلة محمد 361916.5531617.572.5شرق

غازى    22018 احمد عبدالفضيل فايز المحلة محمد 34.51916.58.57.51616.572.5شرق

احمد    22019 محمد عبدالله محمود المحلة محمد 3722.517.511.511.518.51872.5شرق

عبدالرازق   22020 عبدالرازق مصطفى المحلة محمد 32.519.511.5441216.572.5شرق

ابوسليمان   22021 محمد حميده المحلة محمود 3211.512.544.51217.582.5شرق

الشرقاوى   22022 محمد نبيل المحلة محمود 34.519.515.57.57.513.516.572شرق

خليل   22023 ابراهيم ابراهيم المحلة مصطفى 32.518167.58141772شرق

عبدالمقصود   22024 احمد جمعه المحلة مصطفى 33.52013.591115.51863شرق

زهران   22025 عبدالعزيز محمد المحلة نادر 361113.57.5814.517.553شرق

الحداد   22026 عبدالستار مصطفى المحلة ياسين 31.517.51011.57.513.51873.5شرق
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صومع    22027 محمد مفيد احمد المحلة يوسف 3515135.57.510.514.574شرق

المتولى   22028 عبدالعزيز احمد المحلة اسراء 31073.5واحد281054.5شرق

الحداد   22029 محمود اشرف المحلة اسراء 35.51510107.516.51565.5شرق

الخطيب    22030 السيد محمد صبحى المحلة اسراء 3419.5109.53131743.5شرق

موسى   22031 عبدالحليم عبدالحكيم المحلة اسراء 382417.513.513.51517.555شرق

القطب    22032 عوض سعد نزيه المحلة اسراء 34.521107.54.5101465شرق

السيد   22033 عبدالمعبود ابوالمجد المحلة اسماء 37.5265.587.512.517.565.5شرق

فهمى   22034 رأفت وليد المحلة اسماء 3617.510.554.51618.583.5شرق

رمضان   22035 محمد ماهر المحلة امجاد 3120127.53.5131854شرق

السعيد   22036 عبدالرسول السيد المحلة ايه 372512.58.55121665.5شرق

غازى    22037 الكيلنى يوسف يوسف المحلة بسنت 3115581.57.51566شرق

الحسينى   22038 احمد جمعه المحلة تغريد 29.515697.56.51665شرق

مصباح   22039 رجب الشبراوى المحلة ثريا 352615.51110.514.519.574.5شرق

حسين    22040 فتوح حموده حماد المحلة جهاد 301612.55.53.510.515.574شرق

محمد    22041 الحسينى على سمير المحلة خلود 37.52612.5101113.51763.5شرق

مرجان    22042 سعد مسعود سلمه المحلة رنا 34.518108.53.513.51854شرق

ابوالسعود   22043 عبدالهادى محمد المحلة روان 3615129.52.511.51964.5شرق

عرفة    22044 محمود عرفه السيد المحلة سماء 393019.751011.519.516.586.5شرق

زار     22045 محمد محمد عيد شعبان المحلة سماح 327117.57.510.516.554.5شرق

البيلى   22046 محمد ايمن المحلة سهام 38.52816.59101418.573شرق

الحنفى    22047 مصباح المهدى محمود المحلة شاديه 38.52719131016.518.563شرق

غازى    22048 الكيلنى عبدالعليم محمد المحلة شهد 27.518.510358.51762.5شرق

عرفه    22049 محمود محمد رضا المحلة شيماء 3927191413.52019.575شرق
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عبدالمقصود    22050 احمد يوسف سعد المحلة صباح 362164.57.5151452.5شرق

مطاوع   22051 نجاح عبدالقادر المحلة صفاء 30.518785.5101762شرق

العطافى    22052 حسن محمد حسن المحلة ضحى 37281412.59.516.51882.5شرق

الشيشينى    22053 حسن فتحى احمد المحلة مريم 3729191212.519.51972.5شرق

موسى    22054 بسيونى اشرف الله المحلة منه 342414.510.58.51518.592شرق

حماده    22055 محمد متولى الله المحلة منه 34.528.5181411.5171894شرق

عبدالعال    22056 موسى يحيى الله المحلة منه 35.526.51410.510.518.51772شرق

الخطيب   22057 ناجى على المحلة منه 410.52062واحد3118.510شرق

المتولى    22058 شعبان عبدالمنصف محمد المحلة منه 34.529141110162074شرق

غازى    22059 المتولى السعيد ربيع المحلة مى 3828171312.51818.575شرق

عرفه    22060 محمود مسعد ثروت المحلة ندى 38.530181311.517.519.564.5شرق

عبدالغفار   22061 ابراهيم نبوى المحلة نوال 372819117.514.516.562.5شرق

احمد    22062 حامد ابراهيم محمد المحلة هاجر 29.520.511.57.57.51016.562.5شرق

الجندى   22063 السيد محمد المحلة هاجر 3227119.57.51617.564.5شرق

عبدالفتاح   22064 محمد عبدالفتاح المحلة ورده 33171081011.518.564شرق

محمود   22065 احمد انور المحلة ياسمين 3930171413.518.519.575.5شرق

ابراهيم   22066 عبدالمطلب ماجد المشتركة  ابراهيم العدادية المحلة طرينة 17.594.51.57.515.513.574.5شرق

العشرى   22067 احمد ابراهيم المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 7.51913.554.5نصف28.51910شرق

المغازي   22068 مبروك المغازى المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 7.517.513.543.5نصف12104شرق

ابراهيم   22069 عبدالغفار سمير المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 9.51561.57.5137.542شرق

رزق   22070 زكى شكرى المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 10.58.55.527.514.5544شرق

الشاذلى    22071 احمد ذكى عادل المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 2216.56.54.57.51512.543.5شرق

محمد   22072 عبدالمنعم محمد المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 27.521104.57.5161253.5شرق
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ابوعفش    22073 محمد كمال محمد المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 20.515103.510.516.514.555.5شرق

عمر     22074 ابراهيم على الشحات ممتاز المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 38.527.518.51414.7519.52078شرق

محمود   22075 احمد يحيى المشتركة  احمد العدادية المحلة طرينة 7.58.52.51.54.513643.5شرق

كمال   22076 السيد محمد المشتركة  السيد العدادية المحلة طرينة 21853.55141242شرق

سلمان   22077 عزالعرب احمد المشتركة  العربى العدادية المحلة طرينة 1145.53.57.514.58.545شرق

عبدالنور   22078 المتولى بشير المشتركة  انور العدادية المحلة طرينة 21.5154.557.5147.565شرق

رزق   22079 محمد السعيد المشتركة  بهاء العدادية المحلة طرينة 32286.57.57.518.515.574شرق

مصطفى   22080 شوقى ابراهيم المشتركة  تامر العدادية المحلة طرينة 31.525.5148.57.5181575.5شرق

رحاب    22081 سالم ابراهيم محمد المشتركة  حسام العدادية المحلة طرينة 3624.518.512.5102016.575.5شرق

سليمان   22082 محمد سمير المشتركة  حمدى العدادية المحلة طرينة 22.516103.57.517.59.545شرق

سليمان   22083 محمد ناصف المشتركة  حمدى العدادية المحلة طرينة 19.516104.57.5171345شرق

ابراهيم   22084 ذكى ابراهيم المشتركة  رمضان العدادية المحلة طرينة 21.516103.57.5171455شرق

محمد   22085 راغب عبدالعزيز المشتركة  زكريا العدادية المحلة طرينة 15.59.57.535.516.512.544.5شرق

محمد   22086 ابوالعز محمود المشتركة  سامر العدادية المحلة طرينة 19.5107.53.57.514.512.543.5شرق

غنام    22087 احمد بدوى اكرم المشتركة  سامى العدادية المحلة طرينة 38.53019.7512.515202064شرق

غنام    22088 احمد بدوى اكرم المشتركة  شهاب العدادية المحلة طرينة 37.526191213.5201863.5شرق

المغازى    22089 محمد شوقى حاتم المشتركة  شوقى العدادية المحلة طرينة 10.56.524.53611.552.5شرق

ضيف    22090 على السيد ايهاب المشتركة  طارق العدادية المحلة طرينة 33.5271099181863.5شرق

احمد   22091 طاهر زنهم المشتركة  طاهر العدادية المحلة طرينة 362712.51191818.564شرق

الدين    22092 جابرعلء عبدالرحمن ابراهيم المشتركة  عبدالرحمن العدادية المحلة طرينة 2916.53.532121463شرق

البيومى   22093 عبدالرازق على المشتركة  عبدالرحمن العدادية المحلة طرينة 11.517.563واحد28.51662.5شرق

ابوزيد   22094 عبدالرؤف محمد المشتركة  عبدالرؤف العدادية المحلة طرينة 1.51014.551.5صفر21.510.52.5شرق

ابوالمجد   22095 محمد جمال المشتركة  عزمى العدادية المحلة طرينة 16.510.54229.512.542شرق
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اسماعيل   22096 احمد فراج المشتركة  عصام العدادية المحلة طرينة 2315232.51014.572شرق

المغازي   22097 طلعت المشتركة  فارسجمعه العدادية المحلة طرينة 12.51142نصف17.51535.5شرق

احمد   22098 عبدالخالق محمد المشتركة  فارس العدادية المحلة طرينة 29235.583.5181873.5شرق

اسماعيل   22099 فتوح عبدالمجيد المشتركة  فتوح العدادية المحلة طرينة 28.51557.53.513.51553شرق

محمود   22100 امين محمد المشتركة  كامل العدادية المحلة طرينة 32205.55.753151863شرق

طه   22101 لطفى اسامه المشتركة  لطفى العدادية المحلة طرينة 28.5205.585.515.51573شرق

احمد   22102 عبدالرازق احمد المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 23.5154.57.535.51563شرق

ابوالنجا   22103 مفضل احمد المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 362717141018.52075.5شرق

المغازى   22104 عبدالحافظ السيد المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 32196.513918.52063.5شرق

توفيق   22105 محمد توفيق المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 8.51343واحد591.54شرق

السيد   22106 عبده خالد المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 3426159.57.515.52063.5شرق

احمد   22107 حسين زكى المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 3422167.57.518.51773شرق

يوسف   22108 عبدالودود شندى المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 13155.52216.56.564شرق

احمد   22109 على عبدالعزيز المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 231513.522.515.54.554شرق

السعيد   22110 احمد عبدالمنعم المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 342117.58.5419.51863.5شرق

عطيه   22111 طلعت عطيه المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 3524181313.52017.562.5شرق

البسيوني   22112 عزت عمرو المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 38.5281812.512.519.51553.5شرق

اسماعيل   22113 احمد فؤاد المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 1997.51.52.511663.5شرق

احمد    22114 سيد كمال محمود المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 31.51610.531.513.58.554شرق

الغازي    22115 محمد السيد ناجح المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 117.563.5واحد1815101.5شرق

محمدعليم   22116 محمد وجيه المشتركة  محمد العدادية المحلة طرينة 261710431510.563.5شرق

المتولى   22117 جبر السيد المشتركة  محمود العدادية المحلة طرينة 13.58.553.5نصف1911104.5شرق

عبدالرحمن   22118 شفيق السيد المشتركة  محمود العدادية المحلة طرينة 1011421.58763.5شرق
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السيد   22119 عبدالعاطى عادل المشتركة  محمود العدادية المحلة طرينة 1312.574نصف28.515111.5شرق

المغازى   22120 محمد وحيد المشتركة  محمود العدادية المحلة طرينة 8954نصفواحد13.597شرق

على   22121 مصطفى محمود المشتركة  مصطفى العدادية المحلة طرينة 21.594.52298.564شرق

حسن    22122 ابوشعيشع حسن صالح المشتركة  مهند العدادية المحلة طرينة 35281612.59202086.5شرق

عبدالسلم   22123 يوسف عبدالفتاح المشتركة  نادر العدادية المحلة طرينة 33.51811.57.58161654.5شرق

محمد   22124 عبدالرازق احمد المشتركة  وائل العدادية المحلة طرينة 23.510103.52.513.51354.5شرق

سيداحمد    22125 طلبه طلبه شعبان المشتركة  يوسف العدادية المحلة طرينة 3525181181917.576.5شرق

سلطان   22126 السعداوى جلل المشتركة  اسلم العدادية المحلة طرينة 33.51712.57.5513.51473.5شرق

يوسف   22127 على رمضان المشتركة  اشجان العدادية المحلة طرينة 33.5191391016.517.573شرق

عبدالرحمن   22128 محمد احمد المشتركة  افراج العدادية المحلة طرينة 21117.53.53.5121372.5شرق

مرسى   22129 السيد محمد المشتركة  الء العدادية المحلة طرينة 3119141311.51714.583.5شرق

احمد    22130 سيد جمعه ايهاب المشتركة  امانى العدادية المحلة طرينة 322010.512.51215.51673.5شرق

السيد   22131 عبدالعظيم خالد المشتركة  امنيه العدادية المحلة طرينة 38.5281914.513.519.516.581.5شرق

محمد   22132 فتحى ايمن المشتركة  ايه العدادية المحلة طرينة 352112.58.59.5914.572شرق

ابوزيد   22133 سليمان حمدين المشتركة  ايه العدادية المحلة طرينة 341812.58.59.511.515.582.5شرق

محمد    22134 عبدالوهاب احمد ايمن المشتركة  بسمله العدادية المحلة طرينة 39.5302014142019.5910شرق

محمد   22135 ابوالعطا محمد المشتركة  بسمله العدادية المحلة طرينة 37.52318.513.51418.51787شرق

البيلى    22136 محمود محمد ياسر المشتركة  بسمه العدادية المحلة طرينة 38.529.519.5141419.751988.5شرق

زين    22137 محمد على مطاوع المشتركة  بسنت العدادية المحلة طرينة 28104.57.57.512.51071.5شرق

ابراهيم   22138 عبدالغفار الدسوقى المشتركة  خلود العدادية المحلة طرينة واحد19.5844.57.57.5108شرق

ابوالمجد   22139 محمد وهيب المشتركة  داليا العدادية المحلة طرينة 2910757.541181.5شرق

عمر   22140 شعبان عبدالوهاب المشتركة  دانا العدادية المحلة طرينة 3826191011.51715.593شرق

محمد   22141 عبداللطيف عبدالعزيز المشتركة  دلل العدادية المحلة طرينة 26.511105.58.51112.572.5شرق
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ابراهيم   22142 اسماعيل اشرف المشتركة  رانيا العدادية المحلة طرينة 372012101214.51683شرق

كامل   22143 على السيد المشتركة  راويه العدادية المحلة طرينة 33.519107.57.510.516.563شرق

البيومى   22144 عبدالرازق على المشتركة  زهراء العدادية المحلة طرينة 29.587.557.510.51562.5شرق

ابوالفتوح   22145 محمد عبدالحى المشتركة  ساره العدادية المحلة طرينة 29111037.55.512.562شرق
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عبدالعزيز   22146 محمد سمير المشتركة  سميحه العدادية المحلة طرينة واحد18.5156.5891514.56شرق

السيد   22147 ابراهيم محمد المشتركة  سناء العدادية المحلة طرينة 37271512142012.592.5شرق

عيد     22148 محمد التربى الدين شمس المشتركة  صفيه العدادية المحلة طرينة 32.51513911.51713.581.5شرق

محمد   22149 مصباح مسعد المشتركة  عزه العدادية المحلة طرينة 34.51714.51110.51513.571.5شرق

شريف    22150 على طه جمال المشتركة  فرحه العدادية المحلة طرينة 91543.51.5108.553.5شرق

حافظ   22151 رمضان حافظ المشتركة  لمياء العدادية المحلة طرينة 35.5246.511.5918.515.574.5شرق

عبدالله   22152 عبدالوهاب عبدالفتاح المشتركة  مريم العدادية المحلة طرينة 38.5282012.5152018.575.5شرق

المتولي   22153 عبدالصادق عزت المشتركة  مريم العدادية المحلة طرينة 372618.510.512.5201663.5شرق

الغندور    22154 زكى بدير زكى المشتركة  منه العدادية المحلة طرينة 12.51062واحد211547.5شرق

الفقي   22155 احمد ثروت المشتركة  ميار العدادية المحلة طرينة 393019.7513.5152018.586شرق

السيد    22156 مصطفى شوقى مصطفى المشتركة  ميار العدادية المحلة طرينة 37.53018.513.5152018.576شرق

سعد   22157 عبدالمنعم محمد المشتركة  ميرنا العدادية المحلة طرينة 31.521109.57.518.512.573.5شرق

طه    22158 على شريف وائل المشتركة  نانسى العدادية المحلة طرينة 21215.57.57.514.511.572شرق

الله    22159 حسب المحمدى عبدالحليم المشتركة  ندا العدادية المحلة طرينة 181935.54.517.51371.5شرق

القناوى   22160 ابوزيد الشحات المشتركة  ندى العدادية المحلة طرينة 38.529.518.514.513201488.5شرق

محمد    22161 المرسى سلمان عيد المشتركة  نرمين العدادية المحلة طرينة 29.52310.513.511.5181565شرق

عبدالسلم   22162 محمود حسن المشتركة  نسمه العدادية المحلة طرينة 35271712.5132017.565شرق

اسماعيل   22163 المتولى عبدالغفار المشتركة  نهى العدادية المحلة طرينة 32.52510129.51818.566شرق

الحسانين   22164 عمر التهامى المشتركة  نورهان العدادية المحلة طرينة 3425138.57.518.51764شرق

صديق   22165 المعداوى صديق المشتركة  نورهان العدادية المحلة طرينة 35.526108.57.518.517.585شرق

مصطفى   22166 ياسين صبحى المشتركة  نيفين العدادية المحلة طرينة 36251491119.7517.575.5شرق

طه   22167 ابراهيم مصطفى المشتركة  هايدى العدادية المحلة طرينة 393019.514142015.565.5شرق

عبدالمعطى    22168 على محمود الله المشتركة  هبه العدادية المحلة طرينة 37.525141311.517.518.584شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1020

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

المتولى   22169 عبدالصادق السعيد المشتركة  هنا العدادية المحلة طرينة 34277.587.51615.584شرق

يونس   22170 رفعت الذاهى المشتركة  وسام العدادية المحلة طرينة 101847.52.57.5862شرق

الشال    22171 عبدالمقصود السعيد رمضان المشتركة  وسام العدادية المحلة طرينة 381916.59.511.518.517.573شرق

مصطفى   22172 عبدالشافى ايهاب المشتركة  يارا العدادية المحلة طرينة 308107.53181563.5شرق

الفحل    22173 سعد عبدالحميد طارق المشتركة  ياسمين العدادية المحلة طرينة 2516104.5415.51474شرق

عبدالصمد   22174 رضوان عبدالصمد الساس   احمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 15.585.557.515.51064.5شرق

ابراهيم   22175 رياض عبدالمحسن الساس   احمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 21911.5108201974.5شرق

عبداللطيف   22176 عبداللطيف عبده الساس   احمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 28191511.59202075.5شرق

القطب   22177 شوقى محمد الساس   احمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 14.5101097.5182064.5شرق

عوضصالح   22178 السعداوى الساس   اسامه للتعليم ناصر المحلة منشاه 19.58127.5818.51856شرق

حسين   22179 السيد صلح الساس   السيد للتعليم ناصر المحلة منشاه 27.52213138.519.52065.5شرق

ابراهيم   22180 رياض ابراهيم الساس   خالد للتعليم ناصر المحلة منشاه 37.529.51913.515202066.5شرق

محمد   22181 عبدالحميد عبوده الساس   عبدالحليم للتعليم ناصر المحلة منشاه 11.5365.57.515.51453شرق

عبدالمعطى   22182 عبدالحميد محمد الساس   عبدالحميد للتعليم ناصر المحلة منشاه 251577.57.51414.554شرق

ابراهيم   22183 مصطفى اشرف الساس   محمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 8.536.534.511.51164شرق

على   22184 السيد جمال الساس   محمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 176107.5511.515.564شرق

محمد   22185 عبدالشافى عزت الساس   محمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 17.54104.5514.511.563.5شرق

حسن    22186 احمد البسيونى فاروق الساس   محمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 236107.57.5151654شرق

ابوزيد   22187 فكيه نوير الساس   محمد للتعليم ناصر المحلة منشاه 22.56107.55.515.515.574.5شرق

سرور   22188 عيد محمود الساس   مصطفى للتعليم ناصر المحلة منشاه 28.518118.57.51617.565شرق

احمد   22189 البسيونى داود الساس   مهدى للتعليم ناصر المحلة منشاه 16.581054.515.515.554.5شرق

اسماعيل   22190 لطفى محمد الساس   وليد للتعليم ناصر المحلة منشاه 8.57107.58.51612.564.5شرق

ابوالمعاطى   22191 ابراهيم محمد الساس   اسراء للتعليم ناصر المحلة منشاه 38.5291914.515202076شرق
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عبدالحميد   22192 عبدالحى مسعود الساس   اسراء للتعليم ناصر المحلة منشاه 38.530181413.5202084.5شرق

حامد   22193 رزق بكر الساس   امال للتعليم ناصر المحلة منشاه 38.53018.514.515202084.5شرق

احمد   22194 السعيد احمد الساس   امل للتعليم ناصر المحلة منشاه 36.52817.514.58.5202085شرق

السيد   22195 حسن ممدوح الساس   اميره للتعليم ناصر المحلة منشاه 25.5151212.57.515.517.574.5شرق

ابوالمعاطي   22196 رمضان محمد الساس   ايه للتعليم ناصر المحلة منشاه 34.52017.512.510.52018.585شرق

النبى    22197 حسب زكى محمود الساس   داليا للتعليم ناصر المحلة منشاه 341517124.5202075شرق

احمد   22198 السيد ياسر الساس   دعاء للتعليم ناصر المحلة منشاه 35916.5117.519.52085شرق

عطية   22199 محمد محمود الساس   زينب للتعليم ناصر المحلة منشاه 33.51716108191975شرق

عبدالمعطى   22200 محمود رضا الساس   ساره للتعليم ناصر المحلة منشاه 331816.5127.5191765شرق

عبدالصمد   22201 محمود جمعه الساس   علياء للتعليم ناصر المحلة منشاه 36.52514.512.59191975.5شرق

حسن   22202 حامد محمد الساس   فاطمه للتعليم ناصر المحلة منشاه 3729.519.51314191985شرق

محمد   22203 عواض فرج الساس   ليلى للتعليم ناصر المحلة منشاه 3519.514.51151919.576.5شرق

السيد   22204 انيسمحمد الساس   ماجده للتعليم ناصر المحلة منشاه 372215.513.57.5202066شرق

سعبداحمد  22205 احمد الساس   مريم للتعليم ناصر المحلة منشاه 3830201513202095.5شرق

ابراهيم   22206 محمود البسطويسى الساس   منه للتعليم ناصر المحلة منشاه 17155.5936.514.564.5شرق

ابوالمعاطى   22207 اسماعيل السيد الساس   مها للتعليم ناصر المحلة منشاه 36261512.5919.51876شرق

عبدالمعطى   22208 محمود عبدالعاطى الساس   نانسى للتعليم ناصر المحلة منشاه 36231613.511.5202075شرق

حسن   22209 محمد السيد الساس   نجلء للتعليم ناصر المحلة منشاه 34.51512.511.57.518.51785.5شرق

صالح   22210 الدرينى عبدالستار الساس   نورهان للتعليم ناصر المحلة منشاه 36.52719.512.514201984.5شرق

عبدالغنى   22211 عبدالعزيز فراج الساس   نورهان للتعليم ناصر المحلة منشاه 393019.751515202099.5شرق

الجارحى     22212 طه ابراهيم محمد رجب الحوامدية احمد المحلة مدرسة 35.53011.513.514.51914.549.5شرق

رمضان   22213 الشحات محمد الحوامدية احمد المحلة مدرسة 28.518.51013.5218.515.549شرق

الرفاعى    22214 على عزت عزت الحوامدية امجد المحلة مدرسة 3422.511134.518.51568.5شرق
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شلبى   22215 المتولى المتولى الحوامدية اهاب المحلة مدرسة 38.526.515.51414.5201447شرق

الحوامدية 22216 المحلة مدرسة 3522.511.513.57.519.514.568.5شرق

الجارحى    22217 عطوه سرحان محمد الحوامدية رائد المحلة مدرسة 2516.57.513.57.51912.547.5شرق

شلبى    22218 حسين المتولى وائل الحوامدية رضا المحلة مدرسة 382714.512.511.52016.567شرق

شقير    22219 السيد خيرى خليل الحوامدية عمر المحلة مدرسة 26.51910137.515.514.556شرق

محمد   22220 شويقى السيد الحوامدية محمد المحلة مدرسة 22.52310.5137.51716.546.5شرق

حسين   22221 على حسين الحوامدية محمد المحلة مدرسة 3225.512137.5181257شرق

عبدالجليل   22222 عيد رضى الحوامدية محمد المحلة مدرسة 3926.519147.52014.557.5شرق

فاضل    22223 السيد مسعد شريف الحوامدية محمد المحلة مدرسة 24.519.51111.53.519.51459شرق

الغريب   22224 ابراهيم غريب الحوامدية محمد المحلة مدرسة 38.52919.5141119.516410شرق

الغريب   22225 ابراهيم مصطفى الحوامدية محمد المحلة مدرسة 33.519.51210519.51448شرق

غازى    22226 محمد مصطفى هشام الحوامدية محمد المحلة مدرسة 38.5302014.515201879.5شرق

عبدالخالق   22227 نظمى ياسر الحوامدية محمد المحلة مدرسة 28.5156.57.52.5161659شرق

علوان .    محمد حسين خالد
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محمد    22228 العطافى شوقى نزيه الحوامدية محمود المحلة مدرسة 3216.56.57.5217.51367.5شرق

عطية   22229 مصطفى احمد الحوامدية مصطفى المحلة مدرسة 191567واحد3515107.5شرق

الطنطاوى   22230 يوسف عوض الحوامدية يوسف المحلة مدرسة 39.529.519.5141519.7519.5610شرق

عبدالسلم   22231 السيد مامون الحوامدية احسان المحلة مدرسة 151265.5واحد20.5874.5شرق

غزه    22232 السيد السيد رمضان الحوامدية اسماء المحلة مدرسة 38.52716.513.5132017.569شرق

عطوه   22233 محمد ظريف الحوامدية اسماء المحلة مدرسة 38.528191411.52016.568.5شرق

الغريب   22234 ابراهيم احمد الحوامدية الء المحلة مدرسة 393019.7513.514.52016.568شرق

عطوه    22235 ابراهيم عبدالتواب الجارحى الحوامدية ايمان المحلة مدرسة 2711.5683.53.51664.5شرق

شلبى   22236 السيد سمير الحوامدية ايمان المحلة مدرسة 3930201314.5201766.5شرق

ابوكوهيه    22237 محمد عباس محمد الحوامدية ايمان المحلة مدرسة 15.59.547.58.518955.5شرق

فاضل    22238 محمد شحاته ابراهيم الحوامدية ايه المحلة مدرسة 3220108818.514.564شرق

الحماقى   22239 احمد خالد الحوامدية ايه المحلة مدرسة 3518.51411.53.52016.564شرق

فاضل    22240 السيد مسعد شريف الحوامدية تيسير المحلة مدرسة 191774.5واحد23.515105.5شرق

القشلن   22241 السيد ابراهيم الحوامدية دنيا المحلة مدرسة 3623.513.513.551817.568شرق

الغريب   22242 ابراهيم عاطف الحوامدية دنيا المحلة مدرسة 3523.515.513.51118.514.568شرق

رمضان    22243 العوضى ابراهيم حماده الحوامدية رحمه المحلة مدرسة 382919.7514.514.5201978شرق

الشعراوى   22244 محمود جبريل الحوامدية رنيم المحلة مدرسة 39.53019.514.75152019.568شرق

الجارحى    22245 عطوه سرحان محمد الحوامدية روان المحلة مدرسة 38.528.516.513.59191778شرق

على    22246 محمد عبدالعزيز شلبى الحوامدية زهراء المحلة مدرسة 37.52714.512.57.519.51978شرق

عوض     22247 احمد السيد احمد محمد الحوامدية ساره المحلة مدرسة 362815.51310.519.52068شرق

الرفاعى    22248 على عبدالله محمد الحوامدية ساره المحلة مدرسة 38.53018.513.514202078شرق

السعيد   22249 عبدالرازق السعيد الحوامدية سماح المحلة مدرسة 20.5955.51.514.51377شرق

البرجى    22250 الششتاوى رزق السيد الحوامدية سميره المحلة مدرسة 37251311.51019.51966.5شرق
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غزه    22251 محمد الشحات فتوح الحوامدية شروق المحلة مدرسة 25.51651.58.57.514.576.5شرق

البلتاجى   22252 ابراهيم عبدالله الحوامدية شرين المحلة مدرسة 2310.5447.511.59.556.5شرق

الجارحى    22253 عثمان السيد محمد الحوامدية شيماء المحلة مدرسة 39.52918.5131519.51567شرق

ابراهيم    22254 احمد ابراهيم احمد الحوامدية صباح المحلة مدرسة 37.51912.510.5919.511.557شرق

السامولى   22255 احمد اشرف الحوامدية صباح المحلة مدرسة 26.5145.525.571167شرق

عاص   22256 شحاته احمد الحوامدية عزيزه المحلة مدرسة 411.51267نصف24106شرق

سليمان    22257 حامد محمد ايهاب الحوامدية غاده المحلة مدرسة 38.522141212201376.5شرق

طه    22258 ابراهيم محمد عبدالرسول الحوامدية غاده المحلة مدرسة 26.51365.57.515.51375.5شرق

السيد    22259 على عبدالعزيز رمضان الحوامدية منه المحلة مدرسة 3817.5101011.516.513.586.5شرق

غزه     22260 السيد السيد السيد محمود الحوامدية منه المحلة مدرسة 28.512.53236.512.577.5شرق

رمضان   22261 الزغبى محمد الحوامدية نانسى المحلة مدرسة 35217.51010.51613.567شرق

عبدالسلم   22262 البسيونى مجدى الحوامدية نبيله المحلة مدرسة 27.51043.54.5101076.5شرق

عبدالعزيز   22263 احمد مامون الحوامدية ندا المحلة مدرسة 30174.554.59.51166.5شرق

غزه    22264 محمد عبدالمعبود ممدوح الحوامدية ندا المحلة مدرسة 393018.51413.5201666.5شرق

شعبان   22265 عبدالواحد الحسينى الحوامدية ندى المحلة مدرسة 372412127.516.51677.5شرق

عوض    22266 خليل محمد حميدو الحوامدية ندى المحلة مدرسة 36.51913.587.5131477شرق

غزة    22267 السيد السيد شعبان الحوامدية ندى المحلة مدرسة 372210141417.514.576.5شرق

الشعراوى    22268 اسماعيل محمد عبدالسلم الحوامدية هدى المحلة مدرسة 38301612.515201666.5شرق

عطية   22269 البلتاجى مصباح الحوامدية ياسمين المحلة مدرسة 221462.54.57.51166.5شرق

ابراهيم   22270 فهمى يوسف الشراكى   احمد عزبة ملحق المحلة فصول 2318.57.543613.573شرق

السيد    22271 عبده احمد هلل الشراكى   حماده عزبة ملحق المحلة فصول 2517112.51.51014.572.5شرق

العشماوى    22272 ايوب كمال ابراهيم الشراكى   كمال عزبة ملحق المحلة فصول 35.5271611.5111816.573.5شرق

الشراكى    22273 زيدان محمد وائل الشراكى   محمد عزبة ملحق المحلة فصول 2322107.55.581473شرق
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اليمانى   22274 مصطفى رمضان الشراكى   ناصر عزبة ملحق المحلة فصول 20.5151095.511.513.552.5شرق

الدسوقى   22275 ابراهيم الدسوقى الشراكى   الء عزبة ملحق المحلة فصول 29.5201110.58181264شرق

عبدالمطلب   22276 الرفاعى عبدالعال الشراكى   الء عزبة ملحق المحلة فصول 281511.57.55.51813.574شرق

العزب    22277 محمد عبدالنبى ابراهيم الشراكى   امانى عزبة ملحق المحلة فصول 37.5301813.514201864شرق

على     22278 الشيخ الدسوقى احمد على الشراكى   ايمان عزبة ملحق المحلة فصول 37.53018.512.514.752015.564شرق

الشراكى   22279 محمد منصور الشراكى   ايه عزبة ملحق المحلة فصول 302714.57.57.59.51353شرق

الشراكى   22280 حامد عبدالعزيز الشراكى   رحمه عزبة ملحق المحلة فصول 2319.567.57.5713.583شرق

الشراكى   22281 عبدالمنعم محمد الشراكى   سمر عزبة ملحق المحلة فصول 26.517113.55.56.51583.5شرق

فرج   22282 مصطفى رضا الشراكى   سوسن عزبة ملحق المحلة فصول 37.529.518.51313.52016.584شرق

العشماوى     22283 ايوب كمال ابراهيم الله الشراكى   منه عزبة ملحق المحلة فصول 37261712919.515.573.5شرق

المام   22284 عبدالفتاح عبدالحميد الشراكى   نرمين عزبة ملحق المحلة فصول 34.526.515101015.51383شرق

الشراكى   22285 اسماعيل ابراهيم الشراكى   نورهان عزبة ملحق المحلة فصول 322512.58.5914.51772.5شرق

الشراكى    22286 نصر عثمان صميده الشراكى   هاجر عزبة ملحق المحلة فصول 26.523123.754.51113.592شرق

الشراكى   22287 عسر عبداللطيف الشراكى   هاجر عزبة ملحق المحلة فصول 3330102.57.512.51373.5شرق

الشراكى   22288 عبدالمنعم محمد الشراكى   ياسمين عزبة ملحق المحلة فصول 3326107.511.513.512.593.5شرق

حميدة   22289 ابراهيم راضى المحلة ابراهيم 36261612.51214.51665.5شرق

ابراهيم   22290 عبدالعزيز ابراهيم المحلة احمد 33.52315.512.57.5151666شرق

الحسينى   22291 عبدالعزيز حسام المحلة احمد 3729.5181410.517.517.595.5شرق

ابراهيم   22292 على راضى المحلة احمد 3729.517.5141217.516.595.5شرق

مختار   22293 يونس عادل المحلة احمد 30.515713.521015.585.5شرق

حميده   22294 الهنداوى وليد المحلة احمد 30137.512.51.5615.585شرق

طلخان   22295 بدير يوسف المحلة احمد 28157.58.525.51474.5شرق

يوسف   22296 السيد سمير المحلة السيد 38.53019.51210201683شرق
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انيسمحمد   22297 المحلة انيسعطيه 9.516.574.5واحد321212.58شرق

السعيد   22298 محمد محمد المحلة ايمن 36.524.519121118.517.585.5شرق

عبدالمعطى   22299 فتحى مدحت المحلة حسام 29131093.58.51775شرق

احمد   22300 محمد سلمه المحلة خالد 31.5157.57.541416.574.5شرق

طه   22301 على اسماعيل المحلة سليمان 376.51084.513.515.565شرق

حواش   22302 عبدالغنى عبدالغنى المحلة عبدالحميد 341510.54.51.512.7512.574.5شرق

ابراهيم   22303 عبدالله سلمه المحلة عبدالله 3715165.51.512.515.574.5شرق
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المرسى   22304 على حارث المحلة على 31.515104211.7514.584شرق

سالم   22305 على سالم المحلة على 36.5151252.5111473.5شرق

عبدالغنى   22306 حسين المتولى المحلة عمرو 26.591051.55.2513.573.5شرق

الدسوقى   22307 حامد التوهامى المحلة محمد 3618.518.513.512.51914.553.5شرق

المرسى   22308 الصباحى المرسى المحلة محمد 37.5151111.513.518.7511.564شرق

على   22309 عبدالفتاح بشير المحلة محمد 33.5155.510.58.514.51063.5شرق

حسن   22310 حسين حسن المحلة محمد 3724177.57.515.251262.5شرق

عبدالجليل   22311 السيد خالد المحلة محمد 27.57.565.54108.562شرق

عبدالدايم   22312 فريد سامى المحلة محمد 37.5151512.59.516.511.572شرق

الله    22313 جاب شحاته شحاته المحلة محمد 37977.551210.552شرق

احمد   22314 محمد شوقى المحلة محمد 36.59121311.51812.562شرق

محمد   22315 عبدالوهاب طه المحلة محمد 38.5152010.5916.7512.554شرق

عوض   22316 عبدالعزيز عوض المحلة محمد 33.510.577.57.514.510.554شرق

على   22317 على نشأت المحلة محمد 3817185.57.515.512.553.5شرق

حسن   22318 عبدالفتاح الهادى المحلة محمود 352.55.57.57.513.511.554شرق

موسى   22319 عبدالعظيم شوقى المحلة محمود 381517.51414.5181164.5شرق

محمد   22320 طاهر جميل المحلة معاذ 39.53019.515152013.565.5شرق

مصطفى   22321 فؤاد احمد المحلة اسراء 39.529.515.5151418.2514.576شرق

محمد   22322 فريد ابراهيم المحلة اسماء 39.5302014.5152018.5710شرق

طه   22323 على محمد المحلة اسماء 24.59.51087.5129.543.5شرق

سعد   22324 عبداللطيف المحمدى المحلة امانى 3929151111.518.512.573.5شرق

ابراهيم   22325 عطيه محمد المحلة امل 341017119.5161159شرق

سالم   22326 نجيب محمد المحلة امل 3726.519.513.51319.251269.5شرق
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محمد   22327 احمد ابراهيم المحلة امنيه 3626.5191011.518.751458.5شرق

ابراهيم   22328 عبدالله ابراهيم المحلة ايمان 392919.5141519.7517.578.5شرق

بكر   22329 محمد ياسر المحلة ايه 3924.519.51313.519.2512.578.5شرق

عبدالمعطي   22330 فتحى صبحى المحلة بسمه 3614.515.57.51016.251345شرق

محمد   22331 سعد محمد المحلة بسمه 38.52919.5121219.7515.577.5شرق

عبدالمقصود   22332 عبدالرحمن محمد المحلة بسمه 39.529.519.513.514201469.5شرق

علي    22333 محمد حامد عبدالهادى المحلة حبيبه 392819.51313.5201859شرق

حواش   22334 مسعد الشحات المحلة حليمه 381719.51111.517.251669.5شرق

على   22335 على اشرف المحلة حنان 3623.51911.5131910.549.5شرق

المنتصر   22336 العفيفى عبدالناصر المحلة حنان 3418.517.58.57.518.51157.5شرق

اسماعيل   22337 محمود شكرى المحلة رانيا 39302014152016.589.5شرق

عبدالعزيز   22338 عزت محمد المحلة روضه 37.52817.5121118.751267.5شرق

حسن   22339 دخيل دخيل المحلة ريهام 3827.51913.51319.751868شرق

على   22340 حلمى عبدالفتاح المحلة ريهام 39.53019.51515201569شرق

احمد   22341 السيد مجدى المحلة ريهام 30814.547.5161357.5شرق

محمد   22342 اسماعيل اسماعيل المحلة ساره غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

ابراهيم   22343 عبدالعزيز مسعد المحلة سماح 36.52217.511.51117.514.572.5شرق

محرم   22344 محمد ابوحصيه المحلة شيماء 35.524165417.51392.5شرق

ابوبكر   22345 الشحات ناصر المحلة شيماء 3927.5201515201378.5شرق

المرسى   22346 طلب عادل المحلة عبير 37.52914.510.51017.514.584.5شرق

جبر   22347 عبدالحميد راضى المحلة فاطمه 38.5302013.514201489شرق

محمد   22348 فؤاد محمد المحلة منار 39.53019.513.5142012.576.5شرق

على   22349 عبدالعزيز زينهم المحلة منه 382819.513.5132014.572.5شرق
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محمد   22350 فريد على المحلة منه 393019.5151419.7513.577.5شرق

صالح   22351 السيد محمد المحلة منه 38.51815.57.5916.7514.584شرق

المتولى   22352 ابراهيم ناصر المحلة منى 371817.514.510.519.514.581.5شرق

عبدالوهاب   22353 عبدالرحيم احمد المحلة نعمه 2315.514.54.57.511.751371.5شرق

على   22354 حلمى على المحلة نورا 3830191415201896شرق

عثمان   22355 على عثمان المحلة نورهان 362112.5107.512.2515.582شرق

ابراهيم   22356 على ناجى المحلة نورهان 34.521.513104.518.751682.5شرق

سالم   22357 نجيب نجيب المحلة نورهان 393018.51412.5201689.5شرق

مصطفى   22358 حسين السيد المحلة ياسمين 3829171413.519.7516.565شرق

عثمان   22359 على ايمن المحلة ياسمين 3928171412.516.2516.563شرق

السيد   22360 على سلمه المحلة ياسمين 30.52310.547.5121662شرق

ابراهيم    22361 امين عبدالسميع محمد المحلة احمد 36.526.51411.51319.515.564شرق

رحيم    22362 المصرى يادم محمد المحلة احمد 262111.57.58.518.251274شرق

ابوالمعاطى    22363 حمد نظمى احمد المحلة باسم 34.522.515.55.7510.517.7512.564شرق

السيد   22364 مصطفى السيد المحلة جمال 33.521.513.57.510.517.2513.574شرق

مرزوق    22365 عبداللطيف السيد عبدالناصر المحلة جمال 29.52512.55.510.516.251264شرق

الكندوز    22366 عبدالحميد عطيه مجدى المحلة حازم 3629.516.513.514.7518.51464شرق

الكندوز    22367 عبدالحميد عطيه مجدى المحلة حسام 37.529.516.51214.7517.51563.5شرق

الشرقاوى    22368 حسن حلمى احمد المحلة حلمى 3825101213.519.2513.552شرق

خضر    22369 عطيه حسن سمير المحلة عبدالرحمن 20810.54.57.515.2510.554شرق

محمد    22370 اسماعيل عبدالله هلل المحلة عبدالله 26.519115.75917.258.554شرق

مناسير    22371 عبدالله السيد ابراهيم المحلة محمد 7.516.57.52815.75964شرق

حسن    22372 ابراهيم حسن ابراهيم المحلة محمد 23.5157.52.5913.5964شرق
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محمد    22373 السيد جابر بكر المحلة محمد 17.57.5107.5514.513.554شرق

الكندوز    22374 حامد ابوزيد فوذى المحلة محمد 382515.511.512.518.513.574شرق

الشرقاوى   22375 السيد مجدى المحلة محمد 29151047.516.513.564شرق

نصر    22376 محمود محمد محمود المحلة محمد 30.5151037.514.751274شرق

احمد    22377 عبدالفتاح محمد مراد المحلة محمد 29.525177.511.516.2512.554شرق
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محمود    22378 سعد السعودى نبيل المحلة محمد 37.527.51991217.2513.554شرق

عوض    22379 عامر بخيت السيد المحلة محمود 3724189.51016.513.554شرق

مصطفى    22380 سعد البسطويسى رأفت المحلة محمود 33.519.5168.5101612.543شرق

حسن    22381 عبدالوهاب السيد رمضان المحلة محمود 122128.58.59.258.555شرق

خضر    22382 عطيه رمضان عطيه المحلة اسراء 38.52617.512.51015.514.574شرق

السيد    22383 على ابراهيم زغلول المحلة اسماء 24.525.54.510.5812.7512.573.5شرق

رمضان    22384 احمد محمد عارف المحلة اسماء 3621.512121013.51366شرق

عبدالله    22385 محمد السيد عبدالجواد المحلة امال 382919.7514152018.586.5شرق

حسين   22386 عبدالله خيرى المحلة ايمان 3825.516101017.51765.5شرق

رمضان    22387 احمد رمضان عبدالناصر المحلة بسمه 33.521.57.5118141565.5شرق

طلبه   22388 السيد وائل المحلة حبيبه 31221081112.515.564.5شرق

عبدالسلم   22389 عبدالعزيز رضا المحلة رحاب 39301914142017.577شرق

الشلبورى    22390 ابوبكر عبدالونيس لطفى المحلة رنا 38261511.57.517.251874.5شرق

عبدالقادر    22391 سالم عبدالعزيز محمد المحلة رنا 32.5206.5137.5151764.5شرق

سيداحمد    22392 عبدالحميد قطب رفيق المحلة ريم 3723.56.5128.515.51463.5شرق

محمود    22393 محمد صلح رضا المحلة ريهام 3526.51013111516.563.5شرق

رضوان    22394 السعداوى محمد رضوان المحلة ساميه 36.5225.51210141664.5شرق

رضوان    22395 السعداوى محمد رضوان المحلة سلوى 39292014.5152018.567شرق

مناسير    22396 عبدالله السيد محفوظ المحلة سماح 39.53019.5151519.751764.5شرق

احمد     22397 السيد عبدالوهاب السيد المحلة شمسحسن 3720.51010.591716.565شرق

ابوالخير    22398 السيد محمد صالح المحلة شيماء 3722.5610.5915.51465شرق

ابوالمعاطى    22399 عبدالله بدير موسى المحلة شيماء 39301813.510.519.251855.5شرق

الوكيل    22400 عبدالله السيد رضا المحلة عل 352111.511.59.518.51865شرق
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عبدال    22401 عبدالعاطى عبدالستار خالد المحلة فاطمه 34.521157.510.518.51876شرق

الكندوز    22402 القطب عبداللطيف طارق المحلة فاطمه 3622.515.57.59.518.516.576شرق

محمود    22403 على زكريا عاطف المحلة كامله 29.5167.57.51016966شرق

سالم    22404 يونسشعبان سالم المحلة مروه 37.518.517.510.511.5181666شرق

عبدالسلم    22405 عطيه محمد اشرف المحلة مريم 38201812.513191476شرق

محمد    22406 عبدالعزيز سلومه ابراهيم المحلة منه 341615.559.518.511.576.5شرق

ماضى    22407 ابراهيم مجدى الله المحلة منه 39302014.514.7519.517.577شرق

عبدالعال     22408 يوسف زغلول يوسف الله المحلة منه 241016.57.5818.51067شرق

غازى    22409 محمد عبدالعزيز السيد المحلة منى 3491798.518.51066.5شرق

احمد    22410 عبدالفتاح السيد غانم المحلة منى 321216.51012.518.511.567شرق

ابراهيم    22411 عوض السيد طلعت المحلة مها 3823.519.51113.5191656.5شرق

ابراهيم    22412 حسن ابراهيم ابوالعنين المحلة ميرفت 3319.5157.511191676.5شرق

ابوالمعاطى    22413 حمد محمد شعبان المحلة ندى 3219.513.57.51118.51667شرق

البنا    22414 رضوان مسعد ابراهيم المحلة نسمه 36.519147.5111814.566.5شرق

جعفر    22415 دياب فريد محمد المحلة نهله 23.59.57.55.51117.56.555.5شرق

موسى    22416 العشماوى ابراهيم عادل المحلة نورهان 22.58.56.561017.513.555.5شرق

ابوالخير    22417 بدير شعبان كامل المحلة نورهان 35201781118.51766.5شرق

ابراهيم    22418 محمد عمر غانم المحلة نيره 2681037.51710.567شرق

صالح     22419 محمود رمضان مبروك حسن المحلة هدى 3017.5147.591911.566.5شرق

العادلى    22420 سعد ابراهيم صبحى المحلة وفاء 25.5127.53.57.51810.565.5شرق

احمد   22421 ابراهيم اشرف العدادية     ابراهيم فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 23.51164.5416.58.573.5شرق

خميس    22422 احمد ابراهيم رمضان العدادية     ابراهيم فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 31167.54.53.517.513.554.5شرق

الدين    22423 شرف البسيونى ابراهيم العدادية     احمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 107.56.51.5313.5762شرق
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جبر    22424 ابراهيم نظمى ابراهيم العدادية     احمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 31.5151234.5181154.5شرق

فوده   22425 ماهر السيد العدادية     احمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 392719.512.513.52017.567شرق

العزب   22426 سلمه بدير العدادية     احمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 18.55.57.52.52.5911.543.5شرق

فودة    22427 يوسف احمد عبدالباسط العدادية     احمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 15.51.56.52.53610.554شرق

الحليق     22428 رزق منصور الدين عماد العدادية     احمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 37.52918.513.514202068.5شرق

فودة   22429 على السيد العدادية     ادهم فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 8.516.5535.51211.554.5شرق

فودة   22430 مصطفى ياسر العدادية     اسامه فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 36.527188.57.518.51445شرق

فوده   22431 عبدالحى فوده العدادية     حازم فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 23.57.56.54399.542شرق

ملوحة   22432 اسماعيل ياسر العدادية     سمير فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 1563227.59.542شرق

نصر   22433 فوزى فوزى العدادية     عبدالرحمن فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 3111.55.55.55161266شرق

القناوي   22434 فتحى ابراهيم العدادية     فتحى فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 34.522.57.57.57.5191165.5شرق

سند   22435 صبحى احمد العدادية     محمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 37.527.51667.52014.564.5شرق

فودة   22436 السعيد الدمراوى العدادية     محمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 2.5117.542.5واحد17.59.52.5شرق

فودة    22437 بدير السيد بدير العدادية     محمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 3118733.515.51153.5شرق

فوده   22438 احمد صالح العدادية     محمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 315.561.52.5141143.5شرق

مجاوى   22439 فتحى عبدالخالق العدادية     محمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 3218.512.55.55.517.51153شرق

بدوى    22440 شحاته محمد علء العدادية     محمد فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 21.5151037.5161154شرق

خميس   22441 عبدالحى الدسوقى العدادية     محمود فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 37.519.51967.518.51644.5شرق

خليل    22442 حسن السيد السيد العدادية     محمود فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 22.512103.55.5179.543شرق

عبدالقادر   22443 سند عماد العدادية     محمود فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 5.55.553.547.57.562.5شرق

ابوريه   22444 رزق محمود العدادية     يوسف فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 37.52516.512.513201777شرق

فودة   22445 المحمدى محمد العدادية     ابتسام فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 313.51176.5نصف27910.5شرق

خليل   22446 محمد ثروت العدادية     اسراء فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 291211.554.5191675.5شرق
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عبدالجواد   22447 درويش رمضان العدادية     اسماء فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 36281811.51219.514.556.5شرق

احمد   22448 ابراهيم اشرف العدادية     السيده فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 29.57.513111118.51176شرق

مقبل   22449 محمد على العدادية     الهام فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 297129517.511.576شرق

حسن   22450 محمد ايمن العدادية     امل فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 32.591298.5181276شرق

خليل    22451 عبدالحميد ابراهيم محمد العدادية     امنيه فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 38.523.513.51312.519.59.587شرق

العدوي    22452 كامل الشناوى احمد العدادية     بسمه فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 10.55.564410.55.575شرق

محمد    22453 خليل محمد خليل العدادية     خلود فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 29.516.516.51310191697شرق

فوده    22454 يوسف محمود سامح العدادية     دنيا فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 34.51516.512919.51386.5شرق

درويشسلمة   22455 محمد العدادية     رحمه فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 37.5282012.510.5201597شرق

ابوزينة   22456 السيد حمزه العدادية     سهام فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 34.510.55.513919.51884.5شرق

سليم    22457 محمد حافظ حسنى العدادية     شاديه فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 3519.5101211.518.51895.5شرق

الدسوقى   22458 محمد اسامه العدادية     مرفت فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 281564.53.5141473.5شرق

ابورحمه   22459 الشحات ابراهيم العدادية     مريم فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 372211.513.51419.51676.5شرق

حجاوى   22460 رمضان مامون العدادية     منه فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 30104.58.57.51614.576.5شرق

اسماعيل    22461 على على الدسوقى العدادية     ندى فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 3015788181486شرق

خليل   22462 عبدالستار صابر العدادية     نورهان فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 3929151192016.585شرق

عبدالفتاح   22463 عبدالصمد السطوحى العدادية     نيره فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 311511.57.55.518.51685شرق

العدوي    22464 ابراهيم المنسوب ابراهيم العدادية     هدى فوده عبدالخالق الشهيد المحلة ف 268442141075شرق

المتولى   22465 على اسامه المحلة احمد واحد35.51510.57.55178.55شرق

عزب   22466 عبدالرحمن سعيد المحلة احمد 38.53018.514.514.752013.573شرق

شلبي   22467 مسعد فرج المحلة احمد 37.523.513.5911.519.5951.5شرق

الدوانسى   22468 اسماعيل صبحى المحلة اسماعيل واحد33.520.5108.51019.510.54شرق

الدوانس    22469 طه ابراهيم صالح المحلة امير واحد2115.555.57.5198.54شرق
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محمد   22470 محمود مصطفى المحلة حسام واحد2420.56.55.57.5189.55شرق

الدسوقي   22471 فتحى طارق المحلة حسين نصف24186.55.5816.5108شرق

عبدالسلم   22472 عطيه يسرى المحلة سامح 39.52919.513.514.52011.573شرق

مجاهد   22473 عبدالرحمن عيد المحلة شوقى 38301914.515201272شرق

شلتوت    22474 المنسى الشحات محمد المحلة عادل 28.5241210.57.520962شرق

البغدادى   22475 عنتر الشحات المحلة عزت 34.52411810.519.51152شرق

شلبي   22476 محمد محمد المحلة فارس 2721.511.55.5919.511.551.5شرق

الكرنز    22477 يوسف طه حامد المحلة فتحى 62054315751.5شرق

العشري   22478 العطافى احمد المحلة فرج 11155.54.5414861.5شرق

الدالى   22479 محمد ابوزيد المحلة محمد 81057.5213.5761.5شرق

الصابر    22480 محمد السيد باشير المحلة محمد 3019.510.51110.518871.5شرق

طلبه   22481 نجاح خالد المحلة محمد 35.524167.510.516.51051.5شرق

السيد    22482 محمود المحمدى رمضان المحلة محمد 11.5155.54.5310841.5شرق

السروى   22483 ابراهيم عيسى المحلة محمد 7.51565313.5761.5شرق

موسى    22484 عبدالله عبدالستار فرج المحلة محمد 41.5واحد3.5156.52414شرق

المرسى    22485 طه مصطفى محمد المحلة محمد 15.5187.57.58.518462شرق
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عبدالعزيزالمرسى   22486 السيد احمد المحلة محمود 32.5281710.510.519.511.563.5شرق

السيد    22487 محمود المحمدى رمضان المحلة محمود 3156.53.5517852شرق

احمد   22488 محمد عبدالحى المحلة محمود 3515114.55.52013.572شرق

شلبي    22489 السيد مسعد ممدوح المحلة مسعد 3415.57.589201272شرق

رمضان   22490 محمد هشام المحلة نادر نصف1.51456واحد9.534شرق

بركات    22491 عامر شفيق رأفت المحلة رحاب صفر38301913.5152013.59شرق

السيد    22492 طه عبدالرازق ممدوح المحلة رضوى 35.52714.51413201483.5شرق

حسن    22493 عبدالسلم محمد رضا المحلة رنا 38.529.51615151913.584شرق

السيد   22494 عبدالمعبود سماره المحلة ريهام 3928191514.519.51584.5شرق

عبدالسلم   22495 محمد سامى المحلة سهيله 39.529151515201185شرق

اسماعيل    22496 العطافي الشحات فرج المحلة سومه 37.52814.513.514.75201483.5شرق

الدوماني   22497 محمود شعبان المحلة عل 3626141314.5191373شرق

على    22498 حسن عبدالقادر اشرف المحلة غاده 3621.51011.51219.51483شرق

المرسى    22499 السباعى نصيف عاطف المحلة غاده 33.5231212.511.519.515.593شرق

الدوانس    22500 حامد محمد على المحلة فاطمه 134.53.543.56773شرق

محمد    22501 عبدالحليم انور عبدالحليم المحلة نجاه 2795.51.531312.572.5شرق

صبره     22502 الله حسب محى وائل المحلة ندى 32107.52.53161464شرق

عبدالجواد   22503 عادل شعبان المحلة نورا 12.553.5226.5963شرق

الدوانسى   22504 ابراهيم ابراهيم المحلة هاجر 34.528.51512.511201573.5شرق

الدومانى   22505 المعداوى فرج المحلة هنا 38.51715.557.5171383.5شرق

عاصى    22506 المرسى محمد اشرف المحلة ياسمين 26167.53.55.5161241.5شرق

محمد    22507 سلمة احمد عبدالقادر المحلة ياسمين 3116697.516.51353.5شرق

عبدالعزيز   22508 نبيه عمرو المحلة ياسمين 37.5301112.510.5201964شرق
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السيد   22509 ابراهيم السيد المشتركة  ابراهيم ع المحلة سنبارة 12105.52.51.561542.5شرق

محمود   22510 ابراهيم ايمن المشتركة  ابراهيم ع المحلة سنبارة 289105.52.5141773.5شرق

محمد   22511 احمد طارق المشتركة  احمد ع المحلة سنبارة 39.5302015142018.578شرق

عبدالعزيز   22512 السيد عيد المشتركة  احمد ع المحلة سنبارة 37.529.5181513.519.51466.5شرق

محمد   22513 موسى فرج المشتركة  احمد ع المحلة سنبارة 26.5171813.55.51812.554شرق

السيد   22514 سلمه محمد المشتركة  احمد ع المحلة سنبارة 36231913.5919.51675.5شرق

اسماعيل   22515 محمد محمد المشتركة  احمد ع المحلة سنبارة 341813.5137.51914.573.5شرق

يس   22516 هاشم محمد المشتركة  احمد ع المحلة سنبارة 2487.55310.55.544شرق

السيد   22517 سلمه اشرف المشتركة  اسلم ع المحلة سنبارة 351815.5121017.51465.5شرق

غانم   22518 عبدالله احمد المشتركة  الحسين ع المحلة سنبارة 36151611.5915.517.566.5شرق

ابراهيم   22519 مسعد بشير المشتركة  السيد ع المحلة سنبارة 3928.519.7515132017.577.5شرق

عرفات      22520 محمود هانى المشتركة  خالد ع المحلة سنبارة 28.59.543.5واحد164.54.5شرق

محمود   22521 ناصر جمعه المشتركة  رضا ع المحلة سنبارة 21106.54.521011.554.5شرق

ابراهيم   22522 فتحى طه المشتركة  عبدالرحمن ع المحلة سنبارة 24.58.57.54211.51653شرق

بسيونى   22523 عبدالمنصف مجدى المشتركة  عبدالرحمن ع المحلة سنبارة 71043.5واحدواحد133.55.5شرق
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يسن   22524 محمد السعداوى المشتركة  عبدالفتاح ع المحلة سنبارة 25.51510.59512.515.554شرق

موسى   22525 عبدالمنعم محمود المشتركة  عبدالمنعم ع المحلة سنبارة 31.51814115.5181744.5شرق

شهاب    22526 محمد ابراهيم يحيى المشتركة  على ع المحلة سنبارة 393019.513.51119.51753شرق

مصطفى   22527 السيد محمد المشتركة  عمار ع المحلة سنبارة 35.515165.57.514.51645شرق

السيد   22528 عبدالستار محمود المشتركة  عمر ع المحلة سنبارة 3415155.57.5151344.5شرق

احمد   22529 محمود سامى المشتركة  كريم ع المحلة سنبارة 7.56731.59.51242.5شرق

على   22530 عبدالصبور على المشتركة  كريم ع المحلة سنبارة 36.52815.512.512201876شرق

المرسى   22531 محمد ابراهيم المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 33.5231814.59.5201366شرق

عبدالبصير   22532 عبدالسلم حسنى المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 1115687.51510.543.5شرق

السيد   22533 حامد رضا المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 32.52614.5148.51915.564.5شرق

السيد   22534 فتحى رضا المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 91679.55.5161553.5شرق

عبدالغني   22535 محمود عبدالغنى المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 35.53019.512.51019.52057شرق

رجب   22536 على عبدالفتاح المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 34.526107.58181754شرق

متولى    22537 النصر سيف متولى المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 27167.5107.517.51954.5شرق

احمد   22538 محمد محمود المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 17.517610.57.516.51943.5شرق

منصور   22539 حسن منصور المشتركة  محمد ع المحلة سنبارة 23186.5107.517.52054شرق

محمود   22540 الزاهى البسيونى المشتركة  محمود ع المحلة سنبارة 11196.597.513.515.574.5شرق

عبدالرحيم   22541 محمود السيد المشتركة  محمود ع المحلة سنبارة 363015.514.5122018.565.5شرق

محمود   22542 عبدالسميع رضا المشتركة  محمود ع المحلة سنبارة 28187.588.513.513.554.5شرق

على   22543 عبدالمنعم رضا المشتركة  محمود ع المحلة سنبارة 332810.51213.52016.555.5شرق

السيد     22544 محمد محمود محمود نبيل المشتركة  محمود ع المحلة سنبارة 373017.514.513.519.51957.5شرق

السيد   22545 ابراهيم امير المشتركة  هانى ع المحلة سنبارة 34.5301814.513201677.5شرق

محمود   22546 حلمى يسرى المشتركة  وليد ع المحلة سنبارة 332110127.518.514.575.5شرق
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حامد    22547 كامل ابراهيم كمال المشتركة  اسلم ع المحلة سنبارة 38.53017.514.510.519.51856.5شرق

عبدالله   22548 حسن حسن المشتركة  اسماء ع المحلة سنبارة 37.52510.511.57.519.52057شرق

احمد   22549 احمد عبدالفتاح المشتركة  اسماء ع المحلة سنبارة 37.52814.5137.519.51855.5شرق

الحماقى   22550 محمد نصر المشتركة  السيده ع المحلة سنبارة 131544.53.51414.552.5شرق

طة   22551 جلل وليد المشتركة  امانى ع المحلة سنبارة 39.5292014.515201896شرق

اسماعيل   22552 محمد محمد المشتركة  امل ع المحلة سنبارة 38.52814.51411.52015.573شرق

عبدالعزيز   22553 السعيد محمد المشتركة  امنيه ع المحلة سنبارة 38.52919.751513.52017.565شرق

عبدالفتاح   22554 محمد اشرف المشتركة  اميره ع المحلة سنبارة 3930191514.5201988.5شرق

السيد   22555 عبدالرازق خالد المشتركة  ايات ع المحلة سنبارة 38261813.59.51917.576شرق

محمد    22556 ناجى محمد ماهر المشتركة  ايمان ع المحلة سنبارة 38.5282013.59.519.517.575شرق

احمد   22557 يوسف محمد المشتركة  ايمان ع المحلة سنبارة 39261914111816.574شرق

محمد   22558 على مصطفى المشتركة  ايمان ع المحلة سنبارة 382919.513.514181784شرق

ابراهيم    22559 السيد ابراهيم انور المشتركة  ايه ع المحلة سنبارة 301710.510.57.517.51664.5شرق

محمد    22560 خلف عبدالرحيم حماده المشتركة  ايه ع المحلة سنبارة 3626171510.52016.584.5شرق

طه   22561 زيدان فوزى المشتركة  ايه ع المحلة سنبارة 36.52617.51410.5201785شرق

صالح    22562 الدين بهى جمال المشتركة  تحيه ع المحلة سنبارة 33.52015117.517.51884.5شرق

صالح    22563 عبدالحى عطيه الله المشتركة  جنه ع المحلة سنبارة 3930201412.5201687.5شرق

على   22564 محمد ايمن المشتركة  حبيبه ع المحلة سنبارة 18105.5246.51662شرق

احمد   22565 ابراهيم رجب المشتركة  حبيبه ع المحلة سنبارة 471261.5نصف18.5105شرق

عيد   22566 عبداللطيف الشحات المشتركة  حنان ع المحلة سنبارة واحد43.55.55واحد1.573شرق

محمد   22567 محمد الشحات المشتركة  داليا ع المحلة سنبارة 4.552واحدواحدنصف4.532شرق

القناوى   22568 احمد عبدالرحمن المشتركة  رغده ع المحلة سنبارة 35.52012.512918.515.573شرق

محمود   22569 محمد السيد المشتركة  روان ع المحلة سنبارة 39.52515.514.512191884.5شرق
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الشحات    22570 محمد احمد محمود المشتركة  ريناد ع المحلة سنبارة 38.52316.5137.5191974.5شرق

محمد   22571 الزغبى رضا المشتركة  زينب ع المحلة سنبارة 2611710.531415.574.5شرق

عبدالعزيز   22572 محمد سامى المشتركة  زينب ع المحلة سنبارة 20.52751.54181653شرق

البسيونى   22573 منير محمد المشتركة  ساره ع المحلة سنبارة 362717811201955شرق

عيد   22574 فتحى عيد المشتركة  سعاد ع المحلة سنبارة 37.53018.51210.5202056شرق

محمد   22575 عبدالرحيم السعيد المشتركة  سميره ع المحلة سنبارة 34.52712.52.57.519.51955.5شرق

محمدعيسى   22576 السيد السيد المشتركة  سميره ع المحلة سنبارة 3329107.57.517.51954.5شرق

محمود   22577 الشحات اشرف المشتركة  سنيه ع المحلة سنبارة 1.5161643.5واحد2176.5شرق

الدسوقى   22578 محمد حامد المشتركة  شربات ع المحلة سنبارة 35.523.51444.518.52053.5شرق

محمد   22579 ابوالمجد عاصم المشتركة  شروق ع المحلة سنبارة 2.515.516.553.5واحد20154شرق

الكلوى   22580 احمد السيد المشتركة  شيماء ع المحلة سنبارة 30.521.5103.55.5171954.5شرق

علي   22581 عبدالله كمال المشتركة  شيماء ع المحلة سنبارة 32.520.5748.519.52054شرق
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عوض   22582 عبدالهادى عبدالناصر المشتركة  عايده ع المحلة سنبارة 25.5271049.519.52055شرق

محمد   22583 عبدالطيف رضا المشتركة  عزيزه ع المحلة سنبارة 5.5191954واحد26.5226.5شرق

السيد   22584 سلمه محمد المشتركة  عزيزه ع المحلة سنبارة 38301912.514202056شرق

محمد      22585 السيد عزت المشتركة  فاطمه ع المحلة سنبارة 1713.563414.51644شرق

محمود   22586 عبدالسميع رضا المشتركة  فاطمه ع المحلة سنبارة 34161595.5181745شرق

عبداللطيف   22587 احمد محمود المشتركة  فرح ع المحلة سنبارة 36301812.514.7519.52055.5شرق

عبدالهادجى   22588 شاكر هانى المشتركة  فرحه ع المحلة سنبارة 3728157.512.519.52055شرق

سعد   22589 سليمان سعد المشتركة  ليلى ع المحلة سنبارة 4.51613.542.5نصف145.52.5شرق

ابراهيم      22590 ابراهيم محمد المشتركة  مروه ع المحلة سنبارة 91551.5816.510.543.5شرق

حلمي   22591 محمود ابراهيم المشتركة  مروه ع المحلة سنبارة 34.5267.55919.52054.5شرق

اللفى    22592 احمد المتولى عبدالنبى المشتركة  مروه ع المحلة سنبارة 39.53019.51415202065.5شرق

متولى   22593 ابراهيم جمال المشتركة  مريم ع المحلة سنبارة 39.53019.7514.515201966.5شرق

صالح   22594 ماهر محمد المشتركة  مريم ع المحلة سنبارة 20.5205.54.57.5161775.5شرق

المغازى   22595 محمد وجدى المشتركة  مريم ع المحلة سنبارة 32.527143.57.51813.565.5شرق

عبدالعزيز   22596 مراد الدسوقى المشتركة  منار ع المحلة سنبارة 23206.51.57.56.58.555شرق

الصعيدى   22597 مصطفى الشحات المشتركة  منى ع المحلة سنبارة 3626.515.55.57.517.519.566شرق

طه   22598 على طه المشتركة  منى ع المحلة سنبارة 352511.57.57.51916.556شرق

على    22599 ابوالخير فهمى المشتركة  منى ع المحلة سنبارة 542.5واحد2.5واحد49.54شرق

عبدالعزيزالبيعه   22600 عبدالعزيز امير المشتركة  مى ع المحلة سنبارة 38.528.517.51211201787شرق
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على   22601 عبدالمنعم ايمن المشتركة  مى ع المحلة سنبارة 39.53018.51314.52015.587شرق

احمد   22602 رجب احمد المشتركة  نجاه ع المحلة سنبارة 35.52516.5913.517.516.586.5شرق

يونس   22603 السيد البسيونى المشتركة  ندى ع المحلة سنبارة 39.53019.751515202098.5شرق

عبدالغنى    22604 حامد الدين علء المشتركة  ندى ع المحلة سنبارة 39.52819.51315202088.5شرق

فتوح   22605 فوزى ياسر المشتركة  ندى ع المحلة سنبارة 3816161311202098شرق

على   22606 يوسف شريف المشتركة  نرمين ع المحلة سنبارة 24.5195.55.55.561277شرق

رمضان   22607 زكريا ممدوح المشتركة  نرمين ع المحلة سنبارة 27197.5598.516.577.5شرق

يوسف   22608 شوقى محمود المشتركة  نسمه ع المحلة سنبارة 372219.5131419.51999شرق

شهاب    22609 محمد ابراهيم سلمه المشتركة  نهى ع المحلة سنبارة 3524157.5111918.598شرق

البسطويسى   22610 عبدالعزيز عبدالرازق المشتركة  نورا ع المحلة سنبارة 36.526157.510191797شرق

محمد   22611 شحاته فتحى المشتركة  نورا ع المحلة سنبارة 35.5267.510819.51787شرق

عبدربه   22612 السيد عبدالعزيز المشتركة  نوره ع المحلة سنبارة 38.526129.59.5201987شرق

خضر   22613 الرفاعى احمد المشتركة  نورهان ع المحلة سنبارة 36.52611.581018.514.576.5شرق

عبدالقادر   22614 السيد احمد المشتركة  نورهان ع المحلة سنبارة 383019.514152018.586شرق

ابوالعل   22615 عيد الدسوقى المشتركة  نورهان ع المحلة سنبارة 36.52212.59.55.516.51375شرق

ياقوت   22616 عبدالباقى ماهر المشتركة  نورهان ع المحلة سنبارة 36221312.57.514.516.564شرق

محمود   22617 رمضان شريف المشتركة  هاجر ع المحلة سنبارة 35.52614.51310.51816.554شرق

البسيونى   22618 منير محمد المشتركة  هاجر ع المحلة سنبارة 332414.513.51117.516.583شرق

عبدالجواد   22619 عبدالجواد محمد المشتركة  هبه ع المحلة سنبارة واحد3018310.57.51416.58شرق

عثمان   22620 عبدالعظيم محمد المشتركة  هناء ع المحلة سنبارة واحد30173.585.51315.57شرق

على   22621 ابراهيم محمود المشتركة  وفاء ع المحلة سنبارة 32187.57.55.51015.584.5شرق

عسقول    22622 السيد السيد السعيد المحلة احمد 2316105.531213.571.5شرق

احمد    22623 انيسصادق السعيد المحلة احمد 161510851210.573شرق

المشتركة.    ع النجاة ابو ف
المشتركة.    ع النجاة ابو ف
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خليل    22624 ابراهيم عبدالنبى خليل المحلة احمد 38.527181412201785شرق

الحبشى    22625 احمد صادق عزت المحلة احمد 34.5151013.57.51413.585شرق

شعبان    22626 الشربينى حامد على المحلة احمد 27.5116.512581063.5شرق

السيد    22627 السيد سيداحمد على المحلة احمد 15863.53.56.51063.5شرق

محمد    22628 عبدالغنى فتوح محمد المحلة احمد 19105.55.53.57.51173.5شرق

الدسوقى    22629 المرسى ابراهيم محمد المحلة السيد 31.56.5951.5واحد8.52شرق

النحاس   22630 حسن خالد المحلة حسن 30.5155.582.5121283.5شرق

احمد    22631 انيسصادق حلمى المحلة حمدى 27156.59.53.512.51282.5شرق

محمد   22632 عبدالرحيم عادل المحلة رامى 39281811818.515.584شرق

الشربينى   22633 عبدالقادر السيد المحلة سلطان 231410127.5151383.5شرق

الشربينى   22634 عبدالقادر اسامه المحلة عبدالقادر 372211.512.57.5171484.5شرق

عطوه    22635 عبدالخالق محمد عبدالخالق المحلة على 211061.525.5965شرق

جميل    22636 محمد السعيد جمال المحلة محمد 1666.53.5361066شرق

الدسوقي    22637 المرسى ابراهيم خالد المحلة محمد 38.52117129151679شرق

محمد    22638 حامد عبدالغنى عبدالفتاح المحلة محمد 34.517147.5914.514.576شرق

ابراهيم    22639 السيد رزق محمد المحلة محمد 27117.57.57.51010.576شرق

ابراهيم    22640 احمد على رمضان المحلة محمود 372114.510.59141566شرق

المغازى    22641 محمد مسعد محمد المحلة محمود 27977.57.56.54.565شرق

السيد    22642 احمد محمد مصطفى المحلة اسماء 36.51815.510912.517.578.5شرق

السيد    22643 سيداحمد السيد عاطف المحلة اميره 382115.59.58.51617.579شرق

ابراهيم    22644 السيد خليل سامى المحلة ايمان 30.51111.57.591217.577.5شرق

خطاب    22645 عبدالرازق جاد عادل المحلة ايه 17.58104.55.5108.576شرق

ابراهيم    22646 حمد محمد عبدالرحمن المحلة خلود 30.511107.57.510.51476شرق
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الحبشي    22647 صادق رزق اسماعيل المحلة ريهام 3415117.5811.517.576.5شرق

المغازى    22648 محمد مسعد محمد المحلة شروق 2561037.598.553شرق

عبدالله    22649 على عبدالمنعم صلح المحلة فاتن 36.5211610.58.5141779شرق

السيد    22650 خليل عبدالسلم رمضان المحلة مها 32151588.51116.567شرق

محمد    22651 حامد عبدالغنى محمد المحلة هاجر 289107.57.51212.557.5شرق

الشربينى   22652 حامد سامى المحلة هانم 23779.57.57.58.556.5شرق

محمد    22653 عبدالغنى محمد عبدالغنى المحلة هدير 321512.5101112.514.567.5شرق

عبدالفتاح   22654 المحمدى عبدالفتاح المحلة هدير 382813.51091417.567شرق

ابراهيم    22655 حمد ابراهيم محمد المحلة هند 33.515115.599.516.577.5شرق

عطوة    22656 عبدالخالق محمد حسن المحلة ياسمين 25974.586.59.547شرق

ابراهيم   22657 خالد احمد المشتركة    ابراهيم ع البسطويسى كفر المحلة ف 372914.514.58.518.51366شرق

اسماعيل   22658 عظيمه عقل المشتركة    ابراهيم ع البسطويسى كفر المحلة ف 312812.5147.514.514.555شرق

جمعة   22659 ابراهيم محمد المشتركة    ابراهيم ع البسطويسى كفر المحلة ف 7.543واحد4.56109.55شرق

صديق   22660 ابراهيم ياسر المشتركة    ابراهيم ع البسطويسى كفر المحلة ف 35.52813139.516.51877.5شرق

عبدالحميد   22661 زكى ابراهيم المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 11.585.57.54.52.59.563شرق

محمد   22662 عبدالحميد السيد المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 18.5155.58.52.54.510.553.5شرق

المتولى   22663 عطيه السيد المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 13.515685.54.59.555.5شرق

البسيونى   22664 عبدالعزيز انور المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 14.516694.5912.564.5شرق

صديق   22665 عبدالخالق خالد المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 3026138.57.5151867.5شرق

محمد   22666 عبدالستار شعبان المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 25108.54.53.511.545شرق

محمد   22667 السيد عبدالنبى المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 28.52812.5147.514.51575شرق

ابوالمعاطى   22668 متولى فراج المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 23.5271012.57.58.51374.5شرق

محمد   22669 السيد محمد المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 29.51710149.5121855.5شرق
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مصطفي   22670 بسطويسى محمد المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 17.5221013.59.51216.566شرق

حامد   22671 عبدالواحد هلل المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 13.597.51147.5854شرق

على   22672 بشير محمد المشتركة    ادهم ع البسطويسى كفر المحلة ف 1411107.54.57742شرق
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محمد   22673 ابراهيم جمال المشتركة    اشرف ع البسطويسى كفر المحلة ف 20167.5107.571366شرق

محمد   22674 ابراهيم احمد المشتركة    حسام ع البسطويسى كفر المحلة ف 17.5158117.591575شرق

محمد   22675 عبدالخالق محمد المشتركة    خالد ع البسطويسى كفر المحلة ف 3630191413.5201856شرق

البسيونى   22676 عبدالعزيز البسطويسى المشتركة    رضا ع البسطويسى كفر المحلة ف 312512.511.5812.51755شرق

ابراهيم   22677 سامى اليمانى المشتركة    سامى ع البسطويسى كفر المحلة ف 33.52912.514.51016.52076شرق

احمد   22678 سعد السيد المشتركة    سعد ع البسطويسى كفر المحلة ف 352812.5141015.52077.5شرق

احمد   22679 صابر عماد المشتركة    سمير ع البسطويسى كفر المحلة ف 24.5211097.51014.565شرق

ذكى   22680 ابوزيد الزاهى المشتركة    شادى ع البسطويسى كفر المحلة ف 21112.53.5561254شرق

عثمان    22681 احمد السيد مصطفى المشتركة    صالح ع البسطويسى كفر المحلة ف 2.52.51.54.55.554.5واحد3.5شرق

عبدالمجيد   22682 الشحات السيد المشتركة    صبرى ع البسطويسى كفر المحلة ف 20767.57.58.51055.5شرق

احمد   22683 محمد احمد المشتركة    صفوت ع البسطويسى كفر المحلة ف 2295.5101011.51154.5شرق

علي   22684 عبدالحليم على المشتركة    عبدالحليم ع البسطويسى كفر المحلة ف 372719.513.514.5201265.5شرق

احمد    22685 السيد سعد السيد المشتركة    عبدالرحمن ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.52714.51413.519.517.566شرق

المام    22686 محمد عبدالحى حسن المشتركة    عبدالرحمن ع البسطويسى كفر المحلة ف 383013151419.515.566.5شرق

اسماعيل   22687 عبدالعال جمال المشتركة    عبدالعال ع البسطويسى كفر المحلة ف 37291013131815.566.5شرق

ابراهيم   22688 سامى اليمانى المشتركة    عبدالفتاح ع البسطويسى كفر المحلة ف 352812.511.513181566.5شرق

اسماعيل   22689 عبدالمقصود رضا المشتركة    عبدالمقصود ع البسطويسى كفر المحلة ف 37301113.51419.516.557شرق

على   22690 عبدالشافى اسامه المشتركة    عبوده ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.5301613.512.517.51668شرق

حامد   22691 على رفعت المشتركة    على ع البسطويسى كفر المحلة ف 2775.52.511124.566شرق

محمد   22692 السيد ياسر المشتركة    عمار ع البسطويسى كفر المحلة ف 34.52710101215.515.565شرق

السيد   22693 جمعه الدكتور المشتركة    عمر ع البسطويسى كفر المحلة ف 383011.514.51519.51667شرق

محمد   22694 فتحى المشتركة    فارسجمعه ع البسطويسى كفر المحلة ف 26.521797.511.511.554.5شرق

مصطفى   22695 نبيل احمد المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 33.5221097.514.51354شرق
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اسماعيل   22696 ابوالفتوح السيد المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.52718.513.51018.517.564شرق

السيد   22697 رشاد السيد المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 7.517103.54.511.5563.5شرق

احمد    22698 الشربينى احمد الكرداوى المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 12.5157.55411.53.552.5شرق

عبدالخالق   22699 محمد بدوى المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 30246.5811151665شرق

عقل   22700 الزكيرى جمال المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 343010.51414.517.51665.5شرق

محمود   22701 عبدالفتاح جمال المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 36.52914.514.513.518.517.577.5شرق

فتوح   22702 فتوح سيداحمد المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 19206.5108.514.57.576.5شرق

عبدالمجيد   22703 محمد عرفه المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 29.5237.5133815.569.5شرق

احمد   22704 عبدالحليم كرم المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 373018.5147.519.51778شرق

محمود   22705 فؤاد كمال المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.52918.514.757.519.517610شرق

محمد    22706 فرحات توفيق محمد المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 26.51815.512513.515710شرق

عبداللطيف   22707 عبدالسلم مختار المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 21.51014.5108.51212.568.5شرق

عبداللطيف   22708 عبدالوهاب مصطفى المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 38.530201514.519.520710شرق

المتولى   22709 ابوالسعاد نصر المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 132112.5108.5151669.5شرق

على   22710 عبدالحليم وجيه المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 38302015142019.5710شرق

متولى   22711 عبدالقادر يوسف المشتركة    محمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 2315101041114.5410شرق

عبدالحميد   22712 السيد ابراهيم المشتركة    محمود ع البسطويسى كفر المحلة ف 38.52918.5147.517.519610شرق

المتولى   22713 عطيه السيد المشتركة    محمود ع البسطويسى كفر المحلة ف 4.5610.59.52910.568.5شرق

سيداحمد   22714 محمود السيد المشتركة    محمود ع البسطويسى كفر المحلة ف 281810.59.52.5131258.5شرق

عبدالخالق   22715 محمود خيرى المشتركة    محمود ع البسطويسى كفر المحلة ف 373018137.517.51778شرق

عبدالمعبود   22716 البسطويسى ابراهيم المشتركة    مصطفى ع البسطويسى كفر المحلة ف 25.523101051018.558شرق

فتوح   22717 فتوح احمد المشتركة    مصطفى ع البسطويسى كفر المحلة ف 10.51158.5واحد7205.59شرق

اليماني   22718 ابراهيم محمد المشتركة    مصطفى ع البسطويسى كفر المحلة ف 2521108.53.5111578شرق
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على   22719 بشير محمد المشتركة    مصطفى ع البسطويسى كفر المحلة ف 31.5276.5117.513.515.558شرق

احمد   22720 معوض احمد المشتركة    معوض ع البسطويسى كفر المحلة ف 13157.51041213.567شرق

يوسف   22721 معوض المشتركة    معوضموسى ع البسطويسى كفر المحلة ف 373015.5147.51617.566.5شرق

متولى   22722 عبدالقادر على المشتركة    يوسف ع البسطويسى كفر المحلة ف 26.52710113.5141659شرق

ابراهيم   22723 عبدالرازق رضا المشتركة    اسراء ع البسطويسى كفر المحلة ف 28265.5157.51714.558شرق

السيد   22724 عبدالمعطى عبدالله المشتركة    اسراء ع البسطويسى كفر المحلة ف 27.525513.57.57.51758شرق

البسطويسى   22725 محمد البسطويسى المشتركة    اسماء ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.53016.5141218.518.579.5شرق

ابراهيم   22726 محمد حمزه المشتركة    اسماء ع البسطويسى كفر المحلة ف 38.529171410191788.5شرق

فرحات   22727 توفيق عبدالفتاح المشتركة    اسماء ع البسطويسى كفر المحلة ف 372817.51512.5191889شرق

السيد   22728 جمعه محمد المشتركة    اسماء ع البسطويسى كفر المحلة ف 38281613.57.51617.588.5شرق

فريد   22729 طه محمد المشتركة    افراج ع البسطويسى كفر المحلة ف 2422107.55.57.51575شرق

عبدالحميد   22730 زكى عبدالحميد المشتركة    الء ع البسطويسى كفر المحلة ف 36.52812.511.57.5161856شرق

موسى    22731 السيد عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة    الء ع البسطويسى كفر المحلة ف 36271610.57.514.51666.5شرق

الحسيني   22732 متولى عبدالسلم المشتركة    امل ع البسطويسى كفر المحلة ف 342713.5129.51417.567.5شرق

محمد   22733 عبدالعظيم رضا المشتركة    اميره ع البسطويسى كفر المحلة ف 362816127.517.51767شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1049

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابراهيم   22734 السيد محمد المشتركة    اميره ع البسطويسى كفر المحلة ف 32231497.59.51766.5شرق

عفيفى   22735 عبدالحميد عفيفى المشتركة    انجى ع البسطويسى كفر المحلة ف 3025105.53915.578شرق

عبدالحميد   22736 عبدالله صبرى المشتركة    ايمان ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.5301714131918910شرق

عبدالخالق   22737 عبدالغفار احمد المشتركة    ايه ع البسطويسى كفر المحلة ف 37301913.5142018.589شرق

عبدالحميد   22738 السيد الزاهى المشتركة    ايه ع البسطويسى كفر المحلة ف 36301813151518710شرق

محمد   22739 بشير شبانه المشتركة    ايه ع البسطويسى كفر المحلة ف 282610113818.576.5شرق

مصطفى   22740 نبيل محمد المشتركة    ايه ع البسطويسى كفر المحلة ف 383019.51513.519.519.589.5شرق

ابراهيم   22741 صادق محمد المشتركة    حسناء ع البسطويسى كفر المحلة ف 3829181414.75202067.5شرق

كمال   22742 ابراهيم كمال المشتركة    دعاء ع البسطويسى كفر المحلة ف 372917.51413.5171778شرق

محمد   22743 ابراهيم انور المشتركة    دينا ع البسطويسى كفر المحلة ف 36.53017.513.51316.517.588.5شرق

الشحات   22744 محمد عصام المشتركة    دينا ع البسطويسى كفر المحلة ف 38.5301914131919.589شرق

علي   22745 عبدالحليم عبدالمعز المشتركة    رحاب ع البسطويسى كفر المحلة ف 6.5277.57.5351568.5شرق

محمد   22746 الدمرداش حسان المشتركة    روان ع البسطويسى كفر المحلة ف 3830191514.75202069شرق

المتولى   22747 محمود حمدى المشتركة    روان ع البسطويسى كفر المحلة ف 35271412.51214.52079.5شرق

على   22748 عبدالعاطى على المشتركة    روضه ع البسطويسى كفر المحلة ف 30.52910.598.515.52066شرق

احمد   22749 عبدالعظيم السيد المشتركة    زينب ع البسطويسى كفر المحلة ف 3729151414.52014.569شرق

محمود   22750 سلطان السيد المشتركة    ساره ع البسطويسى كفر المحلة ف 13.51138.52.514.511.568شرق

عبدالمجيد   22751 عبدالخالق الشحات المشتركة    ساره ع البسطويسى كفر المحلة ف 382812.511.57.51919.568شرق

فرحات   22752 عبدالمحسن عمر المشتركة    سما ع البسطويسى كفر المحلة ف 29.528683.51818.588شرق

احمد   22753 محمد احمد المشتركة    سماسم ع البسطويسى كفر المحلة ف 30246.5104191568.5شرق

حامد   22754 على محمد المشتركة    سهيله ع البسطويسى كفر المحلة ف 39301813.512.519.516.568.5شرق

الشرباص    22755 غازي جاد السيد المشتركة    سوزان ع البسطويسى كفر المحلة ف 36.52912147.519.519.578.5شرق

الجغفراوى    22756 السيد محمد السيد المشتركة    شاهنده ع البسطويسى كفر المحلة ف 3728.510.5105.518.514.579شرق
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القناوى   22757 رشاد محمد المشتركة    شروق ع البسطويسى كفر المحلة ف 38301513.514.75201989شرق

الطنطاوى    22758 سعد مجدى محمد المشتركة    شروق ع البسطويسى كفر المحلة ف 393015.51314.75201989شرق

على   22759 حسن محمود المشتركة    شيماء ع البسطويسى كفر المحلة ف 38301812.5141919.589.5شرق

محمود   22760 محمد خالد المشتركة    فاطمه ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.5281813.5141916.568شرق

معروف   22761 عبدالله السيد المشتركة    كامليا ع البسطويسى كفر المحلة ف 2828108.55.51613.567.5شرق

خليل    22762 زكريا محمد متولى المشتركة    لطيفه ع البسطويسى كفر المحلة ف 23285.553.510.511.568شرق

عبدالجواد   22763 ماهر عبدالجواد المشتركة    مريم ع البسطويسى كفر المحلة ف 712.565.5واحد20222.54شرق

حسين   22764 محمد عبدالحميد المشتركة    مريم ع البسطويسى كفر المحلة ف 2426.5493.514.51676.5شرق

ابوالفتوح   22765 ابراهيم فيصل المشتركة    ملك ع البسطويسى كفر المحلة ف 39301913.51419.51987.5شرق

باشا   22766 ابراهيم رضا المشتركة    منال ع البسطويسى كفر المحلة ف 303015.51112201888شرق

على    22767 محمد سعد الله المشتركة    منه ع البسطويسى كفر المحلة ف 34.53011.5138.5201787.5شرق

عبدالمعبود   22768 البسطويسى ابراهيم المشتركة    منى ع البسطويسى كفر المحلة ف 3024107.54.516.51587شرق

عبدالنبى   22769 عديل طارق المشتركة    منى ع البسطويسى كفر المحلة ف 32.530108.5515.51478.5شرق

ابراهيم   22770 عبدالفتاح محمد المشتركة    منى ع البسطويسى كفر المحلة ف 312877.57.514.51678شرق

عبدالحميد   22771 السعيد عبدالحميد المشتركة    مى ع البسطويسى كفر المحلة ف 373019.513.514.75201899شرق

يوسف   22772 عيد محمد المشتركة    مى ع البسطويسى كفر المحلة ف 23.51010.58.5813.512.566شرق

مصطفي   22773 طايل السعيد المشتركة    نادره ع البسطويسى كفر المحلة ف 3829.5161415191675.5شرق

اسماعيل   22774 جمعه شعبان المشتركة    ناديه ع البسطويسى كفر المحلة ف 33.528147.510.513.514.565.5شرق

محمد   22775 عبدالخالق محمد المشتركة    ناهد ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.5281914152018.5810شرق

صديق   22776 عبدالخالق خالد المشتركة    ندى ع البسطويسى كفر المحلة ف 35297.5511.515.516.568شرق

السيد   22777 عبدالعزيز رضا المشتركة    ندى ع البسطويسى كفر المحلة ف 30.52612.57.5913.517.567.5شرق
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السيد   22778 عرابى رضا المشتركة    ندى ع البسطويسى كفر المحلة ف 38.53014.59.5111719.589شرق

يونس   22779 محمد رضا المشتركة    ندى ع البسطويسى كفر المحلة ف 32.527137.59141978شرق

كمال   22780 ابراهيم شريف المشتركة    ندى ع البسطويسى كفر المحلة ف 38.5301914142018.5710شرق

عبدالحميد   22781 زكى محمد المشتركة    ندى ع البسطويسى كفر المحلة ف 21154.547.510.511.555شرق

عبدالحميد   22782 عبدالحى مجدى المشتركة    نورا ع البسطويسى كفر المحلة ف 31.524.51057.510.511.555.5شرق

احمد   22783 على ابراهيم المشتركة    نورهان ع البسطويسى كفر المحلة ف 37.53019.51414.51816.555شرق

خليل   22784 سعد جمال المشتركة    هانم ع البسطويسى كفر المحلة ف 3529.56.5121118.514.555.5شرق

على   22785 عبدالحميد فاروق المشتركة    هبه ع البسطويسى كفر المحلة ف 31.5247.53.57.581364شرق

الحسيني   22786 حسنى الحسنى المشتركة    هنا ع البسطويسى كفر المحلة ف 35.5291012111516.577شرق

المتولى   22787 عبدالجليل ابراهيم المشتركة    هنيه ع البسطويسى كفر المحلة ف 29.52511.57.591316.577شرق

عبدالقادر   22788 خليل محمد المشتركة    ورده ع البسطويسى كفر المحلة ف 33.526107.57.51218.586.5شرق

عبدالعزيز   22789 ابوزيد السعيد المشتركة    وسام ع البسطويسى كفر المحلة ف 35.527.51087.515.514.556.5شرق

عبدالمقصود   22790 بدير ضيف المشتركة   احمد قريطنة الفتاح المحلة عبد 12153.51.52.513.5956.5شرق

على   22791 محمد على المشتركة   جمعه قريطنة الفتاح المحلة عبد 3810.574.5صفر2.54.54شرق

اسماعيل   22792 عبدالغنى رضا المشتركة   حسام قريطنة الفتاح المحلة عبد 51012.587نصف4.5104شرق

محمود   22793 لبيب محمد المشتركة   حسام قريطنة الفتاح المحلة عبد 9.5183.5258.5857شرق

على    22794 محمد محمد احمد المشتركة   حمدى قريطنة الفتاح المحلة عبد 4121254نصف11.5173.5شرق

رفاعي   22795 جوده زكى المشتركة   خالد قريطنة الفتاح المحلة عبد 410.51145نصف11153شرق

احمد     22796 السيد احمد السيد ماهر المشتركة   على قريطنة الفتاح المحلة عبد 37.528.513.512.5121916.555.5شرق

ابوشعيشع   22797 اسماعيل على المشتركة   فارس قريطنة الفتاح المحلة عبد واحد4442.55.56.54واحدشرق

السيد   22798 عبدالدايم شريف المشتركة   محمد قريطنة الفتاح المحلة عبد 221037.511101664.5شرق

عبدالرازق   22799 غازى عبدالرزاق المشتركة   محمد قريطنة الفتاح المحلة عبد 9105.5458.51144.5شرق

مرجان   22800 محمد احمد المشتركة   مصطفى قريطنة الفتاح المحلة عبد 7.555.537.56.5644.5شرق
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المعداوى   22801 عبدالرسول عبدالعزيز المشتركة   امل قريطنة الفتاح المحلة عبد 36.53019.7514.51518.52065شرق

عبدالغنى   22802 ابراهيم احمد المشتركة   اميره قريطنة الفتاح المحلة عبد 39301814.511.518.51954.5شرق

عبدالقادر   22803 ابراهيم عبدالقادر المشتركة   جيهان قريطنة الفتاح المحلة عبد 38.5211812.512.517.51954.5شرق

عبدة   22804 سلمه فريد المشتركة   حنان قريطنة الفتاح المحلة عبد 393019.514.514.518.51854.5شرق

عبدالعزيز   22805 عبدالله عبدالعزيز المشتركة   خديجه قريطنة الفتاح المحلة عبد 38.529181114.5182053.5شرق

محمد   22806 ابراهيم فريد المشتركة   دعاء قريطنة الفتاح المحلة عبد 31.526131214.517.515.554.5شرق

عبدالواحد   22807 مغربى وسام المشتركة   دنيا قريطنة الفتاح المحلة عبد 22.51564.59.512.515.554شرق

خاطر   22808 محمد السعداوى المشتركة   رباب قريطنة الفتاح المحلة عبد 2085.57.55.514.51453.5شرق

محمد   22809 مختار رزق المشتركة   زينب قريطنة الفتاح المحلة عبد 29226441418.574شرق

محمد   22810 عطيه رضا المشتركة   شريهان قريطنة الفتاح المحلة عبد 3828.518.512141819.555شرق

اسماعيل   22811 محمد صلح المشتركة   صابرين قريطنة الفتاح المحلة عبد 39.52819.513.514.7519.52075شرق

حسن    22812 الله فتح رضا المشتركة   مايسه قريطنة الفتاح المحلة عبد 36.51817911.516.51853.5شرق

عبدالعال   22813 غريب حمدى المشتركة   مروه قريطنة الفتاح المحلة عبد 25.516.57.57.581419.554شرق

على   22814 عبدالعاطى سلمه المشتركة   ندى قريطنة الفتاح المحلة عبد 8742.51.5715.553شرق

امين   22815 سعد محمد المشتركة   ندى قريطنة الفتاح المحلة عبد 187.567.57.56.51964شرق

ابراهيم   22816 محمد ابراهيم المشتركة   نوال قريطنة الفتاح المحلة عبد 34211313.5141919.564شرق

عبدالقادر   22817 محمد هانى المشتركة   نورا قريطنة الفتاح المحلة عبد 36.518191315172054شرق

السيد    22818 السعيد السيد السيد المشتركة   نوره قريطنة الفتاح المحلة عبد 291011.57.57.5122055شرق

راغب   22819 السيد وجدى المشتركة   ياسمين قريطنة الفتاح المحلة عبد 37.5281810.511.5192064شرق

عيسى   22820 يوسف صبحى المشتركة احمد المحلة النشاالحديثة 39.5291914.5152019.556شرق

موسى    22821 احمد عبدالغنى محمد المشتركة السيد المحلة النشاالحديثة 30.517.517139.5151363.5شرق
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ابراهيم   22822 محمد سامى المشتركة رمضان المحلة النشاالحديثة 24.5151512.59.515962.5شرق

السعيد   22823 صلح محمد المشتركة زياد المحلة النشاالحديثة 3017.515.513.59.5151855شرق

احمد   22824 محمد احمد المشتركة سمير المحلة النشاالحديثة 363019141519.7518.556.5شرق

موسى    22825 محمد موسى علم المشتركة طارق المحلة النشاالحديثة 35.527.52014.51519.519.566شرق

جبر   22826 فهمى رضا المشتركة فهمى المحلة النشاالحديثة 30.5121613.591217.554شرق

المتولى   22827 فؤاد السعيد المشتركة فؤاد المحلة النشاالحديثة 31.51717.513.5101316.563.5شرق

عبدالعظيم   22828 عبدالهادى محمد المشتركة كريم المحلة النشاالحديثة 34.526.51713.51116.51873شرق

الشوادفى   22829 السيد هانى المشتركة كريم المحلة النشاالحديثة 38.527.51713.510.5181863.5شرق

الزينى   22830 محمد رجب المشتركة كمال المحلة النشاالحديثة 29181611.58.513.515.564.5شرق

محمد   22831 البسيونى السيد المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 33261013152015.597شرق

عيسى    22832 يوسف محمد ايمن المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 37281913.515202076.5شرق

الحسانين   22833 السيد رفعت المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 39.5281913.514192079.5شرق

احمد   22834 محمد سمير المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 37.53017.513.51419.51967شرق

الشوربجى   22835 عطيه شوقى المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 39.53019.513.51519.52075شرق

محمد   22836 عبدالحميد طلعت المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 31121912.511151664شرق

حسنين    22837 السيد محمد هانى المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 38.528.51914.51519.752079.5شرق

الحنفى   22838 عبدالمقصود هلل المشتركة محمد المحلة النشاالحديثة 29221410.51115.517.568.5شرق

عبدالعزيز   22839 المعداوى احمد المشتركة محمود المحلة النشاالحديثة 217107.57.51314.556شرق

اسماعيل   22840 عبدالمحسن محمد المشتركة محمود المحلة النشاالحديثة 34.520.518.511.512181768شرق

مصطفى   22841 منصور حماده المشتركة مصطفى المحلة النشاالحديثة 38.53019.514.514.519.7518610شرق

محمد   22842 عبدالعظيم محمود المشتركة مصطفى المحلة النشاالحديثة 13.5151097.512.56.567شرق

السعيد   22843 معوض السعيد المشتركة معوض المحلة النشاالحديثة 16151087.51214.575.5شرق

عبدالوهاب   22844 رجب عبدالوهاب المشتركة نادر المحلة النشاالحديثة 341510127.5171766.5شرق
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صابر   22845 جلل طارق المشتركة ياسر المحلة النشاالحديثة 23.510108.57.512.512.565.5شرق

البسطويسى   22846 محمد عادل المشتركة اسراء المحلة النشاالحديثة 24231010121519.566.5شرق

البسطويسى   22847 على طه المشتركة اسماء المحلة النشاالحديثة 3726.518.514.512.5181967.5شرق

البسطويسى   22848 محمد عادل المشتركة اسماء المحلة النشاالحديثة 3421.519.51310.51619.567شرق

السيد   22849 ابوالعز فتحى المشتركة اسماء المحلة النشاالحديثة 19.52013.51081318.567.5شرق

حسن   22850 المتولى حسن المشتركة الء المحلة النشاالحديثة 3029.51813.512.518.519.579شرق

عبدالحميد   22851 السيد عبدالحميد المشتركة امنيه المحلة النشاالحديثة 393019.514.51519.520810شرق

النجار   22852 المغازى عبدالفتاح المشتركة اميره المحلة النشاالحديثة 36301712.59182067.5شرق

الحسنين    22853 السيد عبدالقادر محمود المشتركة اميره المحلة النشاالحديثة 383017.514.51518.520810شرق

عبداللطيف   22854 عزت الهريدى المشتركة ايمان المحلة النشاالحديثة 27157.59.55.516.51966شرق

محمد   22855 محمد السيد المشتركة ايه المحلة النشاالحديثة 3415107.55.5172086شرق

عيسى    22856 على السيد محمد المشتركة بسمه المحلة النشاالحديثة 36.5221813.51319.51987.5شرق

ربيع   22857 محمد ربيع المشتركة حنان المحلة النشاالحديثة 37.527171313.518.519.568شرق

راغب   22858 ابوالفتوح السيد المشتركة رحمه المحلة النشاالحديثة 3923.515141319.52086شرق

يوسف    22859 البيلى عبدالمحسن سعد المشتركة ريم المحلة النشاالحديثة 38.53014.513.513.519.752089شرق

عثمان   22860 فاروق ايهاب المشتركة سلسبيل المحلة النشاالحديثة 36291312.2511.5201799شرق

ابوالفتوح   22861 منصور ابوالفتوح المشتركة سمر المحلة النشاالحديثة 288.53.511.57.5162085.5شرق

السيد    22862 محمد السيد ابراهيم المشتركة سهيله المحلة النشاالحديثة 36.511.551291819.585شرق

محمد   22863 المنسى السيد المشتركة صفيه المحلة النشاالحديثة 19.55.52.511.58102061.5شرق

اسماعيل   22864 رشاد فوزى المشتركة عبير المحلة النشاالحديثة 3929.518.514.5151920710شرق

فريد   22865 على احمد المشتركة عفت المحلة النشاالحديثة 393018.513.514.52020810شرق

جمعه   22866 عبدالفتاح جمعه المشتركة فاديه المحلة النشاالحديثة 3220121311.515.51987شرق

احمد    22867 سيد نصر الدسوقى المشتركة فاطمه المحلة النشاالحديثة 35.527.5151310.518.52076شرق
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عبدالعزيز    22868 الدين سيف عبدالله المشتركة مروه المحلة النشاالحديثة 34.526.51513.51017.52085.5شرق

ابوالعل    22869 محمد مطاوع الله المشتركة منه المحلة النشاالحديثة 393016131419.52078.5شرق

محمود   22870 عاطف حامد المشتركة منه المحلة النشاالحديثة 3422.515.513.51217.52076شرق

نصر   22871 محمود فهمى المشتركة منه المحلة النشاالحديثة 3928.517.514.5151919.589شرق

متولى    22872 محمد ماهر جمال المشتركة ميمى المحلة النشاالحديثة 21124.513.510.51519.586شرق

ابراهيم   22873 منصور ابراهيم المشتركة ندا المحلة النشاالحديثة 28156109.517.518.567شرق

محمد   22874 عبدالحميد ايهاب المشتركة ندى المحلة النشاالحديثة 36.529.51913.510.519.519.588.5شرق

اسماعيل   22875 عبدالمحسن حمدى المشتركة ندى المحلة النشاالحديثة 38.52918.514.5152019.588.5شرق

عطوان    22876 محمد عبدالحميد ابراهيم المشتركة نورهان المحلة النشاالحديثة 37301914.515202088.5شرق

العسال     22877 على السيد محمد على المشتركة هدى المحلة النشاالحديثة 291511.597.515.51685.5شرق

ابوالفتوح   22878 سعد محمد المشتركة وفاء المحلة النشاالحديثة 3017.511.511.57.51717.585.5شرق

عطيه   22879 عبدالرازق فتحى المشتركة ياسمين المحلة النشاالحديثة 2718.514107.517.51785.5شرق

صبره   22880 احمد صبرى المشتركة يمنى المحلة النشاالحديثة 36.5301714.5152017.589شرق

اسماعيل   22881 محمد منير المحلة اسماعيل 39454107.545.5شرق

بدر   22882 على فراج المحلة بلل 1083.55.54101343.5شرق

العجمي    22883 محمد عبدالفتاح محمد المحلة سعيد 28.530179.511.5181797.5شرق

بدر    22884 حامد على محمد المحلة عبدالرحمن 1.5153.54410.5856شرق

احمد    22885 عبدالعزيز محمد عبدالمنعم المحلة محمد 4.517342101056شرق

شحاته    22886 محمد عبدالجواد محمد المحلة ايمان 34.525.51411918.51987شرق

احمد   22887 عبدالمقصود محمود المحلة دنيا 251659411.518.556شرق

السيد    22888 ابراهيم محمد السيد المحلة سحر 23.5186.59512.517.556شرق

اسماعيل   22889 محمد احمد المحلة سميره 25.5187.59.54.5151757شرق

رمضان    22890 على محمد على المحلة صباح 351610.5107.51819.556.5شرق
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الدميري    22891 القصبى السعيد محمد المحلة فاطمه 9.5113.555.51012.575.5شرق

القصبي   22892 السعيد على المحلة نجلء 915.54.55.55.5101257.5شرق

محمد   22893 ابراهيم رمضان المشتركة  ابراهيم ع المحلة طنبارة 32.515115.5410.514.565شرق

سعد   22894 ابراهيم سعد المشتركة  ابراهيم ع المحلة طنبارة 33.51515.57.57.51216.554.5شرق

السيد   22895 احمد عبدالعزيز المشتركة  ابراهيم ع المحلة طنبارة 128103.54.52.5854.5شرق

طولن   22896 عبدالقادر ماهر المشتركة  ابراهيم ع المحلة طنبارة 331516.57.58171556شرق

زايد    22897 غازى ابراهيم مصطفى المشتركة  ابراهيم ع المحلة طنبارة 24.5121343101555شرق

غازى   22898 ابوشعيشع مصطفى المشتركة  ابراهيم ع المحلة طنبارة 33.51114.542151555.5شرق

ابوالصفا   22899 ابوزيد احمد المشتركة  ابوزيد ع المحلة طنبارة 241212.52.51.51016.556شرق

انيسصابر   22900 اشرف المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 372017.555.51414.566.5شرق

خضر   22901 زيدان السيد المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 27.51612117.5151355شرق

يوسف   22902 اسماعيل الشحات المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 52.53.5221.52.552.5شرق

محمد   22903 عبدالحميد ايمن المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 21.53.573.5275.563.5شرق

عبدالحميد   22904 احمد زغلول المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 381514.51514.52015.557شرق

السيد   22905 احمد طارق المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 30.54104.5361155شرق

عبدالرحيم    22906 محمد ابراهيم محمد المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 2056.52.51.53656شرق

عبدالواحد   22907 حسن محمد المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 35.521.518.510.510.5141465شرق

على   22908 محفوظ محمد المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 38.52419.59.51419.51666شرق

عبدالحميد   22909 احمد منصور المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 32.512.512.58.57.57.51164.5شرق

ابوالعمايم   22910 عبدالله وائل المشتركة  احمد ع المحلة طنبارة 2210.510344.58.556شرق

السيد   22911 عبدالحميد احمد المشتركة  السيد ع المحلة طنبارة 392920141519.751777.5شرق

محمد   22912 الشربينى محمد المشتركة  السيد ع المحلة طنبارة 39292014.51519.7515.567.5شرق

محمود   22913 السيد محمود المشتركة  السيد ع المحلة طنبارة 15.51571.5653.555شرق

أ   . ت أفندي يوسف

أ   . ت أفندي يوسف
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يوسف   22914 السيد يوسف المشتركة  السيد ع المحلة طنبارة 8116.57.527653.5شرق

سالم   22915 الزغيى عاطف المشتركة  امين ع المحلة طنبارة 23.511.57.510.52.511.57.553.5شرق

طلبة   22916 ابوزيد محمود المشتركة  اياد ع المحلة طنبارة 20.515.5109311.57.553.5شرق

موافى   22917 حسن سيف المشتركة  حسن ع المحلة طنبارة 30181414816.511.574شرق

محمد   22918 حسن محمد المشتركة  حسن ع المحلة طنبارة 37.517.518.513.59181476.5شرق

شيمى    22919 محمد حسن محمد المشتركة  حسن ع المحلة طنبارة 22.516.5411.55137.574شرق

محمد   22920 ابراهيم احمد المشتركة  حسنى ع المحلة طنبارة 24.516.510104.513.5975شرق

ابوالليل   22921 محمد احمد المشتركة  حمدى ع المحلة طنبارة 372719151519.51476شرق

المغازى   22922 ابراهيم فايز المشتركة  زياد ع المحلة طنبارة 30.512.51692.5148.554شرق

خليل    22923 المصلحى ابوبكر محمد المشتركة  سامى ع المحلة طنبارة 14.5125.58.52114.553.5شرق

غازى   22924 شعبان صبحى المشتركة  شعبان ع المحلة طنبارة 9.5106.53277.553شرق

عبدالمنعم   22925 صلح عاصم المشتركة  صلح ع المحلة طنبارة 16.51575.538.51073شرق

المتولى   22926 المغازى ابوخليل المشتركة  طارق ع المحلة طنبارة 2515167.52.513.51143شرق

خليل   22927 احمد محمد المشتركة  عبدالحميد ع المحلة طنبارة 30.516.517124.516.513.564.5شرق

يونس    22928 على عبده السيد المشتركة  عبدالرحمن ع المحلة طنبارة 211210104.511.58.563.5شرق

على   22929 احمد محمد المشتركة  عبدالرحمن ع المحلة طنبارة 36.51510116.517.5975.5شرق

محمود   22930 عبدالحميد محمود المشتركة  عبدالرحمن ع المحلة طنبارة 28.515.5107.5310953شرق

ابراهيم   22931 عبدالعزيز رضا المشتركة  عبدالعزيز ع المحلة طنبارة 211510.57.51.58962شرق

حسن   22932 البسطويسى نصر المشتركة  عبدالعزيز ع المحلة طنبارة 3415.514.59414.513.583.5شرق

ابوالعمايم   22933 مصطفى السيد المشتركة  عبدالله ع المحلة طنبارة 20.516107.5312.5953شرق

حافظ   22934 عبدالحميد حافظ المشتركة  عبدالله ع المحلة طنبارة 1285.54.556352.5شرق

محمد   22935 احمد محمد المشتركة  عبدالله ع المحلة طنبارة 38.5291913.513201557.5شرق
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الطويل    22936 الدين شرف ايمن المشتركة  عبدالناصر ع المحلة طنبارة 21.5191011.59.5178.548شرق

عبده   22937 يونس رمضان المشتركة  عزت ع المحلة طنبارة 23.515107.591510.557.5شرق

عبدالحميد   22938 حسن ابوبكر المشتركة  عمر ع المحلة طنبارة 11.546.52513.5556.5شرق

عبدالسلم   22939 السيد عبدالله المشتركة  فارس ع المحلة طنبارة 107.571.5491245شرق

صالح   22940 محمد محمود المشتركة  كارم ع المحلة طنبارة 299122.59121356شرق

حسن   22941 مصطفى السعيد المشتركة  كريم ع المحلة طنبارة 83.571.54.510755.5شرق

محمد   22942 فهمى الشحات المشتركة  كريم ع المحلة طنبارة 85626123.555.5شرق

عبدالقادر   22943 رفعت عبدالقادر المشتركة  كريم ع المحلة طنبارة 204.57.54.5417.54.556شرق

يونس   22944 عبدالمنعم عزت المشتركة  كريم ع المحلة طنبارة 2522151210.5191458.5شرق

محمد   22945 عبدالحميد محمد المشتركة  لؤى ع المحلة طنبارة 39.5291915152019.569شرق

عبدربة   22946 ماهر عبدربه المشتركة  ماهر ع المحلة طنبارة 264.512.547.514.57.576.5شرق

مصطفى   22947 ابراهيم ابراهيم المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 21107.51.51015.51157شرق

ابراهيم    22948 محمد شتا ابراهيم المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 1515105.510.517.56.558.5شرق

سليم    22949 مختار عبدالمعبود ابراهيم المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 17.511.51038.513.57.548.5شرق

عبدالسلم   22950 محمد ابراهيم المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 55725.56.55.555.5شرق

عبداللة   22951 ممدوح ابراهيم المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 31.512.5183.510.5171777شرق

محمد   22952 ابراهيم احمد المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 23.56.56.54.56101465شرق

محمد   22953 فتحى احمد المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 23.516.510.57.58.5161457شرق

العوضى   22954 محمد اشرف المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 105.51041012.5256.5شرق

ابراهيم   22955 محمد السيد المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 1037.59657واحد11شرق

بدير   22956 احمد ايمن المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة واحد1684926.5114شرق

الشحات    22957 حسنى حسن ايمن المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 24.59.51097.515.51253شرق

مرجان   22958 عبدالخالق حسنى المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 2210.51097.5141654.5شرق
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محمد   22959 محمود رأفت المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 382920141319.751969.5شرق

المتولى   22960 محمد رزق المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 7.515109.53.511.58.554شرق

بدير   22961 احمد رضا المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 278.511.510512.515.543.5شرق

الموافى   22962 عبدالمقصود سعد المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 39.52919.51513.52016.566شرق

الدين    22963 شرف احمد شعبان المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 109.558.52.58.54.553.5شرق

غازى   22964 شعبان صبحى المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 3.59.567.521.56.542.5شرق

عبدالحميد   22965 فريد صبحى المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 22.5157.58.551215.542شرق

عبدالله   22966 عبدالهادى عاطف المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 1311.55.57.53.581162شرق

السيد   22967 احمد عبدالحميد المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة واحد19105.57.566.512.55شرق

سليمان   22968 كمال عبدالرحمن المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 196.51084.510.511.541.5شرق

شاهين   22969 احمد كمال المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 17.511.5752119.553شرق

غازى   22970 ابوشعيشع مصطفى المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 3225.513.59.551514.574.5شرق
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العشماوى   22971 عبدالحميد وائل المشتركة  محمد ع المحلة طنبارة 25.512128.55.512.51154شرق

عبدالسلم   22972 محمد ابراهيم المشتركة  محمود ع المحلة طنبارة 227107.54.56.5851.5شرق

الدين    22973 شرف ربيع اسامه المشتركة  محمود ع المحلة طنبارة 239107.5412.511.552شرق

محمد   22974 عبدالغنى حسن المشتركة  محمود ع المحلة طنبارة 20.511.5107.531410.553شرق

يوسف   22975 السيد رضا المشتركة  محمود ع المحلة طنبارة 8.56.55.54.531.55.542.5شرق

سعد   22976 السعيد مجاهد المشتركة  محمود ع المحلة طنبارة 8657.5236.542.5شرق

قمر    22977 محمد محمود مدحت المشتركة  محمود ع المحلة طنبارة 2510.51513.57.5151554.5شرق

احمد    22978 سيد محمد مصطفى المشتركة  محمود ع المحلة طنبارة 22.51514126.5151365شرق

خضر   22979 زيدان عبدالرؤف المشتركة  مصطفى ع المحلة طنبارة 16.510.512.5106.515.511.566.5شرق

عبدالرحمن    22980 فايق محمد مصطفى المشتركة  هشام ع المحلة طنبارة 15.5121087.5126.555شرق

عبدالغفور   22981 ابراهيم نصر المشتركة  يوسف ع المحلة طنبارة 29151411.56.512.512.575شرق

مصطفى   22982 ابوخليل فؤاد المشتركة  ابتهال ع المحلة طنبارة 26.519.51111.56121346.5شرق

عبدالرحمن   22983 ابراهيم رفعت المشتركة  احسان ع المحلة طنبارة 2.5945واحد14.55.54.58شرق

محمدالسيداحمد   22984 احمد السيد المشتركة  اسراء ع المحلة طنبارة 27.521.515.513.5101817.547.5شرق

المتولى   22985 محمد جمعه المشتركة  اسراء ع المحلة طنبارة 34.52517.51311.51613.568.5شرق

الشحات    22986 حسنى حسن حسين المشتركة  اسراء ع المحلة طنبارة 26.519.51512.59121167شرق

مصطفى   22987 ابراهيم عبده المشتركة  اسراء ع المحلة طنبارة 35.512.51513.57.517.51455.5شرق

شعبان   22988 رضوان شعبان المشتركة  اسلم ع المحلة طنبارة 35.527.519.512.5101819.548.5شرق

احمد   22989 محمد ايمن المشتركة  اسماء ع المحلة طنبارة 15.51516128.513646شرق

عبدالرحمن   22990 محمد بكر المشتركة  اسماء ع المحلة طنبارة 36.52718131214.51689شرق

مصطفىرحيم   22991 احمد نبيل المشتركة  اسيا ع المحلة طنبارة 373018.513.514.518.514.568شرق

نصر   22992 السيد رضا المشتركة  الء ع المحلة طنبارة 32.52818.510.55.514.516.568.5شرق

عبدالسميع   22993 عبدالفتاح جمعه المشتركة  امانى ع المحلة طنبارة 39.53019.51414.752019.589شرق
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الدسوقى   22994 انور اسامه المشتركة  امل ع المحلة طنبارة 28.51518.512.511167.556.5شرق

عبدالخالق   22995 المحمدى حماده المشتركة  امل ع المحلة طنبارة 35.523.516.51311.514.51388.5شرق

محمد   22996 سمير سمير المشتركة  امل ع المحلة طنبارة 29.516.51612.58161058شرق

محمد   22997 احمد محمد المشتركة  امينه ع المحلة طنبارة 39.5292015152015710شرق

السيد   22998 ابراهيم رضا المشتركة  ايات ع المحلة طنبارة 33.51712.5125.517.51977.5شرق

يونس    22999 فريد يونسمحمد المشتركة  ايات ع المحلة طنبارة 38.5261613.58192089.5شرق

احمد    23000 سيد عبدالسميع احمد المشتركة  ايمان ع المحلة طنبارة 13.563واحد7.553.54.52شرق

عبدة   23001 زكى السيد المشتركة  ايه ع المحلة طنبارة 2920129.5815.515.588شرق

عبدالرحمن   23002 ابراهيم عبدالعزيز المشتركة  ايه ع المحلة طنبارة 35.526.515.515122017.588.5شرق

عثمان     23003 احمد السيد احمد بشير المشتركة  بسمه ع المحلة طنبارة 20.515.511.511.57.515.51876.5شرق

حسين   23004 السيد حماده المشتركة  بسمه ع المحلة طنبارة 392918141219.518.588.5شرق

صديق   23005 كامل ناجى المشتركة  جيهان ع المحلة طنبارة 30.515.514.5124.51518.575شرق

عبدالرحمن   23006 محمد بكر المشتركة  حنان ع المحلة طنبارة 2419.51013.57.59.516.575.5شرق

احمد   23007 عبدالوهاب محمود المشتركة  خديجه ع المحلة طنبارة 372819.7513.510.519.518.577.5شرق

محمدحسونة   23008 عبدالعظيم السيد المشتركة  خلود ع المحلة طنبارة 383019.751411201978شرق

عبدالحميد   23009 حسن عمر المشتركة  خلود ع المحلة طنبارة 38.529.518.51514.75201878.5شرق

احمد   23010 خليفه محمد المشتركة  داليا ع المحلة طنبارة 10115105.58.51551.5شرق

محمد   23011 عبدالقادر محمد المشتركة  دعاء ع المحلة طنبارة 2317.56.5138.513.517.585.5شرق

السيداحمد   23012 عبدالعال السيد المشتركة  رانيا ع المحلة طنبارة 3623.51313.57.515.51986.5شرق

فهمى    23013 محمد السيد شبانه المشتركة  رانيا ع المحلة طنبارة 382718.514.59.518.51879.5شرق

عبدالكريم   23014 خميس عبدالله المشتركة  رنا ع المحلة طنبارة 39.530201414.52018.578شرق

قطب   23015 احمد احمد المشتركة  زكرى ع المحلة طنبارة 22.5156105.51017.573شرق

شحاتة   23016 احمد مدحت المشتركة  ساميه ع المحلة طنبارة 30.52310107.513.51884شرق
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جاد    23017 احمد محمد محمود المشتركة  سماح ع المحلة طنبارة 33.52015.512917.51862.5شرق

الشحات   23018 عبدالنبى مدحت المشتركة  سماهر ع المحلة طنبارة 3419.51912.511.5181875.5شرق

يوسف   23019 السيد يوسف المشتركة  سهام ع المحلة طنبارة 3920.51613.511.519.51576.5شرق

على   23020 عبدالفتاح عبدالفتاح المشتركة  سهير ع المحلة طنبارة 16.51167واحد3418.54.53شرق

محمد   23021 احمد محمد المشتركة  سهيله ع المحلة طنبارة 34943.53.51611.567شرق

صديق   23022 عبدالغنى ايمن المشتركة  شرين ع المحلة طنبارة 23124.54.53.514965.5شرق

محمد   23023 احمد اكرم المشتركة  عظيمه ع المحلة طنبارة 281615.5108.515.518.557شرق

عبدالمطلب   23024 عبدالمنعم صلح المشتركة  غاده ع المحلة طنبارة 3523.5109.56.51413.577.5شرق

محمد   23025 حسن محمد المشتركة  غاده ع المحلة طنبارة 3729201515201869شرق

السيد   23026 محمد السيد المشتركة  فاطمه ع المحلة طنبارة 331912.510.581710.565شرق

محمد   23027 ابراهيم محمد المشتركة  فاطمه ع المحلة طنبارة 33.52467.57.5181375شرق

العشماوى   23028 عبدالحميد محمد المشتركة  فاطمه ع المحلة طنبارة 37.52619101019.51679شرق

على   23029 احمد محمود المشتركة  فاطمه ع المحلة طنبارة 2920.567.57.516.51363.5شرق

صديق   23030 كامل الخضرى المشتركة  فايده ع المحلة طنبارة 25.522.5148.59.52015.573.5شرق

عبدالليطف   23031 محمود ربيع المشتركة  مريم ع المحلة طنبارة 2716.57.5107.51215.574شرق

عبدالحميد   23032 محمد عادل المشتركة  مريم ع المحلة طنبارة 392819.513.514201693شرق

محمد   23033 اسماعيل عصام المشتركة  مريم ع المحلة طنبارة 26.515.56.57.57.518.51055شرق

على   23034 الشحات محمد المشتركة  مريم ع المحلة طنبارة 29.519.5171281913.544.5شرق

سليمان    23035 السيد فراج رضا المشتركة  منار ع المحلة طنبارة 362615.591018.516.584.5شرق

سليمان    23036 السيد فراج رضا المشتركة  منه ع المحلة طنبارة 3523.5178.5111915.574.5شرق

البيومى   23037 محمد ممدوح المشتركة  منى ع المحلة طنبارة 38302014152019.579شرق

ابوطويلة    23038 محمد مصطفى ابراهيم المشتركة  ندا ع المحلة طنبارة 33191810.57.51813.555شرق

احمدقمر   23039 محمد صبرى المشتركة  ندا ع المحلة طنبارة 37.519.5139.5519.51665شرق
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عبدالحميد   23040 احمد عبدالمجيد المشتركة  ندا ع المحلة طنبارة 22.5157.5137.512.58.566.5شرق

الحدودى    23041 السيد احمد خيرى المشتركة  ندى ع المحلة طنبارة 32.519.513.511101916.567.5شرق

عثمان   23042 احمد عثمان المشتركة  ندى ع المحلة طنبارة 3516.516.514112017.566.5شرق

زيدان   23043 محمد نسيم المشتركة  ندى ع المحلة طنبارة 29.520.51013.58181166.5شرق

محمد   23044 ابراهيم احمد المشتركة  نرمين ع المحلة طنبارة 3628.518158.518.5856.5شرق

عبدالبارى   23045 محمد ياسر المشتركة  نريمان ع المحلة طنبارة 321712.513.59.5181367.5شرق

فرحات   23046 مصطفى فرحات المشتركة  نسمه ع المحلة طنبارة 24156125.515.59.558شرق

عبدالحميد   23047 حسن على المشتركة  نعيمه ع المحلة طنبارة 36.520.51613.510.51811.577شرق

جاد    23048 احمد محمد محمد المشتركة  نهله ع المحلة طنبارة 35.518.515.512.5619.51358.5شرق

عبدالجواد   23049 رفعت ايمن المشتركة  نوران ع المحلة طنبارة 3625191414.52018.559.5شرق

احمدخليفة   23050 رضا محمد المشتركة  نورهان ع المحلة طنبارة 29.520.512.513.5916.513.568شرق

محمد   23051 احمد وليد المشتركة  نورهان ع المحلة طنبارة 39.529.5201515201789.5شرق

عبدالحميد   23052 احمد شعبان المشتركة  نيفين ع المحلة طنبارة 3424.515.51413.519.515.5710شرق

محمد   23053 راضى محمد المشتركة  هاجر ع المحلة طنبارة غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

مختار    23054 رجب محمد محمود المشتركة  هاجر ع المحلة طنبارة 32.522.511.513.57.518.51478شرق

السيد   23055 عبدالسلم هلل المشتركة  هدير ع المحلة طنبارة 34.526.513.512.5817.51578.5شرق

عبده   23056 جمعه هانى المشتركة  هناء ع المحلة طنبارة 28.57.57.57.53.51412.577شرق

النجار   23057 مصطفى صالح المشتركة  ياسمين ع المحلة طنبارة 39302014152015.579.5شرق

شحاته    23058 على احمد رشدى المحلة احمد 28.520.5119.5111615.562.5شرق

الشعراوي    23059 غريب عطيه محمد المحلة حسام 24151010101715.573شرق

رمضان    23060 شعبان حسين محمد المحلة حسين 26.519.511.59.510181862.5شرق

عبدالحافظ    23061 على عبدالله جابر المحلة عبدالله 26.519.51012916.515.562شرق

المتولى   23062 عبدالهادى عبدالحميد المحلة عمرو 2814.510.59913.51563.5شرق
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ابراهيم    23063 العابدين زين عصام المحلة عمرو 34.5281614111816.563.5شرق

سليمان   23064 ابراهيم هانى المحلة فارس 19.523.510.58.511.51616.563.5شرق

علي    23065 عبدالله بسطويسى احمد المحلة محمد 19.519109111810.572.5شرق

ابراهيم   23066 حمزه اشرف المحلة محمد 261713.5911.51815.562شرق

يوسف    23067 السيد عاطف ايهاب المحلة محمد 2519.51311.51218.51472شرق

شلبى    23068 احمد الرشيدى حامد المحلة محمد 2624.511.512.51217.51672.5شرق

عطية     23069 محمد محى محمد طارق المحلة محمد 27.52712.51512191873شرق

الملح     23070 محمد محمد السيد طلعت المحلة محمد 271912.51510.518.51763شرق

الموافي    23071 امين فتحى على المحلة محمد 23.51511131017.51583شرق

خليل     23072 مصطفى محمد الدسوقى فراج المحلة محمد 2524.51214.59.51516.583شرق

عمر    23073 الدسوقى السيد محمود المحلة محمد 24.516.51011.5111615.582.5شرق

الموافي    23074 امين فتحى محمود المحلة محمد 18.510.577.59.516.510.583شرق

شعيشع    23075 رزق عبدالحميد السيد المحلة محمود 32.52714.512.512.519.516.583شرق

المغازي    23076 مصطفى متولى المغازى المحلة محمود 31.52615.511.512.519.516.573شرق

السنتريس     23077 شحاته على شحاته على المحلة هاشم 1918.514.55.59.515.51583شرق

علي     23078 السيد طه يوسف ابراهيم المحلة يوسف 3323151411.519.51883شرق

مصطفى    23079 ياسين الدين عصام المحلة اسراء 3727191412201873شرق

سليمان    23080 عبدالصبور السعيد سامى المحلة اسماء 3730201413.5201973.5شرق

المرسى   23081 ذكى عثمان المحلة اميره 36.530201514.519.519.596شرق

عبدالحميد    23082 محمد السيد عبدالحميد المحلة ايات 38.530201515201977شرق

الموافي    23083 ابراهيم عبدالغنى احمد المحلة ايمان 3624201513.519.515.587شرق

طلخان    23084 بدير رشاد عبدالله المحلة ايناس 3521201511.518.517.585.5شرق

خليل     23085 احمد حامد احمد حامد المحلة بسمله 3828201414201984.5شرق
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السعدني    23086 ابراهيم محمد حامد المحلة ريهام 3419.518.5157.516.51464شرق

الملح     23087 محمد محمد السيد محمد المحلة زينب 33.52218.512616.56.573.5شرق

البيومي    23088 حسن على محمود المحلة شاهندا 3219.51912.5617973.5شرق

الموافي    23089 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز المحلة شهد 3723.51913.510171264.5شرق

عيد    23090 محروسعشماوى رضا المحلة منه 383019.51513.519.51784.5شرق

سليمان    23091 السيد محمد السيد المحلة منى 34.518.519121018.510.564شرق

عطية    23092 احمد ابراهيم ابراهيم المحلة مها 3315.518.5159.518.514.563.5شرق

حسن     23093 على عبدالله على رضا المحلة ناديه 38.530201515202096شرق

عبدالحفيظ    23094 على كمال اشرف المحلة نورا 37.530201515201887شرق

صقر    23095 عبدالوهاب محمد حامد المحلة هاجر 38.52919.514.51519.51976.5شرق

محمد     23096 الرب جاد غريب مطاوع المحلة هدير 38.53018.51515202087.5شرق

مصطفى    23097 رشاد توفيق رشاد المحلة وسام 38.53019.5151419.51867شرق

السعدني    23098 عطيه احمد طارق المحلة وفيقه 3517.519.51011.51316.563.5شرق

خليفة     23099 محمد عبدالمنعم محمود محمد المحلة يارا 37.53019.51514.519.517.588شرق

مصطفي    23100 البشير ابراهيم البشير أ   ابراهيم ت العدادية المحلة دخميس 168129.5689.582شرق

منصور   23101 ابراهيم امام أ   ابراهيم ت العدادية المحلة دخميس 8.57108.57.562.561.5شرق

حسين   23102 احمد السعيد أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 1715148.57.5810.563شرق

السيد   23103 رفعت السيد أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 17.51516.58.57.591273شرق

احمد   23104 ماهر جمال أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 8.512.5621.563.582شرق

ابراهيم   23105 السيد حامد أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 33.52719.5129.51615.594شرق

عبدربه   23106 صادق حلمى أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 33241810.511161475.5شرق

قطب    23107 المرسى جلل رضا أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 3215165.57.51513.575.5شرق

على   23108 طلعت رفعت أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 28.517189.55171175شرق
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محمد   23109 حسن صابر أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 26191311810853شرق

عبدربه   23110 عبدالمعبود عبدربه أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 302619.51111.512.510.573شرق

احمد   23111 طه محمد أ   احمد ت العدادية المحلة دخميس 34301913.511.515.5962.5شرق

يونسعلي    23112 محمود عبدالله أ   اسامه ت العدادية المحلة دخميس 24.51713.57.57.514753شرق

محمود   23113 عبدالمعبود مصطفى أ   السعيد ت العدادية المحلة دخميس 30.519208.58.51611.572.5شرق

البربرى    23114 على مصطفى اسماعيل أ   السيد ت العدادية المحلة دخميس 10227.5662.5واحد10شرق

غازي   23115 عبدالعاطى عبدالحميد أ   السيد ت العدادية المحلة دخميس 5.5752واحد12.515112شرق

عبدالنبي   23116 السيد عبدالنبى أ   السيد ت العدادية المحلة دخميس 28742نصف410واحدشرق

محمد   23117 محمد مراد أ   السيد ت العدادية المحلة دخميس 27.5191712.58.5161282.5شرق

محمود   23118 عبدالواحد عبدالحميد أ   تامر ت العدادية المحلة دخميس 7.59.51053واحد23.51510شرق

احمد   23119 ماهر رضا أ   جمال ت العدادية المحلة دخميس 13.5161037.58.55.553شرق

الزاهي     23120 محمد احمد سيد محمد أ   جميل ت العدادية المحلة دخميس 2321125.53.5178.582.5شرق

يوسف      23121 الله فتح حسين كرم محمد أ   حماده ت العدادية المحلة دخميس 36.5251811.51019.51887شرق

محمد   23122 عطيه عبدالهادى أ   حمدى ت العدادية المحلة دخميس 31.522167.55.518.51676.5شرق

محجوب    23123 على رجب فتحى أ   رجب ت العدادية المحلة دخميس 221511.5321410.573شرق

احمد   23124 مصطفى محمد أ   رضا ت العدادية المحلة دخميس 2016102.5411961.5شرق

احمد   23125 نظمى منتصر أ   رضا ت العدادية المحلة دخميس 23772.54131082.5شرق

على   23126 طلعت محمد أ   رفعت ت العدادية المحلة دخميس 23.510103.54141082شرق

عنتر   23127 محمد سعد أ   سامح ت العدادية المحلة دخميس 33.517139.57.516.511.562.5شرق

عبدالفتاح   23128 محمد عبدالفتاح أ   سعد ت العدادية المحلة دخميس 32.51615.59.57.515.512.572شرق

ابراهيم   23129 محمد المرسى أ   سمير ت العدادية المحلة دخميس 20151287.513.51272.5شرق

رضوان   23130 عبدالفتاح نعمان أ   طه ت العدادية المحلة دخميس 301511.585.515.51242شرق

السعيد    23131 محمد محمود السيد أ   عبدالحميد ت العدادية المحلة دخميس 26.56107.551412.572شرق
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بدوي    23132 السيد عطيه السيد أ   عبدالرحمن ت العدادية المحلة دخميس 291514.55.53.511.51452شرق

محمد   23133 عبدالعظيم اسامه أ   عبدالعظيم ت العدادية المحلة دخميس 4.5452واحد3.53.5صفر6.5شرق

حامد   23134 محمد حامد أ   عبدالله ت العدادية المحلة دخميس 4763صفر8437.5شرق

غازى    23135 السيد غازى وائل أ   علء ت العدادية المحلة دخميس 12573.52.58742شرق

عبدالحليم   23136 عزت السعيد أ   على ت العدادية المحلة دخميس 33.52817.513.51319.510.572شرق

العراقى   23137 رشاد حسن أ   عمر ت العدادية المحلة دخميس 372619.51410.519.51563شرق

حافظ   23138 الرفاعى فتوح أ   فادى ت العدادية المحلة دخميس 28.51511.57.546.512.562شرق
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حسن   23139 عبدالنبى حسن أ   فايد ت العدادية المحلة دخميس 38271913.51319.513.583.5شرق

حافظ   23140 مصطفى مصطفى أ   كريم ت العدادية المحلة دخميس 36.52517.513.512.5191764.5شرق

البشير   23141 محمد نبيل أ   مجدى ت العدادية المحلة دخميس 36.52517.514101613.573شرق

عبدربه   23142 محمد ابراهيم أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 45.542واحد62.5نصف9شرق

على   23143 محمود ابراهيم أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 32.51113.57.57.5161662.5شرق

البسيونى   23144 حسن البسيونى أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 17710557.59.561.5شرق

عبدالستار   23145 حامد بهجت أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 205107.5589.552.5شرق

احمد   23146 رشاد جلل أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 22.57107.57.5811.562شرق

رضوان   23147 عبدالفتاح رضوان أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 24577.55107.562.5شرق

محمد   23148 عزت رمضان أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 29.524177.59.251417.593شرق

البشير   23149 السعيد سعد أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 24.5221010.57.51414.571.5شرق

سليمان    23150 محمد عبدالرازق سمير أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 18.516115.57.5128.574.5شرق

سند    23151 النبى حسب شعبان أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 36292012.51119.514.577.5شرق

عبدالعزيز   23152 ماهر طارق أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 31.52015.57.57.5199.565شرق

رمضان   23153 عبدالرازق عبدالعزيز أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 1116147.57.516.57.556شرق

سلطان    23154 غازى غازى أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 33.5251889191479.5شرق

السيد   23155 احمد كمال أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 162013.510.51016.54.578.5شرق

ابراهيم   23156 على محمد أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 33301912.513.518.51578.5شرق

علي   23157 محمد يسرى أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 37.5282014152016710شرق

شحاته   23158 محمود اشرف أ   محمود ت العدادية المحلة دخميس 23.518109.5314.56.555شرق

غازى    23159 زكى مجدى أ   محمود ت العدادية المحلة دخميس 37.53019.51413.5201586.5شرق

عبدربه    23160 حلمى محمد محمد أ   محمود ت العدادية المحلة دخميس 21.52014.597.5199.566شرق

سالم   23161 محمد محمد أ   مصطفى ت العدادية المحلة دخميس 18.51715.57.58.514.57.555.5شرق
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على    23162 محمد محمود أ   مصطفى ت العدادية المحلة دخميس 35.529201311.5201277شرق

ابراهيم    23163 بدير السيد أ   ناصر ت العدادية المحلة دخميس 3829201314201478.5شرق

طايل   23164 عبدالسلم رزق أ   هشام ت العدادية المحلة دخميس 21.525189.5111912.556شرق

عبدالفتاح   23165 مصطفى محمد أ   وائل ت العدادية المحلة دخميس 8.5744.5صفر1511.53.5نصفشرق

محمد   23166 عطيه ابراهيم أ   وليد ت العدادية المحلة دخميس 37.53019131219.51676.5شرق

السيد   23167 رمضان شعبان أ   اسراء ت العدادية المحلة دخميس 25.51911.585.5181064شرق

يونسعلي    23168 محمود نعمان أ   اسراء ت العدادية المحلة دخميس 3219138.57.5181264شرق

عبدالواحد    23169 على عبدالوهاب ابراهيم أ   اسماء ت العدادية المحلة دخميس 1.515.5663.5واحد16.5206.5شرق

على   23170 ابراهيم اشرف أ   اسماء ت العدادية المحلة دخميس 33241057.516.513.575شرق

احمد   23171 عبدالحميد السيد أ   اسماء ت العدادية المحلة دخميس 38.529191211.51915.554شرق

المنسي   23172 اليمانى عبدالحليم أ   اسماء ت العدادية المحلة دخميس 38.52919.751515201886.5شرق

سلطان   23173 عبدالغنى شعبان أ   الء ت العدادية المحلة دخميس 301513104.5111676.5شرق

محمود   23174 محمود عبدالناصر أ   الء ت العدادية المحلة دخميس 37.52820141519.517.555.5شرق

يوسف   23175 المعداوى محمد أ   امنيه ت العدادية المحلة دخميس 38.52919.5141519.51865.5شرق

راغب   23176 داود راغب أ   ايمان ت العدادية المحلة دخميس 37.518189.5815.51373.5شرق

محمد   23177 يوسف سعد أ   ايمان ت العدادية المحلة دخميس 315107.53.56.5943شرق

محمود   23178 عبدالواحد عاصم أ   ايمان ت العدادية المحلة دخميس 3726171211.5171656.5شرق

ابوالمجد   23179 السيد السعيد أ   ايه ت العدادية المحلة دخميس 37.528181311.5181656شرق

غازي   23180 هاشم رضا أ   ايه ت العدادية المحلة دخميس 251067.552.514.554شرق

عطيه   23181 السيد صابر أ   ايه ت العدادية المحلة دخميس 39.52817141218.51655شرق

حامد   23182 رسمى عبدالحميد أ   ايه ت العدادية المحلة دخميس 28.594.55.532.51042.5شرق

مصطفي   23183 محمد محمد أ   ايه ت العدادية المحلة دخميس 372017.5138.51113.545شرق

ابراهيم   23184 الرفاعى الرفاعى أ   بثينه ت العدادية المحلة دخميس 382418.514111812.565شرق
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نعمان   23185 سمير نعمان أ   بديعه ت العدادية المحلة دخميس 291511.510.54.510.58.554شرق

محمد   23186 ابراهيم محمد أ   بسمله ت العدادية المحلة دخميس 383020131419.514.574.5شرق

محمد   23187 زيدان احمد أ   دعاء ت العدادية المحلة دخميس 33.581011.57.5101044شرق

يوسف   23188 محمود حسين أ   دعاء ت العدادية المحلة دخميس 37.529.52014.512.518.51774شرق

سند    23189 النبى حسب شعبان أ   دعاء ت العدادية المحلة دخميس 38.529.5201514201865شرق

محمد   23190 عطيه مطاوع أ   دنيا ت العدادية المحلة دخميس 331610138914.554شرق

محمد   23191 رشدى احمد أ   دينا ت العدادية المحلة دخميس 35111010.57.5615.543.5شرق

غازي    23192 محمد ذكريا مطاوع أ   رانا ت العدادية المحلة دخميس 362314.512914.515.544.5شرق

يونس   23193 عبدالعادل رضا أ   رشا ت العدادية المحلة دخميس 352214.512.58.517.51455.5شرق

فرج   23194 خليل عبدالحميد أ   روضه ت العدادية المحلة دخميس 292610.5814.517.51946شرق

ابوالمجد   23195 يوسف الغضبان أ   زهراء ت العدادية المحلة دخميس 362919.514152019.557شرق

محمد   23196 عبدالسلم احمد أ   ساره ت العدادية المحلة دخميس 39.53019.514.515201957شرق

محمد   23197 السعيد محمد أ   ساره ت العدادية المحلة دخميس 37.529.513.51414.518.51756شرق

السعدنى    23198 محمد عبدالحميد عصران أ   ساميه ت العدادية المحلة دخميس 9.5410.554واحد1065شرق

السيد    23199 بدير السيد صبرى أ   سماح ت العدادية المحلة دخميس 21.557.52.57.51117.563.5شرق
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احمد   23200 نظمى رضا أ   سمر ت العدادية المحلة دخميس 2722127.512.5171854شرق

مصطفي   23201 عبدالستار عديل أ   سناء ت العدادية المحلة دخميس 37.52819.57.51118.517.563.5شرق

السعدني    23202 محمد رفيق نعيم أ   شروق ت العدادية المحلة دخميس 1917117.581617.563شرق

بدوى    23203 السيد عبدالرحيم محمد أ   شهد ت العدادية المحلة دخميس 343019.510.51218.518.565شرق

محمد    23204 يوسف سعد جمال أ   شيماء ت العدادية المحلة دخميس 34.528168.5916.516.553.5شرق

ابراهيم   23205 عبدالقادر ابراهيم أ   عبير ت العدادية المحلة دخميس 39281913.514.52017.573.5شرق

العراقى   23206 عبدالحليم محمد أ   عزيزه ت العدادية المحلة دخميس 7.58.53.528.57.511.561.5شرق

محمد   23207 يسرى جمال أ   علياء ت العدادية المحلة دخميس 9.5155.51.591015.563شرق

احمد   23208 السيد احمد أ   غاده ت العدادية المحلة دخميس 32.528.517.513141917.576شرق

يونس   23209 عبدالمحسن عنتر أ   فاطمه ت العدادية المحلة دخميس 393019.515152018.576.5شرق

محمد   23210 محمود محمد أ   فرحه ت العدادية المحلة دخميس 30.52210.59.510.514.513.566.5شرق

على   23211 رفعت طلعت أ   فوزيه ت العدادية المحلة دخميس 36.524181513.5201676.5شرق
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السيد   23212 كمال احمد أ   مريم ت العدادية المحلة دخميس 35.526.51512.514.5201677شرق

سعيد   23213 محمد محمد أ   منه ت العدادية المحلة دخميس 3829.519.51215201874شرق

رشاد   23214 محمد رشاد أ   مها ت العدادية المحلة دخميس 171731.513.5141674شرق

هيكل    23215 محمد فتحى عاطف أ   مها ت العدادية المحلة دخميس 393019.51415201883.5شرق

احمد   23216 فتحى احمد أ   مى ت العدادية المحلة دخميس 39.52919.5151519.51676شرق

سلطان   23217 سامى طارق أ   مياده ت العدادية المحلة دخميس 39.53019.51515201786شرق

علي   23218 السيد السيد أ   ناديه ت العدادية المحلة دخميس 38.527.5191414.5171776.5شرق

البربري    23219 يونس يونس حمدى أ   ناهد ت العدادية المحلة دخميس 39.53019.51515201876شرق

السيد   23220 السيد ماجد أ   نجاح ت العدادية المحلة دخميس 38.5292013.5152017.576شرق

عبدالحميد   23221 رمضان رضا أ   نجاه ت العدادية المحلة دخميس 39302014.5152017.575.5شرق

عبدربه   23222 صادق خطاب أ   نرمين ت العدادية المحلة دخميس 33.518169.58191665شرق

ابراهيم   23223 عبدالحميد ابراهيم أ   نورا ت العدادية المحلة دخميس 3322191310.51914.556شرق

عطيه   23224 السيد جلل أ   نورا ت العدادية المحلة دخميس 37.52718.513.514.751917.566.5شرق

رمضان   23225 موسى حسنى أ   نورا ت العدادية المحلة دخميس 35.5241612.51017.514.565.5شرق

حموده    23226 الله فتح عبدالعزيز أ   نورا ت العدادية المحلة دخميس 39.52817.513.51219.51255.5شرق

سعيد    23227 محمد محمود سعيد أ   هاجر ت العدادية المحلة دخميس 39.52920141519.516.566.5شرق

حسين    23228 عبدالمجيد محمد المحمدى أ   نورهان ت العدادية المحلة دخميس 34.52416.511.5817.51465شرق

عبدالعزيز   23229 ماهر محمد أ   هاجر ت العدادية المحلة دخميس 39.52919.751515201678.5شرق

ابوالمجد   23230 يوسف الغضبان أ   هانم ت العدادية المحلة دخميس 38.53019.7515152018.567شرق

على    23231 السعيد محمد جمال أ   هبه ت العدادية المحلة دخميس 392918.514.514201767شرق

احمد   23232 عبدالرازق ابراهيم أ   هدى ت العدادية المحلة دخميس 393019.51413.519.51677.5شرق

ابوشعيشع   23233 احمد محمود أ   هدى ت العدادية المحلة دخميس 261714381512.566.5شرق

المرسي   23234 عبدالعزيز عصام أ   هند ت العدادية المحلة دخميس 3829.519.5151419.517.567شرق
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الزاهي    23235 احمد سيد جميل أ   ورده ت العدادية المحلة دخميس 37.53019.512.51119.516.576.5شرق

رمضان   23236 عبدالرازق عبدالحميد أ   ورده ت العدادية المحلة دخميس 10.55.5103.57.512965.5شرق

بركات   23237 احمد عبدالرحيم أ   ولء ت العدادية المحلة دخميس 38302014.51419.51576شرق

حافظ   23238 صلح السيد ا   احمد ت الوقاف المحلة منشاة 27.5125.57.5510.51363.5شرق

الجعتول    23239 محمد محمد شبانه ا   احمد ت الوقاف المحلة منشاة 17657.5612.515.553شرق

محمد   23240 عبدالسلم صبحى ا   احمد ت الوقاف المحلة منشاة 17.53.557.55.51015.563شرق

سعد   23241 عبدالسلم محمد ا   احمد ت الوقاف المحلة منشاة 15557.5681442شرق

علي   23242 صلح عبدالحميد ا   اسامه ت الوقاف المحلة منشاة 13.51157.5610.59.552شرق

عوض    23243 محمد سيد صلح ا   خالد ت الوقاف المحلة منشاة 11.55.547.5510841.5شرق

شريف   23244 نجاح طارق ا   سامح ت الوقاف المحلة منشاة 35.524.512.512.511.5191261.5شرق

الشاذلى   23245 محمود عبدالكريم ا   طلعت ت الوقاف المحلة منشاة صفر6.5549.581575شرق

جمعة   23246 احمد عصام ا   علء ت الوقاف المحلة منشاة 21.53711914.51461.5شرق

عبدالخالق   23247 ابوالفتوح عبدالخالق ا   على ت الوقاف المحلة منشاة واحد2495.58916.511.54شرق

حسين   23248 مصطفى ا   فارسشريف ت الوقاف المحلة منشاة 4546742واحد4شرق

محمد   23249 كمال مصطفى ا   كمال ت الوقاف المحلة منشاة 16.5757.5613.514.553.5شرق

عمار    23250 احمد محمد عبدالمعبود ا   محمد ت الوقاف المحلة منشاة 8.584.53.5571152.5شرق

ابراهيم   23251 على على ا   ممدوح ت الوقاف المحلة منشاة صفر2333.534.594شرق

راغب   23252 عبدالقادر صبحى ا   ابتسام ت الوقاف المحلة منشاة 34.5207.51211181773شرق

عبدالعال   23253 الشحات احمد ا   اسماء ت الوقاف المحلة منشاة 36.52411.513.59.518.51364.5شرق

سيداحمد    23254 محمد حموده ناجح ا   اسماء ت الوقاف المحلة منشاة 3624.510.51412.5171573.5شرق

عبدالعزيز   23255 طلعت علء ا   امل ت الوقاف المحلة منشاة 36.527.5131412.517.512.585شرق

عبدالعال   23256 الشحات وائل ا   امنيه ت الوقاف المحلة منشاة 3430171314191586.5شرق

احمد   23257 عبدالبديع جابر ا   انجى ت الوقاف المحلة منشاة 3830171414.751916.575شرق
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ابوالنجا   23258 مجاهد احمد ا   ايمان ت الوقاف المحلة منشاة 28105.57.59715.575.5شرق

البسطويسى    23259 محمد خميسمحمد ا   ايمان ت الوقاف المحلة منشاة 37.53019151518.518.579.5شرق

طه    23260 محمد شعبان عبدالهادى ا   ايه ت الوقاف المحلة منشاة 37.5271913.51418.51689شرق

خليل    23261 محمد عبدالحميد محمد ا   بثينه ت الوقاف المحلة منشاة 32.523.5107.55.5171488.5شرق

طه   23262 خيرى العشرى ا   خلود ت الوقاف المحلة منشاة 3320.5101091715.587شرق

عبدالعال   23263 الشحات وائل ا   دنيا ت الوقاف المحلة منشاة 383018.514151917.5810شرق

خليفة   23264 رمضان العوضى ا   رانيا ت الوقاف المحلة منشاة 38301813141918810شرق

عوض   23265 احمد عبدالعزيز ا   رانيا ت الوقاف المحلة منشاة واحد2015105615117شرق

عبدالحميد   23266 محمود خليل ا   رحاب ت الوقاف المحلة منشاة 37.5261211.5814.51888.5شرق

لبيب   23267 محمد جمال ا   رحمه ت الوقاف المحلة منشاة 363013.5131018.516.598.5شرق

عمار    23268 احمد عبداللطيف كامل ا   ريهام ت الوقاف المحلة منشاة 38.53016.51410.5191889.5شرق

الرفاعى    23269 عمر على جمال ا   ساره ت الوقاف المحلة منشاة 37.529.51712.5131918.599.5شرق

سلطان     23270 احمد سيد عبدالمنصف سلطان ا   سعاد ت الوقاف المحلة منشاة 35.528.5121110.518.51887شرق

زغب     23271 محمد محمد احمد اشرف ا   شروق ت الوقاف المحلة منشاة 352913.51012.51916.598شرق

فايز   23272 على فايز ا   شهد ت الوقاف المحلة منشاة 3728.5141112191689.5شرق

السيد   23273 مصطفى محمد ا   شيماء ت الوقاف المحلة منشاة 36.5291210.510191887.5شرق

يوسف   23274 محمود يوسف ا   عبير ت الوقاف المحلة منشاة 30.5297.51010.518.516.587.5شرق

عبدالحميد    23275 محمد وليد الزهراء ا   فاطمه ت الوقاف المحلة منشاة 382918.51315191889.5شرق

محمد   23276 كمال زين ا   مروه ت الوقاف المحلة منشاة 37.529191315191899.5شرق

طه    23277 محمد شعبان السيد ا   مريم ت الوقاف المحلة منشاة 3729.51412.512.51914.578شرق

خليل    23278 محمد عبدالفتاح رامى ا   مريم ت الوقاف المحلة منشاة 373017.513.51418.516.578شرق

شعبان   23279 رجب عادل ا   ندى ت الوقاف المحلة منشاة 22121574.5صفرواحد33شرق

محمد   23280 عبدالفتاح مطاوع ا   ندى ت الوقاف المحلة منشاة 30157.55.581215.555شرق
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عمار    23281 احمد يوسف عثمان ا   نرمين ت الوقاف المحلة منشاة 30.52177.5817.515.578.5شرق

محمد   23282 كمال ابراهيم ا   هبه ت الوقاف المحلة منشاة 31241099171668.5شرق

محمد   23283 رزق خالد ا   ياسمين ت الوقاف المحلة منشاة 23.515.56.597.515.514.555شرق

فرج   23284 خليفه محمد ا   ياسمين ت الوقاف المحلة منشاة 3216119816.51677شرق

محمود   23285 محمد بليغ المشتركه    احمد العدادئية السعدية المحلة ف 26.51112.5107.517.51476.5شرق

كامل   23286 محمد رجب المشتركه    احمد العدادئية السعدية المحلة ف 3116.5139.57.518.514.557شرق

الجندي    23287 محمد ممدوح محمد المشتركه    احمد العدادئية السعدية المحلة ف 12.57.5105211.57.555.5شرق

السيد   23288 حمدان مختار المشتركه    احمد العدادئية السعدية المحلة ف 28.51512.57.55.5161356شرق

نصر   23289 محمد مطاوع المشتركه    احمد العدادئية السعدية المحلة ف 28.515128.56181757.5شرق

طه    23290 ناصف جلل مسعد المشتركه    جلل العدادئية السعدية المحلة ف 117.5552.5612.553شرق

ابوالعمايم    23291 محمد مصباح حماد المشتركه    جمال العدادئية السعدية المحلة ف 16.55.5114.5213.57.554.5شرق

ابراهيم   23292 حسن ابراهيم المشتركه    حسن العدادئية السعدية المحلة ف 21.58.5107.52.5161556شرق

عبدالعزيز   23293 عبدالستار هشام المشتركه    رضا العدادئية السعدية المحلة ف 134104.529755شرق

عبدالعال    23294 على محمد ايمن المشتركه    سيد العدادئية السعدية المحلة ف 6.57442.55.55.554شرق

عبيد   23295 احمد شعبان المشتركه    شادى العدادئية السعدية المحلة ف 258.510.57.53159.555.5شرق

مصطفي    23296 محمد سعد المشتركه    فارسرضا العدادئية السعدية المحلة ف 16.54104.53.511564شرق

جمعه   23297 صبحى المشتركه    فارسسيف العدادئية السعدية المحلة ف 53.52.58552.5واحد3شرق

طه   23298 على محمد المشتركه    كريم العدادئية السعدية المحلة ف 10.56.55.543.514.57.552.5شرق

الشيخ   23299 السيد عيد المشتركه    ماجد العدادئية السعدية المحلة ف 237103.561715.556.5شرق

رجب   23300 سعيد ثروت المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 185.51044.51511.555شرق

عوض   23301 احمد سلمه المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 30167.55.57.517.51355شرق

عبدالنور   23302 عبدالفتاح شريف المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 23.576.53.57.517.51364.5شرق

ابراهيم   23303 محمد صبرى المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 12.52.562.57.5141071.5شرق
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النبى    23304 حسب احمد عاطف المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 99.53.533.51811.573.5شرق

ابراهيم   23305 محمد عبدالحميد المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 1215635.516.512.576.5شرق

خليل   23306 غريب عزت المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 201754.5517.51264شرق

عبدالمجيد   23307 ممدوح محمد المشتركه    محمد العدادئية السعدية المحلة ف 910.52.524.516.57.563شرق

عبدالمقصود   23308 على ماجد المشتركه    محمود العدادئية السعدية المحلة ف 24177.585.5171375شرق

محمد   23309 ممدوح فراج المشتركه    ممدوح العدادئية السعدية المحلة ف 7.54.54.52.53.513762شرق

محمود   23310 عبدالرؤف عبدالحميد المشتركه    اسراء العدادئية السعدية المحلة ف 3019.5107.57.518.515.563.5شرق

كامل   23311 محمد كامل المشتركه    اسراء العدادئية السعدية المحلة ف 29.521.5107.5618.513.574.5شرق

السيد   23312 محمود على المشتركه    اسماء العدادئية السعدية المحلة ف 352910.547.519.51777شرق

السيد   23313 عبدالوهاب رمضان المشتركه    امل العدادئية السعدية المحلة ف 3528.5139.51019.515.577شرق

محمود   23314 عبدالرؤف مختار المشتركه    دنيا العدادئية السعدية المحلة ف 3623.5158818.51576شرق

محمود   23315 محمد سامى المشتركه    رحاب العدادئية السعدية المحلة ف 207433.516.51275.5شرق

شعبان   23316 رشدى رمضان المشتركه    رنا العدادئية السعدية المحلة ف 33.525.5138.55.518.51376.5شرق

محمود   23317 عبدالرؤوف محمود المشتركه    رنا العدادئية السعدية المحلة ف 3521.5147.5818.512.566شرق

على   23318 محمد عبدالمحسن المشتركه    سهير العدادئية السعدية المحلة ف 1815102.57.5151075.5شرق

رجب   23319 سعيد رجب المشتركه    شروق العدادئية السعدية المحلة ف 34.521107.57.518.51775.5شرق

عطيه   23320 طلعت وائل المشتركه    شروق العدادئية السعدية المحلة ف 3218.57.587.51914.575شرق

محمد   23321 جمعه محمد المشتركه    شرين العدادئية السعدية المحلة ف 3421.56.57.52.516.51576.5شرق

حسن   23322 اسماعيل فيصل المشتركه    فاطمه العدادئية السعدية المحلة ف 35.527.57.57.54.51516.565.5شرق

محمد   23323 السيد رضا المشتركه    قمر العدادئية السعدية المحلة ف 3215107.53161575.5شرق

محمد   23324 السيد محمد المشتركه    لقاء العدادئية السعدية المحلة ف 29.515.57.57.53151575شرق

حسن   23325 محمد السيد المشتركه    ماجده العدادئية السعدية المحلة ف 26156.582.515.51475شرق

رجب   23326 سعيد رأفت المشتركه    مروه العدادئية السعدية المحلة ف 29256.510.52.515.51774.5شرق
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العاصي    23327 احمد محمد احمد المشتركه    منار العدادئية السعدية المحلة ف 3629.513.511.59181876.5شرق

رجب   23328 سعيد رأفت المشتركه    منار العدادئية السعدية المحلة ف 33.5257.510315.51675شرق

البسطويسى   23329 محمد رضا المشتركه    منى العدادئية السعدية المحلة ف 25261083.515.51177شرق

محمود   23330 محمد صابر المشتركه    مها العدادئية السعدية المحلة ف 24247.54.541612.577شرق

العدوى   23331 يوسف محمد المشتركه    مياده العدادئية السعدية المحلة ف 1212742.511.5965.5شرق

محمد   23332 اسماعيل السيد المشتركه    ناديه العدادئية السعدية المحلة ف 21.51674.5310.510.565.5شرق

محمد   23333 صبحى هانى المشتركه    نانسى العدادئية السعدية المحلة ف 3827.51210.57.517.513.567.5شرق

رزق   23334 على حمدى المشتركه    نعمات العدادئية السعدية المحلة ف 20.5205.58.57.515.51477.5شرق

رفعت   23335 محمد سمير المشتركه    نهى العدادئية السعدية المحلة ف 38301312.51019.51878شرق

ابراهيم   23336 رشدى محمد المشتركه    نهى العدادئية السعدية المحلة ف 24.5231052.515.51176شرق

غازى   23337 مسعد مصباح المشتركه    نورا العدادئية السعدية المحلة ف 2523107.53.515877شرق

احمد   23338 بدير عبدالحكيم المشتركه    هدير العدادئية السعدية المحلة ف 25.5247.57.5314.511.577شرق

محمود   23339 عبدالرحيم مدحت المشتركه    هيام العدادئية السعدية المحلة ف 32.526.512.512917.51977شرق

عبدالعزيز   23340 على اشرف المشتركه    ياسمين العدادئية السعدية المحلة ف 3726.519.512.511.5181676.5شرق

ابراهيم   23341 عبدالكريم احمد المحلة ابراهيم 21.59.5107.5512.56.562.5شرق

سعد   23342 محمد السعيد المحلة ابراهيم 3518.513.5117.51012.562.5شرق

ابراهيم   23343 حلمى على المحلة ابراهيم 29.5167.593.598.562.5شرق

الحسينى   23344 موسى على المحلة ابراهيم 352610.51061114.562.5شرق

محمدبدوى   23345 السيد فرج المحلة ابراهيم 29.519.5109512.51361.5شرق

يوسف   23346 ابراهيم محمد المحلة ابراهيم نصف36.5181713915.5137شرق

قريش   23347 عبدالحى ابراهيم المحلة احمد 38.5301914.51419.51241.5شرق

صبره   23348 مصطفى المتولى المحلة احمد 37292014.513.51913.592.5شرق

على   23349 عبدالرحمن رجب المحلة احمد 69.552.5واحد24.510.572.5شرق
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عبدالحليم   23350 محمد سامح المحلة احمد 37.526.5197.56161884شرق

السلمونى    23351 الدين علم سامى المحلة احمد 37.525.51988201673شرق

ابراهيم   23352 مختار سامى المحلة احمد 332619.59.54.5151553شرق

الغندور   23353 عبدالسلم شريف المحلة احمد 35.517178.54.5115.563شرق

عبدالحليم   23354 السيد صلح المحلة احمد 2919148.569.510.572.5شرق

ابوالخير   23355 محمد عبدالفتاح المحلة احمد 34.52215.5108.511.51473.5شرق

حسن   23356 احمد عزت المحلة احمد 3828.517.512.5101714.573.5شرق

عبدالمنعم   23357 عبدالحميد فتحى المحلة احمد 30.51915.581.511.51361.5شرق

محمدبدوى   23358 السيد فرج المحلة احمد 3626.518.57.57.51716.573.5شرق

عبدالسلم   23359 احمد متولى المحلة احمد 3820.5207.57.517.515.572.5شرق

الدسوقى   23360 طلب مجدى المحلة احمد 25916.58.5412.514.582.5شرق

على   23361 جبر محمد المحلة احمد 2011.5145.53610.553شرق

البيومى   23362 فوقى محمد المحلة احمد 3226.51812.59.518.51284شرق

رسلن   23363 مفيد محمد المحلة احمد 37.528191413.518.51258.5شرق

شرف    23364 عبدالخالق محمد مصطفى المحلة احمد 28197.584129.557.5شرق

عباسموسى   23365 ممدوح المحلة احمد 33.52712.585.514.5872شرق

عوض   23366 عبدالبارى وائل المحلة احمد 37.527.513.594131654شرق

محمد   23367 البدراوى ماهر المحلة ادهم 1722.558.54.511.5662شرق

سالم   23368 فارسسليمان المحلة اسلم 11.51565211.58.543.5شرق

احمد   23369 صالح مسعد المحلة اسلم 25.5153.555.510.511.553.5شرق

ابوزيد   23370 السعيد محمد المحلة السعيد 242269.5311.5652.5شرق

احمد   23371 السيد الطبلوى المحلة السيد 37.527.5191313.51915.564شرق

جمال   23372 السيد ايمن المحلة السيد 241654.57.5710.562.5شرق
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عبداللطيف   23373 محمد رضا المحلة السيد 3826.5171181817.574.5شرق

ايوب   23374 السيد عبدالله المحلة السيد 10.5853.5واحد26123.55.5شرق

عبدالعزيز   23375 السيد محمد المحلة السيد 12155.53.51.58.55.543.5شرق

السيد   23376 على محمد المحلة السيد 342615.513.51317.51174.5شرق
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بدوى   23377 سعد ابراهيم المحلة امين 33201011311.51363شرق

عثمان     23378 محمد محمود احمد الدين المحلة بهاء 34.522.5713613.51153.5شرق

الفقى   23379 عبدالسلم عادل المحلة جلل 342611.5137.5151264شرق

عبدالقادر   23380 السيد زكى المحلة جمال 36.525.511138161354.5شرق

النشاوى    23381 عطوه محمد لبيب المحلة حاتم 30.525.51011414.51154شرق

الغندور   23382 ابراهيم فتحى المحلة حازم 362617.513.58.518.516.563.5شرق

النمراوى   23383 يوسف السعيد المحلة حامد 37.529.518.58.57.519.51684.5شرق

بدوى   23384 ابراهيم الوليد المحلة خالد 39.530201515201986.5شرق

عبدربه    23385 ماهر على المحلة خالد 21.57.5128.5281364شرق

بركات   23386 على صبحى المحلة رائد 3224.511.5129.5151352شرق

احمد   23387 رشاد احمد المحلة رشاد 317.57.5125.512.5974شرق

حسن   23388 محمد احمد المحلة سعد 21.52113.5107.5171283شرق

بدوى   23389 سلطان شاهين المحلة شريف 39.53019.515152017.584.5شرق

غريب    23390 ابوزيد صابر محمد المحلة صابر 3110127.53.59761.5شرق

ابراهيم   23391 عبدالعزيز احمد المحلة عبدالحميد 2816.512.57.52.513.57.561.5شرق

الشربينى   23392 اسماعيل ابراهيم المحلة عبدالرحمن 26.515105.52.5137.555شرق

على   23393 السيد حسيب المحلة عبدالرحمن 28251343.516.59.572شرق

معتبر   23394 محمد خالد المحلة عبدالرحمن 20.51510.592.511471.5شرق

طلب   23395 على رأفت المحلة عبدالرحمن 36.527201314.5201695شرق

السيدحسانين   23396 عبدالرحمن عصام المحلة عبدالرحمن 261512.57.53.5141184شرق

عبدالغفار   23397 محمد على المحلة عبدالرحمن 35.52817.513.5111914.595شرق

عبدالفتاح   23398 شوقى محسن المحلة عبدالرحمن 39.53019.5151519.51395.5شرق

ابراهيم   23399 مختار محمد المحلة عبدالرحمن 3419.515.5117.517.510.593.5شرق
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ايوب   23400 ابراهيم محمود المحلة عبدالرحمن 362517.511.51119.51384شرق

البيومى   23401 عبداللطيف محمد المحلة عبداللطيف 3529.518.512.510201576شرق

شكر   23402 عبدالنبى السيد المحلة عبدالله 241511.5102.513.515.573.5شرق

عبدالواحد   23403 محمد على المحلة عبدالله 35.52918.5151419.51372.5شرق

سنبل   23404 عرفه محمد المحلة عبدالله 26.519107.52.52.518.552شرق

ابوشعيشع   23405 سعيد محمود المحلة عبدالله واحد351518119.56158شرق

محمد   23406 على جمعه المحلة على 332116103101973شرق

المتولى   23407 عطيه حامد المحلة على واحد24.591133.512.5136شرق

على   23408 عبدالمعطى صبحى المحلة على 30.51711.511.55.51514.543شرق

احمد   23409 على عبدالمعطى المحلة على 6.510.542.5واحد16174.57.5شرق

عبدالواحد   23410 على محمد المحلة على 35.5151812.51217.512.563.5شرق

عطيه   23411 على محمد المحلة على 3527.51713121615.569شرق

البسطويسى   23412 على محمد المحلة عماد 16237.511.52.57.513.554شرق

محمد   23413 حامد ياسر المحلة عمار 312015.511.57.512.516.564شرق

بدوى   23414 محمد ياسر المحلة عمار 322916.51210.5151564شرق

عرفه   23415 محمد احمد المحلة عمر 333019.512.51518.51374شرق

الشربيني   23416 على جمال المحلة عمر 383019.514.514.7519.517.564.5شرق

ابراهيم   23417 ابراهيم احمد المحلة عمرو 38.5292014.512.519.751774.5شرق

عطيه   23418 عبدالحميد اكرام المحلة عمرو 24.517.514.5121112.51353.5شرق
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صالح   23419 السيد خالد المحلة عمرو 3422161213.518.51264.5شرق

رشاد   23420 عبدالخالق فوزى المحلة عمرو 22.5181311.58.51312.564شرق

عبدالحميد   23421 الدمراوى السيد المحلة عيد 19911104.5101263.5شرق

سنبل   23422 محمد محمد المحلة فتحى 373019121216.51664شرق

عباسسيداحمد   23423 خالد المحلة كريم 30.52513.511.5616.511.553.5شرق

ابوالخير    23424 محمود محمد علء المحلة كريم 342811.513914.51564شرق

محمود   23425 اسماعيل مصطفى المحلة كريم واحد25.5157.522.515145شرق

محمود   23426 شوقى مصطفى المحلة كريم 2511104.5317.51353شرق

على   23427 سامى احمد المحلة مازن 3312.518.57.57.5181454شرق

عبدالهادى   23428 محمد عبدالهادى المحلة مازن 3218.5137.541817.564.5شرق

سعيد   23429 ابوالمعاطى ابراهيم المحلة محمد 29177.553171855شرق

ابراهيم   23430 احمد ابراهيم المحلة محمد 291510.54.531616.554.5شرق

الزناتى   23431 خليفه ابراهيم المحلة محمد 28812.54.53.51514.555شرق

طلب    23432 ابوشناف طلب ابراهيم المحلة محمد 5101552.5واحد20.5510شرق

السيد   23433 احمد احمد المحلة محمد 373016.514.5151917.567.5شرق

عبدالمنعم   23434 الحملى احمد المحلة محمد 14.510107.521414.555شرق

يوسف   23435 عبدالسميع احمد المحلة محمد 352117.512.58.517.516.545.5شرق

غازى   23436 جمعه اشرف المحلة محمد 372918.514.51119.515.563.5شرق

عبدالحميد   23437 محمد اشرف المحلة محمد 34.52618.59.510.518.51663.5شرق

السيد   23438 فوزى السيد المحلة محمد 37271913.513.519.51763.5شرق

مراد   23439 عبدالرحمن تحسين المحلة محمد 382919.51315191553.5شرق

عبدالحميد   23440 عبدالحميد جمال المحلة محمد 18.515.511.525.518.51153.5شرق

صالح   23441 السيد خالد المحلة محمد 32.517.512117.518.51574شرق

المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش

المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش

المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش
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المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش

المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش

المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش

المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش
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حجازى   23442 زكى خضر المحلة محمد 18117.5331615.553.5شرق

محمد   23443 احمدالسيد رأفت المحلة محمد 38.52819.514152018.583شرق

اسماعيل   23444 عبدالمعطى ربيع المحلة محمد 30.524.57.544.5151753شرق

ابراهيم   23445 عبدربه رضا المحلة محمد 16.510.552.52.513.51343شرق

حسن    23446 سيداحمد محمد رضا المحلة محمد 2820125211.516.552.5شرق

موسي   23447 اسماعيل عادل المحلة محمد 2922105.52.513.51653شرق

السماحى   23448 محمد عادل المحلة محمد 32.521103214.510.553شرق

ابراهيم   23449 عبداللطيف عبدالفتاح المحلة محمد 38.53019.5131119.512.562.5شرق

عبدالمنعم   23450 حمزه عبدالمنعم المحلة محمد 31.52813.57.57.514.517.556شرق

اسماعيل   23451 التربى عز المحلة محمد 352510.55.55.512.511.562.5شرق

مغنم   23452 توفيق على المحلة محمد 27.515.56.55.54.511.512.563شرق

عمر    23453 غازى جلل غازى المحلة محمد 38.53019.7515152016.575.5شرق

على   23454 احمد فتحى المحلة محمد 3119.512.597.515.51652شرق

على   23455 محمود فتحى المحلة محمد نصف246.55.51.52.57.512.54شرق

عبدالجواد   23456 ابراهيم فهمى المحلة محمد 21113.572واحد321812شرق

ابوزيد   23457 حلمى فؤاد المحلة محمد 34.521.51054.514.510.551.5شرق

عتمان   23458 محمد محمود المحلة محمد 32.516105.5311.51472.5شرق

الشحات   23459 حسن مصباح المحلة محمد 25177.53.53121352.5شرق

ابوشعيشع    23460 العرابى احمد مصطفى المحلة محمد 3722.51611.5817.512.544.5شرق

على    23461 السيد عبدالمنعم مصطفى المحلة محمد 33.5251513.59.5181245.5شرق

الحسينى   23462 موسى نصر المحلة محمد 383019.513.514.52019.554.5شرق

عبدالمجيد   23463 محمد هشام المحلة محمد 3218103.54131352.5شرق

النشاوى   23464 عبدالمنعم ابراهيم المحلة محمود 32226.54.54121243.5شرق
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محمود   23465 عبدالحميد رشيد المحلة محمود 36.527.5141291613.566.5شرق

حسن   23466 حسن صابر المحلة محمود 38.53019.51414.5201466.5شرق

محمد   23467 القطب عبدالناصر المحلة محمود 278.5107.541114.563شرق

حسن   23468 القطب محمد المحلة محمود 3518.513.597.513.515.562.5شرق

علم   23469 بشير محمد المحلة محمود 31.5161053.5141863شرق

ابراهيم   23470 عيد محمد المحلة محمود 224107.554.510.544شرق

شكر   23471 مسعد محمد المحلة محمود 39.53019.51414.52017.555شرق

احمد   23472 محمود ياسر المحلة محمود 30.59.516.52.57.5121651.5شرق

فهمى   23473 السيد محمد المحلة مروان واحد33.522.51611.51116.513.56شرق

مراد   23474 محمد ايمن المحلة مصطفى 17.551041.54.51143.5شرق

ابوالمجد   23475 مصطفى عزت المحلة مصطفى 298.5123.52.511.51345شرق

جهجه   23476 زيدان فؤاد المحلة مصطفى 372217.5129.51918.565شرق

مصطفى   23477 عبداللطيف فؤاد المحلة مصطفى 2497.52.51.51014.543شرق

محمد   23478 حامد محمد المحلة مصطفى 23.58.5114.52.51111.554شرق

عبدالنبى   23479 على محمد المحلة مصطفى 32301513121918.542.5شرق

غازى   23480 اسماعيل مداح المحلة مصطفى 29.51211.54.58111244.5شرق

محمد   23481 الدمراوى رضا المحلة معاذ 392719.751112.52017.562شرق

مسعود   23482 محمد مجدى المحلة معاذ 3923197.57.51414.562.5شرق

ابوزيد   23483 محمد ابراهيم المحلة معتصم 101252واحد3212.511.53.5شرق

الشيخ   23484 المحمدى عبدالسلم المحلة ممدوح 27.510.512.599.515.511.545شرق

على   23485 سامى احمد المحلة نادر 34.520.517.5131117.51655شرق

المعداوى   23486 الغريب ابوشعيشع المحلة نجاح 35231810.5915.517.556.5شرق

عبدالقادر   23487 محمد احمد المحلة نور 26.591187.5121144.5شرق
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سنبل   23488 عزوز حليم المحلة هادى 34.512.5101.53.51013.552شرق

بدوى   23489 سلطان بدوى المحلة هشام 36.526.515.59.59.517.51441.5شرق

على   23490 عبدالحكيم جمال المحلة وليد واحد7.53.511.54واحد1266شرق

عبدالحميد   23491 عبدالحى رأفت المحلة وليد 34.5301912.514.519.51654شرق

يوسف   23492 عبدالعزيز عاطف المحلة وليد واحد197.522.53.56.5134شرق

غازى   23493 رشدى السيد المحلة ياسر واحد18.55.57234.5105شرق

عمر   23494 عبداللطيف صبحى المحلة احلم 3527167.591316.564.5شرق

على   23495 عبدالحميد عزت المحلة احلم واحد26.5105.555.5616.54شرق

عبدالخالق   23496 احمد على المحلة ازهار 37.521127.57.513.51644شرق

احمد   23497 العطافى احمد المحلة اسراء 36.52918.51413.5191652.5شرق

البيومى   23498 حامد السعيد المحلة اسراء 38.53019.5141419.51975.5شرق

بسيونى   23499 محمد بسيونى المحلة اسراء 3727.519.512.5819.51753.5شرق

صالح   23500 محسن جمعه المحلة اسراء 3921.517.5137.517.51752.5شرق

حسين    23501 احمد رشدى عبدالحى المحلة اسراء 39.52919.514.515202099.5شرق

محمد   23502 السيد عبدالله المحلة اسراء 34.59.51097.516.51852شرق

شلبى   23503 السيد على المحلة اسراء 34.528118.5111714.572.5شرق

عرفه   23504 شحاته محمد المحلة اسراء 31.510.54.54.5671053شرق

محمود   23505 الدمراوى محمود المحلة اسراء واحد36.51916.59916.511.55شرق

محمد   23506 العطافى السيد المحلة اسلم 31.520107.54.51211.572.5شرق

عبدالخالق   23507 سلطان السيد المحلة اسماء 39.530191415201999.5شرق

سعد   23508 عبدالعزيز السيد المحلة اسماء 2845.54.53.5108.552.5شرق

راتب   23509 سمير جمال المحلة اسماء 37301913.512.517.51478شرق

يونس   23510 محمد على المحلة اسماء 33.516.513.57.53121575.5شرق
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المرسى   23511 على مجاهد المحلة اسماء 3123.55.53.54121353شرق

على   23512 عبدالمعطى بحور المحلة الء 362815.512.5101611.554شرق

ابراهيم   23513 محمد رامى المحلة الء 2821.56.543.512.515.584.5شرق

سكران   23514 محمد نبيل المحلة الء 33.5231997.51617.564.5شرق

عبدربة   23515 ابراهيم ممدوح المحلة امل 39.53019.51315201989.5شرق

مرجان   23516 الزاهى خالد المحلة امنيه 39.530201514.5201689.5شرق

عبداللطيف   23517 احمد محمد المحلة امنيه 38.53019.5109.518.515.576.5شرق

عمر    23518 الششتاوى محمد محمد المحلة امنيه 31.5216.553.5121474.5شرق

غازى   23519 محمد محمد المحلة امنيه 3522.5129.57.5161184شرق

الدسوقى   23520 جبر الدسوقى المحلة اميره 101272واحد22.51552.5شرق

النمراوى   23521 يوسف السعيد المحلة اميره 3519139.5815.51486شرق

سيداحمد   23522 سليمان احمد المحلة انجى واحد2710.541.54.57135شرق

عبدالمجيد   23523 على محمد المحلة انجى 3317.553.5512.514.573.5شرق

عامر   23524 احمد ابراهيم المحلة ايمان 352813.51410.5181675.5شرق

السكرى   23525 الزغبى الزغبى المحلة ايمان 610.57.573.5نصف2515.54.5شرق

احمد   23526 محمد على المحلة ايمان 3718.513.511.510181974شرق

احمد   23527 كمال محمد المحلة ايمان 393019.51515201568شرق

الزناتى   23528 محمد المحلة ايناسصبحى 33175.53.5311.51553.5شرق

رجب    23529 احمد عبدالنبى احمد المحلة ايه 3317104.52111374.5شرق

عمر    23530 اسماعيل فوزى السيد المحلة ايه 24.512.563410.51163شرق

غازى   23531 محمود عزت المحلة ايه 22.5103.543.5101053.5شرق

ابراهيم   23532 عثمان محمد المحلة ايه 382715.5119.5181454.5شرق

الدمراوى   23533 محمد مصطفى المحلة ايه 35.520101111151454شرق
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صالح   23534 محسن ابراهيم المحلة بسمه 34.515107.5613.51353شرق

بدير   23535 محمد رضا المحلة بسنت 383019.513.515201284شرق

عبدالحميد   23536 محمود الدمراوى المحلة بشرى 391515.57.59.518.513.563شرق

سليمان    23537 محمد فرج محمد المحلة بشرى 27.512105.52121264.5شرق

الدمراوى   23538 السيدمحمد احمد المحلة تحيه 383019.514.51419.51665شرق

البسطويسى   23539 محمد نبيل المحلة ثريا 30107.54.52.571053شرق

سيداحمد   23540 حامد رضا المحلة جميله نصف1010.55واحد28.511.5104شرق

القطب   23541 جلل السيد المحلة حبيبه 3310.51043121465شرق

عطية   23542 مسعد محمد المحلة حسناء 31146.55.54.512.510.554.5شرق

ابوشعيشع   23543 مسعد عزام المحلة خلود 35.52617.597.5171464.5شرق

البشبيشى   23544 محمود السيد المحلة داليا 3723.511.555.5171254شرق

حامد   23545 محمود امين المحلة داليا 361911.5114166.564شرق

عبدالعزيز   23546 طلعت يسرى المحلة داليا 3723197.57.51715.577شرق

ابوشعيشع   23547 محمد حميدو المحلة دعاء 5.51154واحد23.5644شرق

عبدالرازق   23548 عبدالعليم محمد المحلة دعاء 33.511107.55.512.51053.5شرق

البسيونى   23549 عزت محمد المحلة دعاء 39.5302015152020109.5شرق

محمد   23550 ابراهيم مصطفى المحلة دعاء 2687.57.535.510.552شرق

عبدالعزيز   23551 عرفات ابراهيم المحلة دنيا 33101362واحد18.53.5شرق

المتولى   23552 عطيه السيد المحلة دنيا 29.56.554413.514.562شرق

ابراهيم   23553 رمضان المعداوى المحلة دنيا 23.54.52.53.5571072شرق

الديسطى   23554 عبدالكريم ايمن المحلة دنيا 392814.51513191594.5شرق

جهجه   23555 محمد جمال المحلة دنيا 38.52815.51111.518.517.573شرق

القرنشاوى   23556 عبدالنبى محمد المحلة دنيا صفر3515149.551615.58شرق
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ريحان   23557 سرور جمال المحلة دينا 29.51075.5410.511.562.5شرق

عطيه   23558 ممدوح صبحى المحلة دينا 3010.53.53.531114.551.5شرق

المغازى   23559 عبدالعزيز الكحلوى المحلة رانيا 38.529.51612.51317.51897.5شرق

جهجه   23560 محمد فرحات المحلة رانيا 3829.517.514.514.51916.592شرق

السلمونى    23561 محمد على محمد المحلة رانيا 41162.5واحدواحد197.53شرق

الشربينى   23562 فرحات يوسف المحلة رانيا نصف3020125.7541315.58شرق

موسى   23563 على السيد المحلة رجاء 30157.587.51211.571.5شرق

عبدالعزيز   23564 محمد عبدالعزيز المحلة رحاب 39291812.514.5191693.5شرق

محمود   23565 قتحى محمود المحلة رحاب 21.595.5327862.5شرق

سيداحمد   23566 محمود ابراهيم المحلة رحمه 265.543.55161281.5شرق

خضر    23567 السيد محمد السيد المحلة رحمه 3420128.59131693.5شرق

عطيه   23568 عبدالعظيم محمود المحلة رشا 25.561057.5101183شرق
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كرم    23569 سيداحمد ايوب محمود المحلة رغد 38.53019.7514.515181793شرق

سمره   23570 محمود رضا المحلة رغده 259105671282.5شرق

حامد   23571 النجدى رجب المحلة رنا 26.59.53.547.51013.573شرق

ابوالرايات   23572 حسن محمد المحلة رنا 39.53018.514152020106.5شرق

مصطفى   23573 احمد مصطفى المحلة رنا 39302015152020910شرق

ابراهيم    23574 عبدالجواد معوض شريف المحلة رهف 38.529.519.51310.519.518.583شرق

الحسينى   23575 السعيد عبدالحميد المحلة روان 32.525107.5412.515.552شرق

غريب   23576 محمد احمد المحلة ريهام واحد239.5107.57.51014.56شرق

شيتوى   23577 على حسن المحلة زينب 38.5271912.510.517.517.582شرق

عبدالجليل    23578 ابراهيم السيد المحلة ساره صفر516.56نصفواحد205.52.5شرق

عبدالقوى   23579 ابراهيم السيد المحلة ساره 32.524.5109.57.516.514.592.5شرق

الدين    23580 تاج توفيق محمد المحلة ساره 3310.512.55210.516.582شرق

على   23581 محمد نبيل المحلة ساميه 3325.512.582.51418.593شرق

الجمال   23582 ابراهيم عزت المحلة سعديه 10.512.582واحد3017.5104.5شرق

على   23583 محمد هانى المحلة سلمى 3823137.5515.517.591.5شرق

عبدالنبى   23584 محمد اسامه المحلة سماح 383019.514.514.519.7517.588.5شرق

محمد   23585 على محمد المحلة سمر 34.5251799.51917.592.5شرق

المتولى   23586 محمد محمد المحلة سناء 3515129.57.513.515.583.5شرق

سيداحمد   23587 مصباح يسرى المحلة سناء 36171310417.51693.5شرق

سيداحمد   23588 حسن عدنان المحلة سهام 3720.51613.510.519.51786.5شرق

جهجة   23589 مامون رأفت المحلة سوزان 36.524141010.518.51893شرق

عبداللطيف   23590 عبدالمولى رضا المحلة شاهندا 37.528.518.5127.5201896شرق

على   23591 السيد احمد المحلة شروق 362319119.5171884.5شرق
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الشناوى   23592 عبدالسلم رزق المحلة شروق 26.58.55.54.52.5111273.5شرق

السماحى   23593 محمد طارق المحلة شروق 3929.519.514.513201678.5شرق

زقزوق    23594 محمد المام حامد المحلة شهد 35.5301585171383شرق

العدوى    23595 البسطويسى حامد حمدى المحلة شيماء 5872.5واحد15442.5شرق

الغندور   23596 عبدالمعبود عرفه المحلة صفا 2683.531.5111472شرق

اليمانى   23597 شوقى جمعه المحلة صفاء 372915.512.51319.51674.5شرق

البيومي   23598 عبدالحى طلعت المحلة عبير 3929.51314.5152010.585.5شرق

المغازى   23599 احمد باسم المحلة غاده 31.51012221010.571.5شرق

مصطفى   23600 محمد احمد المحلة فاطمه 3727198.58.518.52063.5شرق

السيد   23601 محمد السيد المحلة فاطمه 33.515117.5314.51552.5شرق

شادى    23602 محمد البسيونى جمال المحلة فاطمه 3630181414201963شرق

عطيه   23603 بدير جمعه المحلة فاطمه 35.527.51812.51219.517.562.5شرق

حسين   23604 غازى حسين المحلة فاطمه 3523157.54.515.51854شرق

غازى   23605 مختار رضا المحلة فاطمه 3618159818.517.563شرق

البسطويسى   23606 نصر صلح المحلة فاطمه 5.51463نصف25.5153.53.5شرق

ابوعضمه   23607 عبدالفتاح على المحلة فاطمه 342210.5102.51918.584شرق

صالح   23608 محمد فتحى المحلة فاطمه 37.52415.513.5102017.573.5شرق

الترياقى    23609 حسن الحسينى محمد المحلة فاطمه 31.51510841515.563.5شرق

سيداحمد   23610 عبدالهادى محمد المحلة فاطمه 3520.512.58.57.518.516.573.5شرق

غيث   23611 عبدالوهاب محمد المحلة فاطمه 39.53019.7514.5142017.589شرق

السروى   23612 عطيه محمد المحلة فاطمه 3927.52014.515201786.5شرق

حسن   23613 على محمد المحلة فاطمه 3629.52014.515201877شرق

عبدالمعبود   23614 على محمد المحلة فاطمه 39.52919.51515202084شرق
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محمد   23615 حامد ياسر المحلة فاطمه 29.5154.57.5311.512.572.5شرق المشتركة/      ع الدين صلح محمد ش
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عبدالحميد   23616 الزغبى رمضان المحلة فتحيه واحد21.575.53.52.5416.57شرق

عطيه   23617 عبدالحى محمد المحلة فداء 393019.7515142018.5810شرق

احمد   23618 عبدالباقى احمد المحلة فرحه 228.55224.516.561.5شرق

سليمان   23619 موسى محمد المحلة كريمه 38.53019.75131319.52084شرق

السماحى   23620 على صبحى المحلة لبنى 35.51513331517.581.5شرق

سرحان   23621 يوسف محمد المحلة لمى 38.52818.5141319.51883.5شرق

شكر   23622 مسعد مصطفى المحلة ليلى 34.515.517.510.5514.514.584شرق

حسين   23623 حسن السيد المحلة ليندا 25.518621.513.517.542.5شرق

رزق   23624 فهمى محمد المحلة ماجده 34.517.510117.513.519.563.5شرق

محمود   23625 عبدالسميع ايمن المحلة مايسه 37.52319.7513.512.519.51884.5شرق

المتولى   23626 المعداوى ابراهيم المحلة مريم 37301914.512.5201863شرق

ناصف   23627 عبدالعزيز اشرف المحلة مريم 362818.513.5917.517.593شرق

محمد   23628 فاروق خالد المحلة مريم 38.52917.51311191684شرق

ابوزيد   23629 ابراهيم رضا المحلة مريم 34.52413.512.55.5171663شرق

المتولى   23630 المحمدى وجيه المحلة مريم 3523148.57.513.51673.5شرق

ابراهيم   23631 عطيه ابراهيم المحلة منار 36.523127.57.51418.564شرق

الفقى   23632 ابراهيم محمد المحلة منار 30.52310.57.54.511.51864شرق

محمد   23633 البسطويسى السيد المحلة منه 33231011.581218.563.5شرق

ابراهيم    23634 المغاورى حمدى الله المحلة منه 30.5211097.5121874شرق

يوسف   23635 عبدالهادى بشير المحلة منه 36.53019.514.514.519.518.587شرق

موسى   23636 عيسى خالد المحلة منه 383019.51514.52018.589.5شرق

بركات   23637 السيد محمد المحلة منى 27.525.51014981378شرق

غازى   23638 رشدى السيد المحلة مى 29.51555.57.59.512.554شرق
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مصطفى     23639 الدين نور محمد شريف المحلة مى 373018.514.5142017.558شرق

عبدالحميد   23640 مصطفى محمد المحلة مى 27173.52.53311.565.5شرق

شرف   23641 اسماعيل مصطفى المحلة مى 36.53019127.515.511.575.5شرق

سعد   23642 محمد رضا المحلة مياده 35187.57.541314.575شرق

المرسى    23643 طه المرسى طه المحلة ميار 34271010.58.5151666شرق

الحسينى   23644 عبدالحميد نبيل المحلة ناريمان 34201512816.51575.5شرق

عبدالفتاح   23645 عبدالحميد طلعت المحلة نانسى 33175.55.559.513.565شرق

على   23646 السيد حمزه المحلة نجلء 29.511103.537.51264.5شرق

زيدان   23647 عيسى مسعد المحلة نجوى 37.530191413.5191775.5شرق

عبدالخالق   23648 عزت اشرف المحلة ندى 3528.517.513.511.5192097.5شرق

محمد    23649 فؤاد احمد البسيونى المحلة ندى 38.527.519.513.512.5192098شرق

النشاوى   23650 محمد السعيد المحلة ندى 372715.511.58.5191786شرق

خليفه   23651 ابراهيم ايمن المحلة ندى 39.5302015152020610شرق

الدين    23652 شمس المهدى رضا المحلة ندى 36.53016.5118.518.51975.5شرق

عبدالهادى   23653 محمد سامى المحلة ندى 30913.5427.513.555شرق

الششتاوى   23654 عبدالحليم محمد المحلة ندى 36.53018.511.513.518.51976شرق

شلبى   23655 اسماعيل مصطفى المحلة ندى 3425108.55.571475شرق

جهجه   23656 محمد مجدى المحلة نرمين 383019.514.513.5201793شرق

شرف   23657 مصباح محمد المحلة نهله 37.53019.514.513202086.5شرق

على   23658 محمود فتحى المحلة نور 37.528.511.512.591918.565.5شرق

غازى   23659 على محمود المحلة نور 37.530181413.5201866.5شرق

الششتاوى   23660 مخيمر معوض المحلة نورا 14.51765واحد3195.54.5شرق

ابراهيم   23661 توفيق فارس المحلة نوران 3823.517.510.58.518.51664.5شرق
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السعيد   23662 على احمد المحلة نورهان 32.520.516.5115.51818.564شرق

حماد   23663 سامى اسامه المحلة نورهان 141656واحد2817.5134.5شرق

ابراهيم    23664 على محمد اشرف المحلة نورهان 10.51675واحد295.5109شرق

خليل   23665 حسن الدمراوى المحلة نورهان 37.527.519.7514.512.5191768.5شرق

جاد   23666 احمد حامد المحلة نورهان 3425.515.514.51019.517.586.5شرق

السيد   23667 محمد حمدى المحلة نورهان 38.522.511.514.58.518.51688شرق

السيد   23668 محمد سليمان المحلة نورهان 25.51514.510.55189.553.5شرق

محمد   23669 ابراهيم فتحى المحلة نورهان 3828.51914121916.574شرق

ابراهيم   23670 صلح محمد المحلة نورهان 39.530201515201888شرق

محمد   23671 مختار محمد المحلة نورهان 321513.514.510.517.51885.5شرق
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متولى   23672 فؤاد وليد المحلة نورهان 39.5302014.515201979شرق

عبدالرحمن   23673 السيد رضا المحلة هاجر 251910.5137.5151976شرق

ابوزيد   23674 فتحى محمد المحلة هاجر 3728.519.514.5142019.588.5شرق

محمود   23675 ابراهيم السيد المحلة هاله 37.5271912.57.518.515.553.5شرق

ابوالخير   23676 جمعه محمد المحلة هانم 321118.510.5417.516.554.5شرق

المجدوب    23677 محمد سامح الله المحلة هبه 383018.514.513.519.519.585شرق

السيد   23678 السيدمحمد رضا المحلة هبه 35.529.5181110191887شرق

محمد   23679 محمود السيد المحلة هدى 34.527.51834.518.51286.5شرق

الشربينى   23680 محمد مصطفى المحلة هدى 19.51275.541712.573شرق

عطيه   23681 محمد السيد المحلة هناء 24101022.515.515.582.5شرق

عمر   23682 محمد العطافى المحلة هيام 24117.52.53.51316.583شرق

مختار   23683 اسماعيل وائل المحلة هيام 39.530201315201876.5شرق

السيد   23684 شحاته السيد المحلة وفاء 3626.516.51311151787.5شرق

على   23685 عبدالهادى محمود المحلة وفاء 25.521.5710.510.5161483شرق

محمد   23686 اسماعيل محمود المحلة ولء 29.5157.53214.51973شرق

عبدربه   23687 على السيد المحلة وهيبه 1.510.510.572واحد1619.56.5شرق

عرفه   23688 مسعد فوزى المحلة وهيبه 38281810.58161983.5شرق

الششتاوى   23689 ابراهيم السيد المحلة يارا 342719.5141019.517.582شرق

السيد   23690 مظهر سامى المحلة ياسمين 31.520165.54.516.517.563شرق

الشحات   23691 حسن محمد المحلة ياسمين 3418.51998.51819.565شرق

محمود   23692 عبداللطيف محمود المحلة يسرا 3628.517.511121717.585شرق

محرم   23693 فتحى رمضان قريش ابراهيم المحلة صقر 383019.51515201867.5شرق

عامر   23694 ابراهيم عصام قريش ابراهيم المحلة صقر 159.515.514.531111.554شرق
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صحصاح    23695 المتولى صحصاح ابراهيم قريش احمد المحلة صقر 36.528.519.5159.517.51854.5شرق

الشريف   23696 عبدالعزيز ابراهيم قريش احمد المحلة صقر 32.5281914.581812.555.5شرق

طاهر    23697 فوزى محمد اسامه قريش احمد المحلة صقر 322318147.515.51764شرق

المتولى    23698 احمد المتولى اشرف قريش احمد المحلة صقر 38.53019.7514.515201573شرق

برسيمه   23699 على امير قريش احمد المحلة صقر 37.53018151519.51663.5شرق

عيسى    23700 عبدالله احمد ايمن قريش احمد المحلة صقر 35291813.511191765.5شرق

السعداوى   23701 محمد حسن قريش احمد المحلة صقر 34.5241810.53.51615.595.5شرق

قريش     23702 الدسوقى احمد العابدين زين قريش احمد المحلة صقر 15.511.557.55.547.553.5شرق

ابوزيد    23703 محمد جمعه سعيد قريش احمد المحلة صقر 3629.518.511.51216.511.555.5شرق

العبد   23704 ابراهيم طارق قريش احمد المحلة صقر 38.52919151519.51365.5شرق

الشهاوى   23705 عبدالحميد عادل قريش احمد المحلة صقر 3728.519.51514.7519.51565.5شرق

عبدالغنى   23706 عبدالغفار فوزى قريش احمد المحلة صقر 383019151318.513.555.5شرق

السيد    23707 معوض فؤاد كمال قريش احمد المحلة صقر 25.513.514.59.53.510.51042.5شرق

عمران   23708 عمران مجدى قريش احمد المحلة صقر 3629.519.5151519.515.553.5شرق

رسلن   23709 الحسانين محمد قريش احمد المحلة صقر 34.5241778.51217.596.5شرق

الشبراوى    23710 احمد الشافعى محمد قريش احمد المحلة صقر 32.526148.531115.554شرق

البدوى   23711 حمدالله محمد قريش احمد المحلة صقر 32.5221610.254141887.5شرق

ابراهيم   23712 دسوقى محمد قريش احمد المحلة صقر 29.52014.587.511.5757شرق

عيسى    23713 موسى موسى محمد قريش احمد المحلة صقر 34.52918.5111118.51668شرق

ابوالهيثم    23714 محمد احمد محمود قريش احمد المحلة صقر 392918151218.514.568شرق

الديب    23715 محمود عبدالمنعم ممدوح قريش احمد المحلة صقر 312610.57.57.5171057.5شرق

حسنين   23716 محمد حسين قريش ادهم المحلة صقر 3220.512.57.55.51611.567.5شرق

الزيادى    23717 احمد احمد محمد قريش اسلم المحلة صقر 36.52411107.5161465شرق
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الملح   23718 عبدالحى مصطفى قريش اسلم المحلة صقر 16.55.510.533.5101256.5شرق

الرشيدى    23719 محمد المتولى محمد قريش ايمن المحلة صقر 33.52616.51091716.557شرق

بركات    23720 عيد بركات محمد قريش بركات المحلة صقر 332411.59.5915.51367شرق

ادريس   23721 حسين رأفت قريش حازم المحلة صقر 382817.512.51318.51447شرق

الساداتى   23722 عبدالحميد على قريش حسام المحلة صقر 26134.53.54.51411.563.5شرق

الجمال   23723 عطيه محمد قريش حسام المحلة صقر 26247.58.52.51917.567شرق

الحمر   23724 عبدالمنعم محمد قريش خالد المحلة صقر 39.53019.511.51319.51968.5شرق

الجمل    23725 احمد عوض وحيد قريش خالد المحلة صقر 392919.51514.5192069شرق

دنيا    23726 مصطفى متولى محمد قريش زياد المحلة صقر 36.5271913.51019.516610شرق

فرو     23727 محمود عبدالحميد علء الله قريش سيف المحلة صقر 26.5151134.518946شرق

العيسوى    23728 على فهمى محمد قريش شادى المحلة صقر 362916.58.58.519.515.576شرق

محفوظ    23729 امين صلح حمدى قريش صلح المحلة صقر 312412.54.5517.512.556.5شرق

الغريب    23730 محمود حسن اشرف قريش عبدالرحمن المحلة صقر 36.53015.5141119.517.557.5شرق

فايد    23731 حافظ ابراهيم حافظ قريش عبدالرحمن المحلة صقر 392819.512.513.519.517.547شرق

ابوالعز    23732 محمود جلل صالح قريش عبدالرحمن المحلة صقر 10.5107.51.52.510.5941.5شرق

المالكى   23733 حسين صبرى قريش عبدالرحمن المحلة صقر 37.5271310418.51555.5شرق

عبداللطيف   23734 يوسف عبدالناصر قريش عبدالرحمن المحلة صقر 1.514.510.565صفر149.52.5شرق

زهران   23735 السيد عمر قريش عبدالرحمن المحلة صقر 3025.510.513.55.517.511.555شرق

احمد    23736 عبدالحليم فتحى محمد قريش عبدالرحمن المحلة صقر 38.53015.512.511.518.51765.5شرق

جاويش   23737 عبدالله عصام قريش عبدالله المحلة صقر 36.52714.514.510.519.516.585شرق

طه    23738 محمود السيد كامل قريش عبدالله المحلة صقر 23.57107.54.516.51376شرق

ابوالنجا   23739 ابوالنجا محمد قريش عبدالله المحلة صقر 39281914.5152016.575.5شرق

الدين    23740 علم حسن محمد قريش عبدالله المحلة صقر 372715.513.51319.516.575.5شرق
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عاشور   23741 عبدالنبى محمد قريش عبدالله المحلة صقر 37.52618.51112.519.51787.5شرق

محرم   23742 فتحى رمضان قريش على المحلة صقر 393019.514152016.588.5شرق

ابوالعنين    23743 عبدالسلم محمد محمد قريش على المحلة صقر 3220169.57.5191696.5شرق

النمكي   23744 لطفى محمد قريش عمر المحلة صقر 23.515.5109818.515.577شرق

اسماعيل   23745 مصطفى محمد قريش عمر المحلة صقر 37251714.513.519.51787شرق

الدين     23746 جمال احمد على احمد قريش عمرو المحلة صقر 3328.5157.59.5201574.5شرق

الشامى    23747 حسن حسن خطاب قريش عمرو المحلة صقر 393019.514.5152017.586.5شرق

بدر     23748 محمد عبدالعليم محمد احمد قريش فارس المحلة صقر 39301914.515201886شرق

دسوقى   23749 عبدالمنعم وليد قريش فارس المحلة صقر 372918.5121119.516.576.5شرق

طولن    23750 السيد مجدى محمد قريش فهد المحلة صقر 37.52919.51482015.576.5شرق

خليل    23751 عبدالفتاح بدير عبدالفتاح قريش كريم المحلة صقر 36.52713147.519.5987شرق

على   23752 ششتاوى على قريش كريم المحلة صقر 36.529.518.5119.5201897.5شرق

توفيق   23753 عبدالرحمن محمد قريش كريم المحلة صقر 32.529149.57.52017.575.5شرق

الصعيدى   23754 بدوى السيد قريش لؤى المحلة صقر 39.52919.515152018.596شرق

البنان    23755 عبدالغنى حسن محمد قريش ماهر المحلة صقر 22195.537.513.513.556شرق

جاويش   23756 عبدالله احمد قريش محمد المحلة صقر 3930151210.52013.598شرق

السيد     23757 ذكى الدين سعد اشرف قريش محمد المحلة صقر 302812.513.51019.516.597شرق

محجوب    23758 امام عبدالله امير قريش محمد المحلة صقر 38.5302014.514.519.516.556.5شرق

ابوجازيه    23759 عبدالرحمن ابوالفتح جمال قريش محمد المحلة صقر 332718.5131119.517910شرق

رسلن   23760 السعيد جمال قريش محمد المحلة صقر 383019.7512.5152020910شرق

سلم   23761 حسين جمال قريش محمد المحلة صقر 362819.7511.510.517.51979.5شرق

مصطفى     23762 خالد الدين سراج جميل قريش محمد المحلة صقر 3529.5191412161889.5شرق

الله     23763 سبح حسن السيد حمدى قريش محمد المحلة صقر 32201610.58.51917.574.5شرق
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مشالي   23764 حافظ خالد قريش محمد المحلة صقر 373019.7515152018.574.5شرق

شريف   23765 احمد شريف قريش محمد المحلة صقر 34.528198.512.5201474.5شرق

عماره   23766 على شعبان قريش محمد المحلة صقر 3325.518.57.57.5201941.5شرق

حسونه    23767 ابراهيم محمد عبدالوهاب قريش محمد المحلة صقر 27.51212129.516.515.572.5شرق

احمد   23768 محمد علء قريش محمد المحلة صقر 3829.5201515201685.5شرق

عبدالغنى   23769 عبدالغفار فوزى قريش محمد المحلة صقر 38.530201515191793.5شرق

منسي   23770 عبداللطيف محمد قريش محمد المحلة صقر 2817.514.59.57.513.58.564.5شرق

فرج    23771 المهدى فاروق محمد قريش محمد المحلة صقر 36.53016.5117.518.517.586.5شرق

حزين   23772 عبدالمنعم محمود قريش محمد المحلة صقر 305158.258181463شرق

خلف   23773 فتحى هانى قريش محمد المحلة صقر 34.526.516.57.5916.51586.5شرق

رمضان   23774 فتحى وائل قريش محمد المحلة صقر 3730191414.5201997.5شرق

ابراهيم    23775 ابراهيم محمد وحيد قريش محمد المحلة صقر 38301913.513.5201786.5شرق

ابوالخير   23776 سمير يحيى قريش محمد المحلة صقر 252019109.5201793شرق

العطار   23777 محمد رمضان قريش محمود المحلة صقر 30.528.51612.58.51818.583.5شرق

جمعه    23778 عبدالمنعم متولى متولى قريش محمود المحلة صقر 155.5115513.510.582.5شرق

المهدى   23779 محمد محمد قريش محمود المحلة صقر 3119137.58151884شرق

حطيبه    23780 ابراهيم يوسف يوسف قريش محمود المحلة صقر 3629.517.51412.5191694شرق

شعيب    23781 رجب محمد احمد قريش مصطفى المحلة صقر 393019.51514.5201784شرق

عجاج   23782 السيد عبدالرازق قريش مصطفى المحلة صقر 3625.557.510.516.5955شرق

سرور   23783 صلح وائل قريش هشام المحلة صقر 31237.51211141767.5شرق

الهللى      23784 الحسين محمد محمود سمير الحسين قريش وجد المحلة صقر 332717.514.511191775.5شرق

هنه    23785 على احمد كمال قريش وسام المحلة صقر 20.5114.54.591312.552.5شرق

الدالى    23786 محمد حسن امير قريش يحيى المحلة صقر 31267.510.59.517.51765شرق
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محمد    23787 احمد السيد السيد قريش يوسف المحلة صقر 2110.5687.5141865شرق

طولن   23788 السيد عزمى قريش يوسف المحلة صقر 312915131216.516.555شرق

جادالله    23789 احمد ابراهيم عصام قريش يوسف المحلة صقر 2927.5119.59.512.514.543.5شرق

النبراوى   23790 عبدالجليل مسعد قريش يوسف المحلة صقر 3229.512.5121116.51745شرق

العطار   23791 السعيد اشرف قريش اريج المحلة صقر 34.5301412111716.545شرق

الرسول    23792 مصطفى نصر احمد قريش اسراء المحلة صقر 33.527.514.512.511.518.51855.5شرق

هلل   23793 عبدالحميد حاتم قريش اسماء المحلة صقر 353014.51413.52019.595.5شرق

قطرى    23794 البيومى محمد محمد قريش الء المحلة صقر 31.53010.51411.5181754شرق

مجاهد    23795 حسن محمود محمد قريش الء المحلة صقر 30.515.56.52.53.51218.564.5شرق

خطاب    23796 محمد عبدالسميع وحيد قريش اميره المحلة صقر 33.526.5107.581619.577شرق

سيداحمد    23797 على ششتاوى محمد قريش امينه المحلة صقر 35.526.5171314.518.52066.5شرق

حماده     23798 الدين جمال ابراهيم الله قريش ايه المحلة صقر 34.529.517.51414.51918.567شرق

حسن    23799 محمد وصفى مصطفى قريش ايه المحلة صقر 33.514.510119.517.519.565شرق

امين    23800 محمد جمال محمد قريش بسمله المحلة صقر 39.529.519.513.514202089.5شرق

عبدالكريم    23801 ابراهيم الدسوقى عيد قريش بسمه المحلة صقر 289.57.569.5151653شرق

البديوى    23802 محمد صبرى هشام قريش بسنت المحلة صقر 35.524.513.513.513191653شرق

السعدنى    23803 السيد سعدالدين محمود قريش تسنيم المحلة صقر 36.5281710.512199.585شرق

البسطويسى    23804 حافظ حنفى باسم قريش تقى المحلة صقر 33301514.512.51810.585.5شرق

وهدان    23805 عبدالقادر ابراهيم على قريش تقى المحلة صقر 34.52818.512.5142010.586.5شرق

السعدنى    23806 السيد سعدالدين احمد قريش حبيبه المحلة صقر 393019.51514.52018.586.5شرق

عبدالنبى    23807 جاد صلح عصام قريش حنين المحلة صقر 1311.564.52.5107.563.5شرق

خضر    23808 احمد نبيل يحيى قريش حنين المحلة صقر 38.53019.7513.514.7519.513.588شرق

عبدالله    23809 زكى نبيل احمد قريش دنيا المحلة صقر 36.52710.511.59.519.51465شرق
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شحاتة    23810 محمد محمد جمال قريش دنيا المحلة صقر 28.524.56.595.5171286شرق

عبدالمجيد    23811 عبده البسطويسى خليل قريش دنيا المحلة صقر 217.553.5448.582شرق

المصرى   23812 فريد محمد قريش دنيا المحلة صقر 3829.51913.512.519.51779.5شرق

شحاته    23813 محمد محمد جمال قريش رحمه المحلة صقر 25.523.5785.5151286.5شرق

النبراوى    23814 ابراهيم الدين صلح قريش رحمه المحلة صقر 39.53018.51415202098شرق

على   23815 صابرعبدالهادى كارم قريش رحمه المحلة صقر 2623714.512191286شرق

شرباش    23816 السيد محمد مدحت قريش رحمه المحلة صقر 33266.514.512.5201276.5شرق

عدس    23817 محمد حسن وليد قريش رحمه المحلة صقر 2823.57.594.517.511.575.5شرق

يونس    23818 احمد محمد محمد قريش رضوى المحلة صقر 24.52679131714.576.5شرق

الضبعاوى   23819 محمد حسام قريش رنا المحلة صقر 3628.51213102016.576.5شرق

الجندى    23820 على خورشيد على قريش رنيم المحلة صقر 39.52919.513.515201886شرق

محمد    23821 حامد انور عمرو قريش روان المحلة صقر 3527.512.511.510191767شرق

الذهبى   23822 بركات عبداللطيف قريش رودينا المحلة صقر 37.52810.5151019.517.566شرق

مدكور    23823 السيد رياض رضا قريش روضه المحلة صقر 37.52913.514.510.519.519.576.5شرق

حسن    23824 محمد عبدالواحد فرج قريش ريم المحلة صقر 38291314.512202066.5شرق

المحمدي   23825 رأفت بهاء قريش ريناد المحلة صقر 292712912.75616.5910شرق

اسكندر    23826 شكرى منصور جمال قريش ساندى المحلة صقر 393017.514.510.518.52085.5شرق

العكل    23827 شعبان صبحى رضا قريش سعاد المحلة صقر 17.53.53.53.51.539.554شرق

السايس    23828 رشاد محمد حماده قريش سلمى المحلة صقر 38291913.514.519.517.569.5شرق

الطوخى    23829 محمود كمال خالد قريش سلمى المحلة صقر 383019.514142018.589شرق

حطيبة    23830 ابراهيم يوسف مسعد قريش سلمى المحلة صقر 31.512.5109.5410.51688.5شرق

السيد   23831 فريد السيد قريش شهد المحلة صقر 35.5231113.512.5181288.5شرق

رضوان   23832 عبدالله خالد قريش شهد المحلة صقر 39.52918.51515201968شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1102

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

يوسف    23833 رزق حمدى عماد قريش شهد المحلة صقر 39.52818.514.5152013.589شرق

خليل   23834 عماد احمد قريش شيماء المحلة صقر 26.5214.57.57.512.59.586.5شرق

عجينه    23835 عبدالحميد السعيد رضا قريش شيماء المحلة صقر 36.52717121017.52078شرق

الليثى    23836 صبحى عبدالباقى سعيد قريش شيماء المحلة صقر 19.57.56.5886.510.575شرق

ابوالسعود    23837 الغنيمى فتحى امين قريش فاطمه المحلة صقر 37.53019.751414.52015.586شرق

خليل   23838 عماد احمد قريش فتحيه المحلة صقر 352917912.251417.588.5شرق

فلبس   23839 صبحى عصام قريش لورين المحلة صقر 312613.5147.5171977.5شرق

سعيد    23840 محمد اسماعيل محمود قريش ليلى المحلة صقر 36.525.512.511.59171768شرق

الشيخ    23841 السيد حامد السيد قريش ماهتاب المحلة صقر 39291512.511.518.51463.5شرق

سليم   23842 اسماعيل احمد قريش مريم المحلة صقر 35.523.51010.5514.51566شرق

عثمان    23843 ابوالمجد عبده اشرف قريش مريم المحلة صقر 20.5155117.581278شرق

زكى   23844 محمد عصمت قريش مريم المحلة صقر 31.5231214.51413.51079شرق

موسى    23845 السعيد على ايمن قريش منار المحلة صقر 38.5241014.5121112.569شرق

الشامى    23846 مصطفى العجمى جارالنبى قريش منار المحلة صقر 31.522.510.514.51312.511.559شرق

احمد    23847 محمد مصطفى عبدالناصر قريش منار المحلة صقر 37291314.5102010.586شرق

نوفل     23848 محمد حافظ حمدى الله قريش منه المحلة صقر 38302014.5152011.597.5شرق

عبدالعال     23849 السيد عبدالجواد عصام الله قريش منه المحلة صقر 39291914.514.5191587شرق

خطاب    23850 على عمر جمعه قريش مى المحلة صقر 31.523.510139151285شرق

عبدالبارى   23851 سليمان محمد قريش ناديه المحلة صقر 1516.53.582127.594.5شرق

ابوسبعه   23852 بدير ابراهيم قريش نبيله المحلة صقر 3630151311.52017.5107.5شرق

الفيومي   23853 ربيع احمد قريش ندى المحلة صقر 36.5301813.51119.511.577.5شرق

توفيق   23854 حسين عبدالمنعم قريش ندى المحلة صقر 2628108.54.5151576شرق

الجمال    23855 الششتاوى محمد فرج قريش ندى المحلة صقر 3120.51011.57.51411.564.5شرق
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سبع   23856 محمد احمد قريش نرمين المحلة صقر 20153.591.5128.563.5شرق

البشبيشى    23857 غازى محمد احمد قريش نغم المحلة صقر 38.52718.514919.515.558شرق

ابوزهره    23858 فؤاد مصطفى اشرف قريش نوران المحلة صقر 383019.514.5122014107.5شرق

الدمرداش    23859 محمد محمود عصام قريش نورهان المحلة صقر 37.5291914.513.52015.597شرق

درغام   23860 احمد محمد قريش نيره المحلة صقر 373012.513.511.517.518.5107.5شرق

الرفاعى   23861 لطفى سمير قريش هاجر المحلة صقر 36.53018.512.58181365شرق

القطارى    23862 محمد عبدالحق عطيه قريش هاجر المحلة صقر 38.52920151519.519.599شرق

الشامى   23863 حسن محمد قريش هبه المحلة صقر 372913.51311.517.51998شرق

عامر   23864 كمال مصطفى قريش هدى المحلة صقر 28.526.513.513918.51787شرق

زايد    23865 كامل رجب احمد قريش هنا المحلة صقر 37.52919.5141019.51697.5شرق

العش   23866 حسن مصطفى قريش وفاء المحلة صقر 17.522.5712211.51184.5شرق

غنيم    23867 عباس احمد مصطفى قريش يارا المحلة صقر 3026.51014.55.519.51184.5شرق

رضوان   23868 عبدالله اشرف قريش ياسمين المحلة صقر 27.523.51114.59.518.512.585شرق

الجندى   23869 كمال محمد ا     احمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف24117.58.57.512.5117شرق

ابوعامر   23870 محمد محمد ا     احمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف33.517.515125.511116شرق

العشرى   23871 السيد يوسف ا     احمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف32.51515.512101415.57شرق

القناوى   23872 احمد ابراهيم ا     السيد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف3317.5189.5131915.56شرق

ابوسليمان   23873 احمد احمد ا     باسل ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 37.52819111119.515.561.5شرق

ابووافى   23874 عبدالعزيز عبدالعزيز ا     باسم ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين واحد661064.54.546شرق

عبدالعزيز   23875 محمد محمد ا     زياد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف19101164.51576شرق

العزب   23876 عبدالهادى على ا     صالح ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف3.55.510.57.54116.57شرق

حسن   23877 عبدالجواد احمد ا     عبدالجواد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين واحد352117.511.59.516.514.58شرق

عبدربه   23878 السيد عصام ا     عبدالرحمن ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين واحد3327.51998.518146شرق
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عطوة   23879 محمد حامد ا     عطيه ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف30.51215.510.511.516.5146شرق

الششتاوى   23880 عبدالقادر ياسر ا     عماد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف31.518.518.510.57.516.5146شرق

عبدالقادر   23881 فريد اسامه ا     فريد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين نصف28.520.517.510.5918127شرق

شلبى   23882 ابراهيم اسماعيل ا     كريم ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 28.515.510.598.515.5751.5شرق

الجندى   23883 محمد احمد ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين واحد22121057.51285شرق

شلبى   23884 عبدالسلم السيد ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين واحد3217.514.59.5101997شرق

العزب   23885 عبدالهادى السيد ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 3321.519101117.516.571.5شرق

ابوسعد   23886 محمد السيد ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 3111.514.510815.51372شرق

مجاهد   23887 زكريا حماده ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين واحد3317.51311.55.515.514.57شرق

ابوحسين   23888 محمد سلمه ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 3624.517.512112014.591.5شرق

عبدربه   23889 احمد طارق ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين واحد35.52315.5111119107شرق

حجازى   23890 محمد عبدالمحسن ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 28.516.5127.5911.51576شرق

حجازى   23891 عبدالمقتدر هشام ا     محمد ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 26.51712.57.57.58.514.574.5شرق

البيطار   23892 عباسحسن ا     نادر ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 14.584.5واحد7.5157.52.54.5شرق

العرابى   23893 محمد محمد ا     يوسف ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 37.521178.511.5181685.5شرق

عطيه   23894 احمد جلل ا     اميره ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 37.529.519.513.5142017.566.5شرق

مطر   23895 الزغبى مصطفى ا     انجى ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 29.5201157.51414.585شرق

النشيلى   23896 عبدالسلم محمد ا     ايه ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 39302015152019810شرق

قاسم    23897 محمود عبدالسميع محمود ا     ايه ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 37.53018.51212.519.51878شرق

رمضان   23898 عبدالحميد سمير ا     بسمه ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 21.5201042.512.57.575.5شرق

عرفه   23899 المتولى ابراهيم ا     رحمه ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 38.5292012.5152020910شرق

منصور   23900 الدسوقى بيومى ا     رحمه ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 29.520.5113.551716.585شرق

الجندى   23901 محمد عبدالحميد ا     زينب ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 36.5271711.511.5192087شرق
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عبدالعزيز   23902 محمد عبدالعزيز ا     شروق ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 35.524.518.5107.518.52076شرق

عرفه   23903 السيد الدسوقى ا     مريم ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 3926.51913.514.519.51878شرق

الهوارى    23904 عباس عبدالعزيز طلعت ا     منار ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 231512.54.54141877شرق

حميدة   23905 محمد محمود ا     مى ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 3726.518.51210.519.52076.5شرق

عيد   23906 عزت الهادى ا     نانسى ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 3423.51384.51419.576.5شرق

الجندى   23907 ماهر علء ا     نورهان ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 32.51714.57.54.513.52076شرق

شلبى   23908 ابراهيم مسعد ا     هدى ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 3624.518.511.51319.519.576شرق

حسن    23909 الله عطا محفوظ ا     هناء ت جمجوم الدين جمال المحلة حسين 373019.751515202079.5شرق

ابوالعنين   23910 عبدالحميد البسيونى بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 2815137.55.512.55.552.5شرق

محمد    23911 مرسى حامد المرسى بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 35.519.5168816.51853شرق

البسطويسى    23912 احمد سيد سمير بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 34161587.516.513.553.5شرق

خليل    23913 محمد محمد عبدالسميع بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 251112.57.5814.5653.5شرق

طه    23914 احمد فاروق عبدالهادى بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 3726.51913.511191653شرق

عيسى    23915 يوسف خيرى محمد بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 37.528.518.514.51319.517.563شرق

عبدالنبى   23916 عبدالعزيز محمد بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 2915159.57.514.5753شرق

فتيح   23917 السيد محمود بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 31.51514.59.57.514.51142.5شرق

الضيف   23918 احمد مسعد بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 168.5102.57.511.5552.5شرق

العزب   23919 عبدالله مصطفى بنون   احمد ع حسن المحلة محلة 3115144.57.51615.553شرق

عبدالحميد   23920 عبدالعزيز عرفات بنون   اسامه ع حسن المحلة محلة 258.5105.55.511652.5شرق

راشد    23921 السيد السيد سمير بنون   السيد ع حسن المحلة محلة 291215.5148.514853شرق

سليم    23922 المعداوى محمد المعداوى بنون   انس ع حسن المحلة محلة 3826.518.513.511.519.510.552.5شرق

صادق   23923 احمد عبدالمجيد بنون   باسم ع حسن المحلة محلة 186.5135.54.58.5453شرق

الصايغ    23924 على بهجت احمد بنون   بلل ع حسن المحلة محلة 28310.553.5143.552.5شرق
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ابوالرايه    23925 حسن فتوح ابراهيم بنون   حامد ع حسن المحلة محلة 10.5474.52.55.57.542.5شرق

ابراهيم    23926 السعيد حامد ايمن بنون   حامد ع حسن المحلة محلة 947.53.52.594.543شرق

البرعى    23927 محمود عبدالعزيز مظهر بنون   حسام ع حسن المحلة محلة نصف28.511.5168.5913.57.54شرق

الدابى     23928 ابراهيم الله حسب احمد بنون   حسين ع حسن المحلة محلة 39.5302014.5152013.552.5شرق

فوده   23929 محمد جلل بنون   حسين ع حسن المحلة محلة 34.526.5191010.518.514.552.5شرق

الشرقاوى   23930 محمود حسين بنون   حسين ع حسن المحلة محلة 16.56127.59121062شرق

شيش   23931 حسين حمزه بنون   حسين ع حسن المحلة محلة 31.52417.51110191455.5شرق

الهليس   23932 محمد احمد بنون   حمدى ع حسن المحلة محلة 3223.517.5119.519.51455شرق

خليل   23933 احمد حسين بنون   خالد ع حسن المحلة محلة 352718.514.513.52017.554.5شرق

خليل    23934 محمد السيد عبدالباسط بنون   خالد ع حسن المحلة محلة 28.515161111.5191553.5شرق

غانم   23935 خالد عصام بنون   خالد ع حسن المحلة محلة 31514.5910.51917.563.5شرق

المصيلحى    23936 عبدالسميع محمد السيد بنون   رضا ع حسن المحلة محلة 3525181110.52016.566.5شرق

ابراهيم    23937 على ابراهيم محمد بنون   سامى ع حسن المحلة محلة 3727.519.7512.514.75201854شرق

النفيلى   23938 سالم جمال بنون   صلح ع حسن المحلة محلة 37.527.519.51414.7519.51774.5شرق

شيش    23939 القطب عبدالحميد حمزه بنون   عبدالحميد ع حسن المحلة محلة 14714.57.57.520864شرق

ابوغنيم    23940 محمود السيد غانم بنون   عبدالرحمن ع حسن المحلة محلة 3726.51713122017.565.5شرق

العريان    23941 الششتاوى محمد محمد بنون   عبدالرحمن ع حسن المحلة محلة 268.5158.54.5181454شرق

عبدالنبى   23942 عبدالعزيز محمد بنون   عبدالعزيز ع حسن المحلة محلة 931034.512.5653شرق

الشيخ   23943 ابراهيم هشام بنون   عبدالعزيز ع حسن المحلة محلة 31.5121710.59.5171544شرق

سليم    23944 احمد المحمدى راضى بنون   علء ع حسن المحلة محلة 202105.53.511.51252.5شرق

احمد     23945 سيد محمد حماد محمد بنون   علء ع حسن المحلة محلة 11.52.5104.53101052.5شرق

سليم    23946 عبدالرازق نبيه سامى بنون   على ع حسن المحلة محلة 34.5201613.51016.514.564.5شرق

عبدالكريم   23947 ابراهيم ايمن بنون   عمرو ع حسن المحلة محلة 301514.512.57.516.51764شرق
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حجازى    23948 محمد حماد شعبان بنون   عمرو ع حسن المحلة محلة 18614.511.57.515.513.553.5شرق

عيسى    23949 عبدالعزيز محمد عادل بنون   عمرو ع حسن المحلة محلة 3529.518.51311.519.51955شرق

عبدالكريم    23950 السيد احمد محمد بنون   عمرو ع حسن المحلة محلة 5.59.5102.57.58643.5شرق

فتيح    23951 محمد محمود محمد بنون   عمرو ع حسن المحلة محلة 35.526.519.512.59201843.5شرق

زعبل   23952 احمد مصطفى بنون   عمرو ع حسن المحلة محلة 34.529.51911.510201876.5شرق

حجازى   23953 حماد رجب بنون   كريم ع حسن المحلة محلة 261610.57.57.515.511.585.5شرق

الزعبلوى   23954 عبدالجليل ابراهيم بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 4.554صفر2واحد2.554.5شرق

سالم   23955 عبدالحى ابراهيم بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 1411.543310952شرق

فليفل   23956 عبداللطيف ابراهيم بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 15.51653411.57.552.5شرق

ابوالسيد    23957 السعيد محمد احمد بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 37.53018.51415201653شرق

عبدالحميد   23958 عبدالعزيز بلل بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 1211.56.54.5613.51383شرق

فتيح   23959 محمد حسان بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 30.51714.511919.51686.5شرق

سليم    23960 عبدالله محمد خالد بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 29.523.510.5107.515.51773.5شرق

السرجانى   23961 السيد رضا بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 27.5247.57.57.515.51473شرق

امام   23962 ابراهيم سامى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 2819.55.57.57.51514.563شرق

البسطويسى    23963 السيد طلعت شريف بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 2012.56.54.57.513.51363.5شرق

الشافعى   23964 محمود طارق بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 23.519107.591313.563.5شرق

خليل   23965 عبدالهادى عبدالهادى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 29231087.514.513.584.5شرق

شفتوره   23966 السيد عبدالوهاب بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 33.525.514.511918.517.585.5شرق

خليل   23967 محمد على بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 3428181212191875شرق

نده    23968 عيسى محمد عيسى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 302077.57.5161864.5شرق

النصراوى    23969 على مصباح فتوح بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 25.515.51055.51013.564شرق

العدوى   23970 عبدالعليم مجدى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 30.52713111118.517.555.5شرق
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فرج    23971 ابراهيم محروسمصطفى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 13.51247.55.5111154شرق

على    23972 محمد عبدالواحد محمد بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 18.521.55.57.57.5141583شرق

ناصف    23973 عبدالفتاح محمد محمود بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 710.571.52.54.55.575.5شرق

الحبشى    23974 الدين بدر مصطفى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 59622.53.59.574.5شرق

الدابى   23975 مصطفى مصطفى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 12.51510.5255865شرق

سند   23976 مصطفى مصطفى بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 20.51111.52.51.58.5964.5شرق

عثمان    23977 متولى حسين هاشم بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 10.512.57321210.584.5شرق

يونس    23978 عبدالرازق ابراهيم وليد بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 38.525.518.512.51117.515.585.5شرق

قيميحه    23979 عبداللطيف محمد وليد بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 29.52216.5101.516.51575.5شرق

خليل   23980 مسعد يوسف بنون   محمد ع حسن المحلة محلة 12671.51.53.59.554.5شرق

حجازى   23981 حماد رمضان بنون   محمود ع حسن المحلة محلة 18.5710.58.531311.574شرق

ابوغنيم   23982 لطفى عبدالسلم بنون   محمود ع حسن المحلة محلة 30.52316.5105.52010.555.5شرق

الشيخ   23983 ابراهيم عبدالعزيز بنون   محمود ع حسن المحلة محلة 3125.5168.54.5191685.5شرق

ناصر    23984 السعيد محمود عبدالغفار بنون   محمود ع حسن المحلة محلة 2719.5124.529975.5شرق

فليفل   23985 عبداللطيف ابراهيم بنون   مصطفى ع حسن المحلة محلة 815102298.574.5شرق

ابوجبين   23986 محمد عبدالجليل بنون   مصطفى ع حسن المحلة محلة 1617.510.522.5710.574.5شرق

برقوق   23987 عبدالسلم هانى بنون   هاشم ع حسن المحلة محلة 26.5151123111285شرق

ابواليزيد   23988 عبدالونيس ابراهيم بنات   اسراء ع حسن المحلة محلة 39.529201514.75202079.5شرق

ابوسعيد   23989 عبدالمنعم محمود بنات   اسراء ع حسن المحلة محلة 3926.52014.75152018.586.5شرق

السرجانى   23990 حسين ياسر بنات   اسراء ع حسن المحلة محلة 33.52318.514.51318.515.588شرق

التراوى   23991 يوسف رضا بنات   اسلم ع حسن المحلة محلة 33.525.517.513.511181386.5شرق

الشناوى   23992 البيلى محمد بنات   اسماء ع حسن المحلة محلة 31.522.517.513.54.516.51275.5شرق

عبدالهادى   23993 عبدالسميع ربيع بنات   الء ع حسن المحلة محلة 31.518.518125.51715.585.5شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1109

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شيشى    23994 محمد موسى عاطف بنات   امل ع حسن المحلة محلة 39.530191515201978شرق

بيان   23995 احمد السيد بنات   امنيه ع حسن المحلة محلة 36.51518.511.59191775.5شرق

النوسانى   23996 محمود محمود بنات   ايمان ع حسن المحلة محلة 31151210.551712.555شرق

سالم   23997 عبدالحى توفيق بنات   ايه ع حسن المحلة محلة 261515.51181612.555شرق

عيسى   23998 عبدالحميد عبدالعزيز بنات   ايه ع حسن المحلة محلة 3929.5191515201479شرق

غانم    23999 عبدالسلم السيد محمد بنات   ايه ع حسن المحلة محلة 3727.518.5159201976شرق

الكردى    24000 الدمرداشى محمد محمد بنات   بسمله ع حسن المحلة محلة 332118.5137.519.515.575.5شرق

ابوقمر     24001 عبدالسلم احمد الله فتح بنات   بسمه ع حسن المحلة محلة 3928.51813.514.5201976شرق

خليل   24002 عبدالرازق خليل بنات   بشرى ع حسن المحلة محلة 3726.51713.511.52018.566شرق

عبده    24003 احمد عبدالعزيز محمد بنات   تقوى ع حسن المحلة محلة 38.52719157.5202056شرق

القواس   24004 حسين عبدالناصر بنات   جهاد ع حسن المحلة محلة 33.518.51412418.517.556شرق

الشافعى   24005 عبدالمحسن عبدالحميد بنات   حبيبه ع حسن المحلة محلة 37.525.519.513.513.5201869.5شرق

الحليق    24006 البسطويسى رضا حمدى بنات   حنين ع حسن المحلة محلة 383019.513.514.5201979شرق

حجازى   24007 حماد حماد بنات   داليا ع حسن المحلة محلة 3017.510.582.51616.566شرق

شيشى   24008 المحمدى عتمان بنات   داليا ع حسن المحلة محلة 38.527.51913.514.5201668.5شرق

سليم   24009 السيد عبدالله بنات   دنيا ع حسن المحلة محلة 36.518.51913.57.5191966.5شرق

عبدالكريم   24010 احمد ابراهيم بنات   رحمه ع حسن المحلة محلة 382216.513818.51456شرق

ابراهيم    24011 عبدالحميد عبدالحميد اشرف بنات   رشا ع حسن المحلة محلة 26.516.512.510.57.517.51354شرق

السلح   24012 محمد عبدالقادر بنات   ريم ع حسن المحلة محلة 34.5261912.58.5201765.5شرق

يونس    24013 النبى حسب رضا بنات   ريهام ع حسن المحلة محلة 25197.513.54.5181544شرق

السرجانى   24014 عبدالعاطى على بنات   ريهام ع حسن المحلة محلة 3316.518135.519.51665.5شرق

خليفه    24015 محمد النبوى احمد بنات   ساره ع حسن المحلة محلة 2915.55141.5101664.5شرق

شقير   24016 احمد عبدالعاطى بنات   سالى ع حسن المحلة محلة 39282013.511.5202089.5شرق
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النشرتى   24017 محمد عبداللطيف بنات   سلسبيل ع حسن المحلة محلة 38.5271913.51019.52077.5شرق

البسطويسى   24018 محمود حسين بنات   سهير ع حسن المحلة محلة 36.5211813419.519.578.5شرق

الشناوى    24019 محمد عبدالسلم محمد بنات   سهيله ع حسن المحلة محلة 38.5281813.511.5202078.5شرق

البسطويسى    24020 على محمد مصطفى بنات   سهيله ع حسن المحلة محلة 39.53019.513.515202079.5شرق

الشرقاوى   24021 ابراهيم اليمانى بنات   شيماء ع حسن المحلة محلة 39.52919.513.515202089.5شرق

الشحات    24022 محمد العابدين زين بنات   شيماء ع حسن المحلة محلة غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

شاهين   24023 حسن محمود بنات   صباح ع حسن المحلة محلة 27.5117.52.52.5131553.5شرق
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المرساوى   24024 موسى عزت بنات   عواطف ع حسن المحلة محلة 11.51354.5واحد215.575.5شرق

هلل   24025 العزب احمد بنات   فاطمه ع حسن المحلة محلة 342317.5139201878شرق

الطحان   24026 على السيد بنات   فاطمه ع حسن المحلة محلة 39.53019.51215202097.5شرق

الشهاوى   24027 محمد رجب بنات   فاطمه ع حسن المحلة محلة 392919.513.510202087.5شرق

شقير   24028 خيرى محمد بنات   فاطمه ع حسن المحلة محلة 1814107.53181776.5شرق

بدوى    24029 محمد السيد نصر بنات   فاطمه ع حسن المحلة محلة 25.510106.5318.51276شرق

راشد   24030 المتولى نبيل بنات   لمياء ع حسن المحلة محلة 37.529.51913.510.5202078.5شرق

سليم   24031 عبدالعال عبدالفتاح بنات   ماجده ع حسن المحلة محلة 31.52415.513418.52078شرق

الحسنين    24032 حامد محمد ابراهيم بنات   مريم ع حسن المحلة محلة 38302013.514.5202089.5شرق

عبدالكريم    24033 صابر عزت بشير بنات   مريم ع حسن المحلة محلة 392918.513.515202079شرق

فتيح    24034 محمد البسيونى خالد بنات   مريم ع حسن المحلة محلة 392919.513.514.519.52078شرق

عوضشيشى   24035 محمد بنات   مريم ع حسن المحلة محلة 392919.513.58.5202098.5شرق

السرجانى    24036 حسن رضا الله بنات   منه ع حسن المحلة محلة 37.525.51912.510202089.5شرق

ياسين    24037 على ياسين الله بنات   منه ع حسن المحلة محلة 2312.5659161977.5شرق

الحسنين    24038 حامد محمد ابراهيم بنات   منى ع حسن المحلة محلة 38.5302015152020810شرق

الشافعى   24039 عبدالمحسن عبدالحميد بنات   منى ع حسن المحلة محلة 3829.51915152020810شرق

سليم    24040 عبدالهادى عيسى عزت بنات   مى ع حسن المحلة محلة 37.523.515.513.51119.519.578شرق

الجابريه   24041 محمد مجدى بنات   مياده ع حسن المحلة محلة 35241411.51219.52079شرق

السرجانى   24042 عبدالعزيز صبرى بنات   ناديه ع حسن المحلة محلة 32.51215.58.59.51919.578.5شرق

المعداوى   24043 السيد محمد بنات   ناهد ع حسن المحلة محلة 30.51077.581718.578.5شرق

شقير   24044 المحمدى جمعه بنات   نداء ع حسن المحلة محلة 26.56558.514.51665شرق

عبدالمجيد    24045 محمد عبدالمجيد ممدوح بنات   ندى ع حسن المحلة محلة 23934.57.5131165.5شرق

الشيخ   24046 احمد اشرف بنات   نورا ع حسن المحلة محلة 321713.512151820610شرق
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ابوقمر   24047 لطفى ايمن بنات   نورا ع حسن المحلة محلة 36271813.514.52020710شرق

عبدالنبى   24048 عبدالعزيز عبدالنبى بنات   نورا ع حسن المحلة محلة 322214.511.5918.51987شرق

سليم    24049 عبدالهادى عيسى عزت بنات   نورا ع حسن المحلة محلة 38.52816.512.51419.52079شرق

الجابريه   24050 محمد مجدى بنات   نورهان ع حسن المحلة محلة 29.516.510611.5181877شرق

فتيح   24051 عبدالغفار ابراهيم بنات   هاجر ع حسن المحلة محلة 36.529171312.52018.598.5شرق

الفار    24052 محمد انور السيد بنات   هاجر ع حسن المحلة محلة 18.5167.510.512131999شرق

ابوالعل   24053 عبدالرافع محمد بنات   هاجر ع حسن المحلة محلة 37.52919.51514.519.520810شرق

الحليق    24054 البسطويسى رضا محمد بنات   هدى ع حسن المحلة محلة 1055.537.5101276.5شرق

السرجانى   24055 حسين طارق بنات   ولء ع حسن المحلة محلة 38302015152020910شرق

شحاته    24056 محمود انور رضا بنات   يارا ع حسن المحلة محلة 373019.51414.52019.589شرق

الدميرى   24057 ابراهيم مصطفى بنات   ياسمين ع حسن المحلة محلة 392919.515152019.589شرق

العشرى    24058 شحاته ابوطالب خالد كـة  احمد المشـتر المحلة دمـتـنو 27.519107.56181056.5شرق

منصور   24059 احمد رجب كـة  احمد المشـتر المحلة دمـتـنو 37.5281911.510.519.51179شرق

الخشن   24060 نصرعبدالمعطى صبرى كـة  احمد المشـتر المحلة دمـتـنو 36.53017121019.51368.5شرق

اسماعيل   24061 مصطفى عصام كـة  احمد المشـتر المحلة دمـتـنو 18.58.54.593.51815.566شرق

قويدة   24062 يوسف محمد كـة  احمد المشـتر المحلة دمـتـنو 34.5187.587.519.515.557شرق

حجازى   24063 حسن ناجح كـة  احمد المشـتر المحلة دمـتـنو 38.525.51812.510.519.516.589شرق

عبدالهادى   24064 نبيل وائل كـة  احمد المشـتر المحلة دمـتـنو 392619.512.51119.517.5510شرق

الديب    24065 السيد عبدالمنعم شريف كـة  السيد المشـتر المحلة دمـتـنو 34.52715128.51916.579شرق

البيلى    24066 ابراهيم مختار بشير كـة  ايمن المشـتر المحلة دمـتـنو 3229158.510.51916.579.5شرق

عبدالباقى   24067 شوقى رمضان كـة  بليغ المشـتر المحلة دمـتـنو 24.516.5257.517.513.567شرق

الزند    24068 على ابراهيم نبيل كـة  رائد المشـتر المحلة دمـتـنو 33.513.5102.5518.51769شرق

الرفاعى     24069 عامر فراج عطاالله كـة  عبدالرحمن المشـتر المحلة دمـتـنو 34156.53.551911.569.5شرق
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عماشة    24070 اسماعيل جمعه ثروت كـة  علء المشـتر المحلة دمـتـنو 21.5156.522151456.5شرق

عبدالحميد    24071 الدين تقى البسيونى كـة  كريم المشـتر المحلة دمـتـنو 38.52917.5131319.51678.5شرق

ابوزيد    24072 محمد فتحى رضا كـة  كريم المشـتر المحلة دمـتـنو 20.516.5735.513.51367.5شرق

شرف    24073 ابوالفتوح محمود اكرامى كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 30.52815.512.59.519.513.579شرق

ابراهيم   24074 برهوم البسيونى كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 27.517116.57.51812.547شرق

صالح   24075 صالح السعيد كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 3217.510108.51912.559.5شرق

الدين    24076 محى بدير السيد كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 37261412.51419.515.569.5شرق

عبالعليم   24077 حسين الشحات كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 3624141112.519.51568.5شرق

عبدالحميد    24078 الدين تقى جمعه كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 30.516.512.59.512191359شرق

عبدالرازق    24079 محمد حسين خلد كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 383018.51414.752017.589.5شرق

السروجى   24080 حسين رضا كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 36221485.5161276شرق

ابوزيد    24081 محمد فتحى رضا كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 17.5124.57.521313.578شرق

عماشة    24082 اسماعيل محمد سامح كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 352813.51412.519.518.5810شرق

عبدالعاطى   24083 مندى سامح كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 30.51157.52.5141489شرق

عبدالنبى    24084 رمضان احمد عادل كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 2712.56.547.514.51586.5شرق

كامل   24085 طلعت عبدربه كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 14.55.55.52.53.510876شرق

ابوالعينين   24086 محمد فكرى كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 25.585.5631311.587.5شرق

بدوى   24087 طه منتصر كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 2912.54.57.541415.578.5شرق

منصور    24088 احمد منصور وليد كـة  محمد المشـتر المحلة دمـتـنو 34.522109.51016.517.579.5شرق

السيد   24089 شحاته محمد كـة  مهاب المشـتر المحلة دمـتـنو 39.53019.51414.52017.589.5شرق

العشرى    24090 عطيه فتحى ماجد كـة  وليد المشـتر المحلة دمـتـنو 38.53018.51414.52018810شرق

سليمان    24091 احمد يسرى هانى كـة  يسرى المشـتر المحلة دمـتـنو 23135.57.5415.51378شرق

حسن    24092 محمود يوسف سالم كـة  يوسف المشـتر المحلة دمـتـنو 3928.518.51314.5201978.5شرق
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محمد   24093 ابراهيم هانى كـة  يوسف المشـتر المحلة دمـتـنو 382919.51414.5201699.5شرق

شحاته   24094 جمعه محمد كـة  اصاله المشـتر المحلة دمـتـنو 38.525.516.58.59.518.516.597.5شرق

حسن   24095 العيسوى احمد كـة  الء المشـتر المحلة دمـتـنو 382410.510.57.517.51888شرق

عبدالشافى   24096 محمد الشحات كـة  الء المشـتر المحلة دمـتـنو 36.522.57.5108.51918.597.5شرق

سليمان   24097 حمدى محمد كـة  انجى المشـتر المحلة دمـتـنو 3317653161475.5شرق

احمد   24098 سعد نعمان كـة  ايمان المشـتر المحلة دمـتـنو 2915107.52.517.516.574.5شرق

جمعه   24099 سليمان الشاذلى كـة  ايه المشـتر المحلة دمـتـنو 382818.51412.52020910شرق

شهاوى    24100 الدين سعد عرفه كـة  ايه المشـتر المحلة دمـتـنو 3526.5161113.519.51669.5شرق

الله    24101 جاب رسلن عبدالرازق كـة  جهاد المشـتر المحلة دمـتـنو 39.52919.513.513.52012.578شرق

جمعة   24102 عبدالهادى محمد كـة  حنين المشـتر المحلة دمـتـنو 34.51912.57.59101368شرق

عبدالرحمن   24103 فتحى مصطفى كـة  حنين المشـتر المحلة دمـتـنو 38.529.52013.514.5201588.5شرق

كامل   24104 طلعت حازم كـة  خلود المشـتر المحلة دمـتـنو 38281813.59.519.51688شرق

احمد   24105 الحفناوى جمال كـة  داليا المشـتر المحلة دمـتـنو 392517.51313191687.5شرق

سليمان   24106 فهيم احمد كـة  دينا المشـتر المحلة دمـتـنو 30157.510.559.51587شرق

فرج    24107 احمد محمد رباح كـة  دينا المشـتر المحلة دمـتـنو 38.523.515.5135.5181388.5شرق

موسى   24108 عبدالفتاح اكرامى كـة  رحمه المشـتر المحلة دمـتـنو 39261812.59.518.51687.5شرق

محمد   24109 عزت بهاءالدين كـة  رحمه المشـتر المحلة دمـتـنو 3722.512.5147.518.517.588شرق

حجازى    24110 السيد توفيق خالد كـة  رحمه المشـتر المحلة دمـتـنو 34.5251412.5919.51468شرق

ابراهيم   24111 برهوم البسيونى كـة  روان المشـتر المحلة دمـتـنو 3410.5108.53.5181067شرق

عبدالحميد   24112 فؤاد البكرى كـة  روان المشـتر المحلة دمـتـنو 3726137.257201568شرق

العاصى    24113 حسن المعداوى جمعه كـة  سعاد المشـتر المحلة دمـتـنو 37.5261813.512.519.751389شرق

يوسف   24114 محمد عبدالناصر كـة  سناء المشـتر المحلة دمـتـنو 29.51612.57.54.51613.567شرق

راضى   24115 محمد ممتاز كـة  سهام المشـتر المحلة دمـتـنو 37.528.5189.51119.751769.5شرق
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العشرى   24116 عبدالنبى العشرى كـة  شاهيناز المشـتر المحلة دمـتـنو 28.58.56.57.55118.567شرق

عبدالخالق    24117 عثمان عبدالخالق عبدالحميد كـة  شهد المشـتر المحلة دمـتـنو 34.512.5137.57.5189.578.5شرق

المعداوي   24118 عبدالحى صالح كـة  عفاف المشـتر المحلة دمـتـنو 214.54.51.53.575.585شرق

عطية   24119 فاروق اكرامى كـة  غدير المشـتر المحلة دمـتـنو 3519.510.57.55.517.511.558شرق

عطية   24120 فاروق اكرامى كـة  غزل المشـتر المحلة دمـتـنو 34.52010.57.5318.512.559شرق

الزند    24121 عبدالحميد حامد على كـة  فاطمه المشـتر المحلة دمـتـنو 34615.59.591913.577شرق

يونس   24122 محمد على كـة  فاطمه المشـتر المحلة دمـتـنو 35.51217.57.58181448شرق

محمد   24123 موسى محمد كـة  لقاء المشـتر المحلة دمـتـنو 37.528201414.519.7513.568.5شرق

عبدالسلم    24124 محمد الحسينى سامى كـة  مروه المشـتر المحلة دمـتـنو 15.581010397.558.5شرق

البربرى    24125 على محمود ابراهيم كـة  مريم المشـتر المحلة دمـتـنو 3827.52013.515201769.5شرق

الحفناوي    24126 احمد محمد رامى كـة  مريم المشـتر المحلة دمـتـنو 28.59.512.59.55149.569.5شرق

الخولي    24127 عبدالفتاح احمد هانى كـة  مريم المشـتر المحلة دمـتـنو 38.5281813.5152016.578شرق

سليمان   24128 جاد سليمان كـة  منال المشـتر المحلة دمـتـنو 30.5181512.57.515.51669.5شرق

سعد   24129 وجيه الخطيب كـة  منه المشـتر المحلة دمـتـنو 37.525.52013.511.5201879.5شرق

قاسم     24130 عبدالرازق محمد احمد الله كـة  منه المشـتر المحلة دمـتـنو 38.529201514.75201679.5شرق

عامر     24131 عبدالقادر السيد عمرو الله كـة  منه المشـتر المحلة دمـتـنو 38282014.7515201579شرق

عبدالمقتدر   24132 صهيون منتصر كـة  منى المشـتر المحلة دمـتـنو 35.517.51813.57.518.51465.5شرق

المام    24133 ابراهيم محمد السيد كـة  مى المشـتر المحلة دمـتـنو 3112168.57.51814.557.5شرق

عبدالحميد   24134 حسين عبدالرحمن كـة  مى المشـتر المحلة دمـتـنو 20.510107.54.516.512.559.5شرق

شتا   24135 طاهر يحيى كـة  نادين المشـتر المحلة دمـتـنو 37.5241914.510.519.751779.5شرق

فتحى   24136 بلبل محمد كـة  ناديه المشـتر المحلة دمـتـنو 27.512.51183.5148.557شرق

السيد   24137 محمد صلح كـة  نانسى المشـتر المحلة دمـتـنو 2812.512.59.54.51813.569شرق

سيداحمد   24138 احمد بشير كـة  ندا المشـتر المحلة دمـتـنو 3825.52014919.517610شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1116

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حسن   24139 ربيع بلل كـة  ندا المشـتر المحلة دمـتـنو 3824201513.52018.578شرق

عبدالواحد   24140 عطيه اكيل كـة  نضال المشـتر المحلة دمـتـنو 271510.57.53.515.51275شرق

ابوالغيط   24141 محمد عبدالحى كـة  نورهان المشـتر المحلة دمـتـنو 35.515.5158.551415.5610شرق

العطافى    24142 ابراهيم جمعه الدسوقى كـة  ورده المشـتر المحلة دمـتـنو 8.5547.5واحد15.58.575.5شرق

السيد    24143 على انور رأفت كـة  ياسمين المشـتر المحلة دمـتـنو 3729.519.5148201679شرق

ابراهيم    24144 عبدالباقى شهبور ايمن كـة  يمنى المشـتر المحلة دمـتـنو 3826.519.5148.52014.578.5شرق

ابراهيم    24145 مترى عزيز سمير بنين   ابانوب ع عرابى المحلة أحمد 3728.517.513.514.519.52074غرب

على    24146 عبدالعزيز ابراهيم احمد بنين   ابراهيم ع عرابى المحلة أحمد 382918141519.516.564.5غرب

عبدالمجيد    24147 محمد زغلول على بنين   ابراهيم ع عرابى المحلة أحمد 29.517.5104.512.517.51664.5غرب

داود    24148 احمد ابراهيم فؤاد بنين   ابراهيم ع عرابى المحلة أحمد 36.5302014.51519.751989.5غرب

سليمان     24149 عطيه الله عوض نصر بنين   ابراهيم ع عرابى المحلة أحمد 3928.519.75141419.751989غرب

عبدالهادى   24150 ابراهيم يحيى بنين   ابراهيم ع عرابى المحلة أحمد 37.52618.5101219.518.568غرب

مجاهد    24151 ابراهيم احمد ابراهيم بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 16.520.5558.51417.546غرب

شعيب    24152 عبدالرحمن احمد ابراهيم بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 36.529.519.51212.5181459غرب

فوده    24153 مرجان امين ابراهيم بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 38.529.519.514.75151918.589.5غرب

ابوشوشة    24154 شوقى عبدالستار احمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 31191510.513.51718.556.5غرب

عقل    24155 رمضان السعيد اشرف بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3829.52014.75152018.568.5غرب

داود     24156 احمد السيد سعد اشرف بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 35.524.515.55.510.516.516.577غرب

سليمان    24157 الزاهى راضى امير بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3627.515141518.516.567غرب

الوكيل   24158 البسيونى ايهاب بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 1211107.5313.56.544.5غرب

سليمان    24159 محمود عبدالحفيظ ايهاب بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 29.5127.57.54.5151454غرب

كساب   24160 عبدالمقصود حمدى بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 352612.57.57.5151563.5غرب

البلتاجي    24161 محمد حسونه حميدو بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 31.52611.57.57.515.514.553غرب
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محسب    24162 محمود السيد خالد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 342215.57.5918.51554.5غرب

السايس    24163 عبدالحى راتب خالد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 32.529.512.537.5161264.5غرب

عمار    24164 خليل شوقى خالد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 38.529.516.51314.51915.558.5غرب

عطية   24165 على خالد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 16.517.5113.57.512.51044غرب

المغنى    24166 سليمان محمد رأفت بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 31.52217.51313.518.51167غرب

احمد    24167 ابراهيم الشحات رضا بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 37291313.511.517.519.576.5غرب

ابواحمد   24168 امام رضا بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 36.524.514108.51717.565.5غرب

حجازى    24169 مرتضى عبدالجواد رضا بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 27.520.510.587.5161956.5غرب

ابراهيم   24170 عبدالجليل سامح بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 36.524.5171111.519.518.577غرب

محمد     24171 ابراهيم السعيد محمد سامح بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3728.5171011.51816.557.5غرب

غزى     24172 محمد راشد احمد سامى بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 35.528.519131419.517.586غرب

شرشوره    24173 محمد السيد صبحى بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 31.525.51088.5151745.5غرب

الهنداوي    24174 محمد الدين صلح بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3528.512.510.511.517.51777غرب

رمضان    24175 على السيد طارق بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 32.512.51099141174.5غرب

جزر    24176 شحاته عبدالرحمن طارق بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 38.529201514.5201785غرب

على    24177 محمد عطيه طارق بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 37291914.51319.519.585غرب

ابوعمو    24178 محمد البيومى عابدين بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 24151087.510.51856غرب

فكري   24179 فؤاد عبدالعزيز بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 393019.751514.52019.576.5غرب

هلل    24180 عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 35.529181314.519.7519.587غرب

العزب    24181 سند عبدالله عبدالله بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 26.5176.57.51.58.51664.5غرب

ابراهيم    24182 بدر محمد عبده بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3423.557.55.59.51676غرب

سعد    24183 محمد احمد عزت بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 30.52113.59.5918.517.556غرب

جلله   24184 محمد عصام بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 32.522101291815.563غرب
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ابوعرب    24185 رجب محمد عطيه بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3323107.5817.517.557.5غرب

دهيم    24186 محمد دهيم علء بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 38.529.518.5131519.51988.5غرب

الكنانى    24187 السيد فاضل علء بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 38.529.518.514.7515191868غرب

علي    24188 محمد فؤاد عماد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3522.5151011.5161877غرب

راشد    24189 المرشدى عبدالله عمرو بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 342717.510.512.51917.569.5غرب

عبدالخالق    24190 راشد عبدالخالق فنحى بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 36.52919.513142019.5710غرب

شادى    24191 محمد احمد فؤاد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 33291914.751519.513.558غرب

الصباحي    24192 المهدى الجميل مبروك بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 23.512.51310.591912.547.5غرب

صالح    24193 السيد محمد محسن بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 23.515107.59.59.51469.5غرب

خضر    24194 السيد ابراهيم محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 33.5231312.51219.751668.5غرب

عميره    24195 محمد احمد محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3528.51614.7514.519.7516.559غرب

الجابري    24196 محمد السيد محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3325.516.512.5121816.557غرب

الرفاعى    24197 عيد رجب محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 34.52717.514.751319.7516.568.5غرب

علي     24198 الحاج احمد عبدالعزيز محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3728.518.514.512.5192057غرب

غازى   24199 عبدالمقصود محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 26.51613.597.518.51548.5غرب

متولى    24200 ابراهيم عزت محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 38.529.518.514.514.519.752089.5غرب
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الهوارى     24201 احمد سيد غازى محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3125.517.510.51419.518.589.5غرب

ضاحى    24202 احمد مسعد محمد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3126.51210.5111818510غرب

عبدالرحيم   24203 احمد محمود بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 2620.511.53.57.515.51587.5غرب

عبدالله    24204 عبدالله عبدالحكيم محمود بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 2421.511.57.591415.575.5غرب

صالح    24205 عبدالحفيظ محمد محمود بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 393019.7514.7515201996.5غرب

يونس    24206 محمد محمد محمود بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 373019.513.514.5201888غرب

الزرقا    24207 السيد عبدالحى مسعد بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3930191413.5201998.5غرب

شكرى   24208 كمال مصطفى بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3127126.756.51414.572غرب

جاد    24209 الدين نصر مصطفى بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3829191514.5201989.5غرب

القيط   24210 عبدالجواد منصور بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 27.53011.598.5201677.5غرب

بشير    24211 هاشم محمود ناجح بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 29151213.59.51312.574غرب

منصور    24212 عبدالقادر حماد نوح بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 28.518.510127.513.512.563.5غرب

فجله    24213 محمد فتحى ياسر بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 271911127.51611.552غرب

عبدالله   24214 عمر يوسف بنين   احمد ع عرابى المحلة أحمد 3727.517.51314.5201575.5غرب

الحجرى   24215 شوقى محمود بنين   ادهم ع عرابى المحلة أحمد 34.523.515.57.551817.585.5غرب

الجندى   24216 فتحى محمود بنين   ادهم ع عرابى المحلة أحمد 262212.58917.51073غرب

الهنداوى   24217 صلح محمد بنين   اسامه ع عرابى المحلة أحمد 3729.518141519.516.585غرب

الدسوقي    24218 محمد عرفه محمد بنين   اسامه ع عرابى المحلة أحمد 1820.513.513.512.517.51275غرب

فرج    24219 محمد المرغنى ياسر بنين   اسامه ع عرابى المحلة أحمد 37261814.514.52018.567.5غرب

الششتاوى   24220 همام اشرف بنين   اسلم ع عرابى المحلة أحمد 38.528.517.51515201988.5غرب

الغازى    24221 محمد صالح حماده بنين   اسلم ع عرابى المحلة أحمد 29.51714.512914.51274.5غرب

عواد    24222 ابراهيم احمد محسن بنين   اسلم ع عرابى المحلة أحمد 17187.57.51.5111373.5غرب

قوطه    24223 محمد حسن محمد بنين   اسلم ع عرابى المحلة أحمد 2219.5139.5312.51173.5غرب
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ابوالعينين    24224 عبدالجواد الزغبى اسامه بنين   اشرف ع عرابى المحلة أحمد 3625.516.512101815.584.5غرب

ابوخريبة    24225 حامد السيد بلل بنين   السيد ع عرابى المحلة أحمد 139.56.57.537.5742غرب

عبدالرحمن      24226 عبدالخالق شعبان فوزى بنين   السيد ع عرابى المحلة أحمد واحد954.5522.555غرب

عبدالبارى   24227 السعيد محمد بنين   السيد ع عرابى المحلة أحمد 2810107.55.56.512.551.5غرب

محمد    24228 ابراهيم فتوح احمد بنين   امير ع عرابى المحلة أحمد واحد25151010.55.51010.57غرب

عثمان     24229 السيد الدين محى رضا بنين   امير ع عرابى المحلة أحمد 2321107.55.5121253.5غرب

الشيوى    24230 ابراهيم ابراهيم عطيه بنين   امير ع عرابى المحلة أحمد 251510117.512.511.562.5غرب

عبدالملك   24231 وليم هانى بنين   اندرو ع عرابى المحلة أحمد 382719.514.7515192062غرب

عمر   24232 العراقى عبدالحكيم بنين   انس ع عرابى المحلة أحمد 28.520161011.517.51474غرب

رضوان   24233 فتحى عصام بنين   اياد ع عرابى المحلة أحمد 36.52918131319.519.589.5غرب

البهنساوى   24234 عبدالهادى محمد بنين   ايمن ع عرابى المحلة أحمد 33.52216.5141316.51977غرب

محمد    24235 عبدالقادر ابوالمجد هشام بنين   ايمن ع عرابى المحلة أحمد 38301814.515202099.5غرب

الشناوى    24236 على مصطفى وليد بنين   ايمن ع عرابى المحلة أحمد 363014.512.512.5191889.5غرب

المليجى    24237 المرسى مصطفى احمد بنين   بلل ع عرابى المحلة أحمد 2622.514.512.581714.579.5غرب

محمد    24238 توفيق محمد على بنين   بلل ع عرابى المحلة أحمد 34.523.515.5127.5171797.5غرب

شلبى    24239 شنوده مسعد سمير بنين   بول ع عرابى المحلة أحمد 28.5231012.5819.52078غرب

حسن    24240 ابراهيم توفيق رضا بنين   توفيق ع عرابى المحلة أحمد 342911.513.512.518.51779غرب

عوض    24241 عزيز عوض باسم بنين   جوزيف ع عرابى المحلة أحمد 2118.56.58.53.514.52076غرب
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حسن   24242 احمد مصطفى بنين   حاتم ع عرابى المحلة أحمد 35.527181414.5201988.5غرب

فرج    24243 سالم محمد خالد بنين   حازم ع عرابى المحلة أحمد 36301914.5152018.568غرب

الجندى   24244 محمود محمد بنين   حازم ع عرابى المحلة أحمد 29.516.511135181566.5غرب

شاهين   24245 عبدالحليم محمود بنين   حازم ع عرابى المحلة أحمد 34.52814.513.51219.516.568غرب

عبدالسميع   24246 ابراهيم مدحت بنين   حازم ع عرابى المحلة أحمد 3629.518.51513.517.52089غرب

الغرباوى    24247 ابوسبع حافظ محمد بنين   حامد ع عرابى المحلة أحمد 352918141419.51989.5غرب

البسطى    24248 رجب محمد حمدى بنين   حسام ع عرابى المحلة أحمد 34291814.51419.517.569.5غرب

الشبينى    24249 السيد على طارق بنين   حسام ع عرابى المحلة أحمد 3520129.51117.51767.5غرب

زايد    24250 شبل عبدالرسول عادل بنين   حسام ع عرابى المحلة أحمد 9.5157.59.5121211.565غرب

الكشر    24251 عثمان عثمان محمد بنين   حسام ع عرابى المحلة أحمد 35.521.5151313.518.518.578غرب

نور    24252 محمد عبدالرحمن محمود بنين   حمدى ع عرابى المحلة أحمد 17157.5127.51313.556غرب

زيادة    24253 جوده عبده حسام بنين   حمزه ع عرابى المحلة أحمد 36.528.514.514.758191777.5غرب

الخطيب   24254 محمد صلح بنين   حمزه ع عرابى المحلة أحمد 38.530191414.5201968غرب

عثمان   24255 سليمان السيد بنين   خالد ع عرابى المحلة أحمد 26161111.57.519.51265.5غرب

رجب   24256 ابراهيم النبوى بنين   خالد ع عرابى المحلة أحمد 37.5301813.5152017.567.5غرب

عبدالمقصود   24257 احمد حامد بنين   خالد ع عرابى المحلة أحمد 37.5301714152015.567.5غرب

العتر    24258 ابراهيم ابراهيم شريف بنين   رامى ع عرابى المحلة أحمد 34.5281414.512.5201766.5غرب

بخيت   24259 سعيد عيد بنين   رامى ع عرابى المحلة أحمد 327.51511918.51854.5غرب

ابوالمجد   24260 عبدالعاطى يوسف بنين   ربيع ع عرابى المحلة أحمد 14.596102.5128.557.5غرب

رضوان   24261 العزب العزب بنين   رضوان ع عرابى المحلة أحمد 24.5151093.51613.558غرب

همام    24262 محمد طلعت هشام بنين   زكريا ع عرابى المحلة أحمد 3328101281716.577.5غرب

عبدالعزيز   24263 رمضان احمد بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 372716.513.5131914.577غرب

نصار     24264 الله ولى عبدالعظيم اشرف بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 37.529181411.5201868.5غرب
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ابوشهده    24265 محمد مسعد السعيد بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 22.5151012.57.5191568غرب

زهره    24266 راغب محمود ايمن بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 321514.5124.518.51568غرب

منصور   24267 على زكريا بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 32.52313.511.57.52014.558غرب

عويس    24268 منصور الغريب سعد بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 3626171410.519.51476.5غرب

عبدالكريم   24269 رمضان سعيد بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 31217.510.541715.555.5غرب

عبدالرازق    24270 عبدالرؤف ابراهيم شريف بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 37.529181514.5201687.5غرب

اسماعيل   24271 محمد عادل بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 26151312.581617.587غرب

رضوان   24272 فتحى عصام بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 37.52817.51313.5201767.5غرب

عبدالجليل    24273 على الدندراوى على بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 19.5156.5122.5181457غرب

عبدالغنى   24274 حسان محمود بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 382912.5137.5201658.5غرب

نجدى   24275 محمد يوسف بنين   زياد ع عرابى المحلة أحمد 36.5291413.513.5201877.5غرب

حنتوش   24276 عبدالوكيل لطفى بنين   سامح ع عرابى المحلة أحمد 35.52814.513.59201457.5غرب

عباسمصطفى    24277 سعد محمد بنين   سعد ع عرابى المحلة أحمد 29.5171011.55121075.5غرب

رسلن    24278 مؤمن سعيد صلح بنين   سعيد ع عرابى المحلة أحمد 36.52818.51411.5191856غرب

مهدى   24279 سعيد محمود بنين   سعيد ع عرابى المحلة أحمد 36.526.5141510.5181076غرب

بربر   24280 لطفى وهبه بنين   سعيد ع عرابى المحلة أحمد 322011.5158.51511.574.5غرب

الحلوجى    24281 بكر محمد عبدالحميد بنين   سمير ع عرابى المحلة أحمد 148411.55.52.56.575.5غرب

البلعوطى     24282 محمد مصطفى حمدى الدين بنين   سيف ع عرابى المحلة أحمد 21.515.56.5107105.575.5غرب

الشافعى     24283 محمد رمضان محمد الدين بنين   سيف ع عرابى المحلة أحمد 35.53019.7514.751318.51765.5غرب

كشك    24284 محمد سمير شريف بنين   سيف ع عرابى المحلة أحمد 34301514.7511.518.513.565غرب

شلبى   24285 فوزى مصطفى بنين   سيف ع عرابى المحلة أحمد 30.52512.514.511.515.512.576غرب

ابوسلمة    24286 اسماعيل سمير وائل بنين   سيف ع عرابى المحلة أحمد 382911.5151419.51187.5غرب

رزق    24287 عزيز نعيم هانى بنين   شادى ع عرابى المحلة أحمد 26251014.7512.5161967.5غرب
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عليوه    24288 ابراهيم صلح ابراهيم بنين   صلح ع عرابى المحلة أحمد 3127.5181311.519.51774.5غرب

القاضى   24289 فاروق شوقى بنين   عادل ع عرابى المحلة أحمد 16.5114.51353.51173.5غرب

بلل    24290 محمد السيد عاطف بنين   عادل ع عرابى المحلة أحمد 33.5281513.51318.51376.5غرب

غانم    24291 موسى عبدالحميد محمود بنين   عبدالحميد ع عرابى المحلة أحمد 3728.5151514201465.5غرب

محجوب    24292 احمد ابراهيم ابراهيم بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 3824.51011.57.513.510.564.5غرب

الجبالى    24293 محمد عبدالله احمد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 3729161515191865.5غرب

سند    24294 زكريا فؤاد احمد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 32.523.512.512.511.51713.566غرب

البندراوى   24295 محمد احمد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 29.523.51014.514.751613.578.5غرب

البراوى    24296 محمد احمد اشرف بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 372819.515152018.589.5غرب

قديس    24297 المرغنى المرسى المرغنى بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 30.51813.51511176.567.5غرب

الزغبى   24298 محمد ايمن بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 21154133.51011.565غرب

بكر    24299 العدوى سمير رضا بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 17.51257.510.510.51565.5غرب

خالد    24300 عبدالقادر حلمى رمضان بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 15.5154.58.5912.511.576غرب

كسبر    24301 زكريا محمد سامح بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 38.53018.515152015.578غرب

السايس    24302 احمد حسين سعد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 3727.514.513.5141915.567غرب

شاهين    24303 محمد عبدالله سعيد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 3829.51914.5152018.588غرب

الدواس   24304 فتحى على بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 38.53016.514.5151817.576.5غرب

سلمه    24305 على ابراهيم محمد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 36.522.517151517.517.576غرب

يونس    24306 محمد السيد محمد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 35.526.519.514.51519.51466غرب

حسن     24307 ابوالوفا الله فتح محمد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 3721181414.75201487غرب

مجاهد   24308 محمود محمد بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 38302014.514.751913.588غرب

عبده    24309 على على نادر بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 38.5261114.514.5181765.5غرب

شبكة    24310 نصر فتحى نصر بنين   عبدالرحمن ع عرابى المحلة أحمد 229.51011.57.5124.553.5غرب
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القرع    24311 على السيد على بنين   عبدالعزيز ع عرابى المحلة أحمد 33161410.511.51615.576.5غرب

حسن    24312 احمد غريب احمد بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 373016.514.51419.517.568.5غرب

مندور    24313 محمد مصلحى احمد بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 27.59511.51315.56.558غرب

البراوى    24314 محمد احمد اشرف بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 36.525.514.5151418.516.577غرب

ريشة   24315 عبدالستار الشافعى بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 35157.510.512.5151666.5غرب

فوده   24316 عبدالمهيمن رأفت بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 28.5157.51311.5151778.5غرب

الحباك    24317 محمد رمضان محمد بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 38.528.51714.7514.519.51788.5غرب

ابوحسين    24318 عبدالعزيز عبدالسلم محمد بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 37.52816.515151917.568.5غرب

الخولى   24319 فتحى محمد بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 3.55.510.51412.555صفر25.5غرب
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الصفطى     24320 على الله فرج محمد بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 21.53.53510.5151364غرب

سند   24321 عبدالمولى محمود بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 3017.51012.511.517.514.575غرب

الجناينى    24322 عبدالرحمن مصطفى مسعد بنين   عبدالله ع عرابى المحلة أحمد 32.52018.512.513.519.51468غرب

جرجس    24323 اسعد عبدالمسيح مجدى بنين   عبدالمسيح ع عرابى المحلة أحمد 36.525.519.513.5132018.565.5غرب

بدوى    24324 مصطفى عبدالمنعم حماده بنين   عبدالمنعم ع عرابى المحلة أحمد 372817.5131319.51786.5غرب

رزق   24325 عبدالمنعم محمد بنين   عبدالمنعم ع عرابى المحلة أحمد 3728.517.51414.5201787غرب

ابوحسن    24326 السيد محمد جمال بنين   عبدالمهيمن ع عرابى المحلة أحمد 23.54.57.54131810.564غرب

مبروك    24327 محمود عزت محمد بنين   عزت ع عرابى المحلة أحمد 26764.51115.513.554غرب

دياب     24328 محمد عطيه عطيه جمال بنين   عطيه ع عرابى المحلة أحمد 297.57.57.51213.51044.5غرب

عبدالله     24329 عبدالفتاح محمد وحيد الدين بنين   علء ع عرابى المحلة أحمد 34.5151810.513191764.5غرب

البيطار    24330 مصطفى السيد رضا بنين   علء ع عرابى المحلة أحمد 362018.513.514.5191975.5غرب

النادى    24331 على محمود عبدالنبى بنين   علء ع عرابى المحلة أحمد 33.516.5141315191764.5غرب

عبدالقادر    24332 منصور زكى محمد بنين   علء ع عرابى المحلة أحمد 36.529191414.5202077غرب

بدوى    24333 ابراهيم محمد محمد بنين   علء ع عرابى المحلة أحمد 34.522.513.57.512.517.517.574.5غرب

طه    24334 على عبدالشفيع السيد بنين   على ع عرابى المحلة أحمد 35.527.517.512.513.519.517.565.5غرب

العبد    24335 محمد على ايمن بنين   على ع عرابى المحلة أحمد 38.526.517.51414.5201767غرب

بدر    24336 السيد احمد محمد بنين   على ع عرابى المحلة أحمد 23.51513911.516.51355.5غرب

الجيزاوى    24337 محروسمصطفى ياسر بنين   عمار ع عرابى المحلة أحمد 3723.513.513.513.5191767غرب

السيد    24338 محمد عبدالجيد احمد بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 3828.517.51313.5201659غرب

ابوعلى    24339 محمد محمد اشرف بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 38.52814.51514.519.518610غرب

دغمش    24340 احمد عبدالحيكم رجب بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 38.528.519.514.515202075.5غرب

ابوجازيه   24341 محمد طلبه بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 36.528.518.51314.52018.577.5غرب

شريف   24342 عبدالمنعم عباس بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 37.527.5191214.5201976غرب
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شعيب   24343 عبدالعزيز فتحى بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 3722.518.511.58.51810.557غرب

على    24344 عبدالحافظ محمود فتحى بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 36.522.518.511.54.51814.557غرب

عبدالله    24345 عبدالفتاح زغلول محمد بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 351618.510.54171054غرب

طبيخ    24346 موسى عبدالحميد محمد بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 3727.517.5138191656.5غرب

الصعيدى    24347 محمد عبدالسلم محمد بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 3622191410191557.5غرب

البدوى   24348 على محمود بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 38.529.51814.513.519.51667غرب

حميدة   24349 الشهاوى هشام بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 34.526.516.5157.5191457غرب

الحسنين   24350 عمر وجيه بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 341515.514.52171468.5غرب

ابوحسن    24351 يوسف عباس يوسف بنين   عمر ع عرابى المحلة أحمد 39301814.5152015.589غرب

رزق    24352 محمود حسين حسن بنين   عمرو ع عرابى المحلة أحمد 36.516.517.5137.5191276غرب

الجناينى   24353 عطيه حسن بنين   عمرو ع عرابى المحلة أحمد 38301813.514.519.7515.577غرب

ابوحسين    24354 محمد اليمانى خالد بنين   عمرو ع عرابى المحلة أحمد 34281613.51218.51467غرب

الكيلنى   24355 عبدالنبى على بنين   عمرو ع عرابى المحلة أحمد 3227161414.51916.567غرب

حسن    24356 عبدالعاطى عبدالعزيز محمد بنين   عمرو ع عرابى المحلة أحمد 37.529.5191513.519.7517.567غرب

فوده    24357 محمد السيد مصطفى بنين   عمرو ع عرابى المحلة أحمد 32.5301811.7561916.585غرب

ابوجبل    24358 عبداللطيف عاطف سامح بنين   فادى ع عرابى المحلة أحمد 3627.519.514.7512.519.7512.557.5غرب

ابراهيم   24359 شوقى سمير بنين   فادى ع عرابى المحلة أحمد 3320.51310.55.517.51977غرب

جرجس   24360 اسكندر فيليب بنين   فادى ع عرابى المحلة أحمد 37.52717.51514201978غرب

امين   24361 عبدالفتاح السيد بنين   فارس ع عرابى المحلة أحمد 332512.512.54.5191358غرب

العباسى    24362 على نسيم تامر بنين   فارس ع عرابى المحلة أحمد 37.525.516.51512.519.7514.588غرب

فرج    24363 توفيق ابراهيم بنين   فارسحسن ع عرابى المحلة أحمد 382617.51310.5201777غرب

الشباسى    24364 السيد محمد رجب بنين   فارس ع عرابى المحلة أحمد 3727.517.5147.519.516.576.5غرب

محمد    24365 محمود عاطف بنين   فارسطارق ع عرابى المحلة أحمد 37.528.517.512.514.519.7511.588غرب
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مصطفى   24366 عبدالعزيز عبدالسلم بنين   فارس ع عرابى المحلة أحمد 37.5261712.514.519.7516.587.5غرب

ضبش    24367 شبل ابراهيم ياسر بنين   فارس ع عرابى المحلة أحمد 17.519.5101214.518.5986.5غرب

المصرى    24368 احمد محمد ابراهيم بنين   فتحى ع عرابى المحلة أحمد 37271113.513191767.5غرب

حموده    24369 محمد عبدالفتاح احمد بنين   فتحى ع عرابى المحلة أحمد 36.528.5121313.5191459غرب

لطفي    24370 عبدالقادر فتحى عاطف بنين   فتحى ع عرابى المحلة أحمد 34.528.5151212.5191567.5غرب

القرط    24371 توفيق فرج محمد بنين   فرج ع عرابى المحلة أحمد 252611.510.513191576.5غرب

نسيم    24372 ابراهيم ظريف عادل بنين   فليمون ع عرابى المحلة أحمد 3628.518.51214.519.752056.5غرب

شحاته    24373 صليب صبحى عاطف بنين   فليمون ع عرابى المحلة أحمد 36.52813.511.5132018.587.5غرب

شحاته    24374 صليب صبحى عاطف بنين   فيلوباتير ع عرابى المحلة أحمد 35.52714.511.5122018.587غرب

موسى    24375 احمد موسى احمد بنين   كريم ع عرابى المحلة أحمد 2921.511.511.510.5151488غرب

القاضى   24376 يونس اسامه بنين   كريم ع عرابى المحلة أحمد 36281512.57.518.51759غرب

الغا    24377 عبده محمد مجدى بنين   كريم ع عرابى المحلة أحمد 35.528.5141011.519.516.588.5غرب

السنباطى    24378 مصطفى احمد محمد بنين   كريم ع عرابى المحلة أحمد 27231212.51318.51089غرب

ابوالمجد   24379 عبدالعاطى محمد بنين   كريم ع عرابى المحلة أحمد 2324111113.5191086.5غرب

عبدالقادر    24380 السيد فتحى وليد بنين   كريم ع عرابى المحلة أحمد 33.523151213191385.5غرب

رمزى   24381 شوقى فريد بنين   كيرلس ع عرابى المحلة أحمد 36.5271613.59.5192076.5غرب

سعد    24382 لبيب صبحى بنين   كيرلسمجدى ع عرابى المحلة أحمد 28.524.510.5911.51318.586غرب

صالح     24383 الله رزق سمير بنين   كيرلسمدحت ع عرابى المحلة أحمد 37.528.51611.5818.52088.5غرب

شحاته    24384 ميخائل سعد بنين   كيرلسمكرم ع عرابى المحلة أحمد 382918.51414202089غرب

مرقص    24385 جورجى لطفى هانى بنين   كيرلس ع عرابى المحلة أحمد 362919.513.510.52019.589غرب

يونس    24386 عبدالهادى عبدالحميد مؤمن بنين   ماذن ع عرابى المحلة أحمد 37.528181412.519.517.589غرب

ابراهيم    24387 محمود احمد محمد بنين   مازن ع عرابى المحلة أحمد 3227121312.516.516.575غرب

سالم    24388 بدران السيد محمد بنين   مازن ع عرابى المحلة أحمد 34.5301513.5141615.586غرب
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اسكندر    24389 عزمى توفيق هانى بنين   ماهر ع عرابى المحلة أحمد 32.526107.5811.516.585غرب
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شعبان   24390 السيد ابراهيم بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 36.52918.51411.519.52085غرب

ابراهيم    24391 عطيه جمال ابراهيم بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 33.528161310.516.519.587غرب

جمعه     24392 السيد محمد سمير ابراهيم بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 35.52815.513.51218.51888غرب

النجار    24393 الدين نور ابراهيم بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 34.528151313.51715.568.5غرب

وهدان    24394 محمد محمد ابوالمكارم بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 2019105.57.5812.576.5غرب

عبدالشافى   24395 سعد احمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3226157.58.515.517810غرب

سرور    24396 احمد صابر احمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 393019.7513.51519.519810غرب

الطباخ    24397 عبدالرحيم طاهر احمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 39.53019.5131519.7519910غرب

يونس    24398 عبدالفتاح عبدالحليم احمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 22196.55.57.54.512.584.5غرب

هواش   24399 عبدالعال احمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 392918.51514.75201397غرب

محمد    24400 رضوان على احمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 312612.547.514.514.593.5غرب

الزير   24401 محمد احمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3224.513111215.514.595غرب

الجع    24402 سيداحمد عبده اسامه بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 39.53018.514152015.597غرب

حجازى    24403 ابراهيم على اسامه بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3927.5191313.51816.577غرب

البلعوطى   24404 جمعه اشرف بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3829.5201514.52016.598.5غرب

القاضى    24405 احمد سعيد اشرف بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 402719.514.7514.519.51789غرب

اللفى   24406 فاروق اللفى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 35.523151114.51914.587غرب

مطاوع    24407 الدسوقى محمد الدسوقى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 27171511.51210.51388غرب

ابوزيد    24408 السيد سند السيد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 23.519.5105.5111110.587.5غرب

هاشم   24409 عبدالمجيد السيد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 39.5301914.514.5201679غرب

كساب    24410 السيد عبدالمقصود السيد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 30.515.514.511.57.514.514.567.5غرب

داود    24411 يوسف عبدالمنعم السيد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 24.5811.58.57.510758غرب

العنانى    24412 عبدالحى على السيد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38.522.516.513.513141769غرب
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عبدالوهاب   24413 محمد ايمن بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 39.527.517.514.5141919810غرب

القلينى    24414 محمد مصطفى جابر بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 27.515151311.517.514.577.5غرب

البشبيشى    24415 عبده محمد جمال بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 382517.514.514.519.518810غرب

النادى    24416 على محمود جمال بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 35.51717.5149.519.514.5610غرب

ابراهيم    24417 حامد شوقى حامد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 271515.59.5101810.559غرب

على    24418 احمد عبدالمولى حمدى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 403019.514.5152019710غرب

نعمان   24419 على خالد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 33.521.51710.513.51711.578.5غرب

محمد    24420 بخيت محمد خالد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38.52619.5121419.51988.5غرب

الخولى   24421 فتحى رشدى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3516.51611.511.514.51488.5غرب

رمضان   24422 السيد رضا بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 31.511.5179.59.515.512.599غرب

شمس   24423 مصطفى رضا بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 2511.5103.57.511485.5غرب

عبدالراضى    24424 طلعات بدر سامح بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 37.525.51912.51419.512.577غرب

الشهاوى   24425 محمد سامح بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 4025.519.51413.52018.586.5غرب

الحوتى    24426 عبدالرحمن السعيد سعد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 26.522.517.510.5814.58.566غرب

الشربينى    24427 المصباحى محمد سعد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3211.513.512.51215.512.576غرب

ابوالعنين    24428 عامر رجب سعيد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 36.517.514.51211201679غرب

المسيرى   24429 حسن سمير بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 39211513.51419.51899.5غرب

محمد    24430 السيد مصطفى شريف بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 37.51916.510.511201789غرب

بلل    24431 عبدالحكيم محمد صابر بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3927.5201515201688غرب

محمد    24432 على عبدالمنعم صلح بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38.52415.5117.51913.597غرب

منصور    24433 مامون محمد طارق بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 402919.51415201989.5غرب

الجمال    24434 ابراهيم على طلعت بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3416.518.5812201278غرب

عجوه   24435 محمد عادل بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3523.519.7512.511.52013.588.5غرب
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المرسى    24436 احمد محمد عبدالحميد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3525.519.7513.512201385.5غرب

سليمان   24437 عطا عبداللطيف بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3117.5188516.511.565غرب

ابوغريبه    24438 حميده محمد عبدالناصر بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 232.5124.54.5106.554.5غرب

جبة    24439 محمد احمد عصام بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 301517.59.57.514.51265.5غرب

الباجوري    24440 البسطويسى السيد عصام بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38242014142016.588غرب

احمد     24441 سيد عبدالحليم عاطف علء بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 4027.519.51314.519.51588غرب

رضوان   24442 احمد على بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 30.51015.57.55151464.5غرب

بدره    24443 محمد الساداتى على بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38.522.519.7513.510201887غرب

بسيونى    24444 عبدالحليم حلمى عماد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 32.57157.55.514.510.583.5غرب

عبدالله    24445 حسن زين عماد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 33.512.51697.5171277غرب

ابراهيم    24446 الدسوقى حسين عمر بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3316.516.53.521611.575.5غرب

حسانين   24447 موسى عمرو بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3829.518.512.512.5191575.5غرب

احمد   24448 عبدالسلم عيد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3726.519.75141419.516.577.5غرب

الرخ    24449 احمد سيد فرج بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 2.5131264واحد22.55.514.5غرب

بدوى   24450 رمضان فوزى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 39.52918.514.514.518.513.576غرب

البانوبى    24451 على عبدالمنعم فؤاد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 28.510.5113.51.513.57.564غرب

اماره   24452 احمد مجدى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 2310.5102.5211.59.562.5غرب

زيادة   24453 ابراهيم محمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 229.513.510.57.515.513.564.5غرب

عمران    24454 عبدالحافظ حنفى محمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 23101410.57.5151653غرب

برسيم   24455 سعد محمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 22.51511.58.58.58.51453غرب

الشربينى   24456 موسى محمد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 331513117.51515.563غرب

هاشم   24457 رمضان محمود بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 32.5171512.57.51813.573غرب

الخولى    24458 محمد شلبى محمود بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38.530191414.52014.592.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1132

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

البنا   24459 عبدالعزيز محمود بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3615.519.75129.518.515.562.5غرب

خطاب    24460 ابوبكر محمد محمود بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 311914.595.5191672.5غرب

مبروك   24461 محمد محمود بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38.52819.514.5142016.586غرب

الصاوى   24462 محمود محمود بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3722.517.514.512201676.5غرب

عياد   24463 على مصطفى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3721.516.514152015.577غرب

المرسي   24464 محمد مصطفى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3115.51612.541913.563غرب

زهران     24465 عبدالهادى صبرى محمد مصطفى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 2821.517.5117.518.51553.5غرب

فودة    24466 محمود الدين ناصر بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 34.5271812.51319.51763غرب

ابوجميله   24467 محمد نعيم بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 3115.517.597.5181663غرب

ابوحسين   24468 اليمانى هانى بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 37.525.518127.5191555غرب

محمد    24469 عزت محمد هشام بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 33.521.518.5147.5181465.5غرب

الجندى   24470 ابراهيم وائل بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 37.527.5191512.519.517.565.5غرب

احمد    24471 صالح لبيب وائل بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 33261497.517.518.563.5غرب

الكشر   24472 محمد وائل بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 31.521147.58.5171663غرب

نوفل    24473 عطيه عبدالحليم وليد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 31.52415111318.515.567.5غرب

طاهر   24474 فؤاد وليد بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 32.521.517.51214.519.51666غرب

ابراهيم    24475 مطاوع مرسى ياسر بنين   محمد ع عرابى المحلة أحمد 38.52819.51514.52018.587غرب

الفرارجى    24476 محمد محمدى مصطفى بنين   محمدى ع عرابى المحلة أحمد 24.515.513.5104.5161464.5غرب
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احمد   24477 محمود ابوالمعاطى بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 2013.5107.5415.51353غرب

شيخون    24478 حافظ احمد احمد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 30.513124.752.581573غرب

حسن    24479 احمد سمير اسامه بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 3218151010.51717.586.5غرب

البسيونى   24480 محمد السيد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 1087.57.57.56564.5غرب

طراد    24481 محمد بكر ايمن بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 151412.58.51613.566غـغرب

امين    24482 المحمدى الشحات حماده بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 33191213.59171566غرب

دياب    24483 عطبه عبدالمنعم رمزى بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 291510.514.55151576.5غرب

ابوزيد   24484 حسن صبرى بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 393019.515152018.589غرب

محمد   24485 غندور مجدى بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 25.520.51113916.515.575.5غرب

صادق    24486 مصطفى ذكى محمد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 36.521.512.512.5131816.568غرب

الصعيدى   24487 عبدالقوى محمد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 35.525.51412.513.5201776.5غرب

الشونى    24488 محمود عبدالنبى محمد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 24.591212.58.58.510.555غرب

هاشم    24489 احمد على محمد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 33.52815.513.51418.515.577غرب

ابورواش    24490 سعيد فوزى محمد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 20.511.55127.512.51466غرب

المنسى   24491 محمد محمد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 26.515.57.5128141475.5غرب

زين    24492 بدر على مرسى بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 29.518.513.5127.51714.576.5غرب

سالم    24493 عبدالهادى كمال مصطفى بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 3520.514.5128171387.5غرب

ابوشامية   24494 مصطفى هشام بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 34.52813.51314.52016810غرب

درويش   24495 فتحى وجيه بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 35291514.51519.517.569.5غرب

الشافعى     24496 ابراهيم حمدى ابراهيم وليد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 35.52813.5131419.51759.5غرب

بلح   24497 مصطفى وليد بنين   محمود ع عرابى المحلة أحمد 2820103.54.5141857غرب

عجرمة    24498 على عبدالرازق اسامه بنين   مروان ع عرابى المحلة أحمد 36.52817.510.57.519.515.598غرب

ابوالفتوح   24499 توفيق محمد بنين   مروان ع عرابى المحلة أحمد 37.52918.514.514.518.51799.5غرب
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الدسوقى   24500 محمد احمد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 25.51510.555.5161555.5غرب

مرسى    24501 احمد مرسى احمد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 37251512.57.519.51378غرب

فرحات    24502 درويش مصطفى اشرف بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 38.529.5111411201858غرب

عبدالله   24503 مصطفى السيد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 28.51610105171767غرب

حبشى    24504 محمد عبدالعزيز امين بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 2618.510105.5141454غرب

الله     24505 عوض حامد سعد خيرى بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 33.52810.512.581817.569.5غرب

رمضان    24506 المتولى مصطفى طارق بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 38.528.51914.51519.519710غرب

عطيه    24507 الدسوقى محمد عيد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 15.59.5622.514.51567غرب

خلف    24508 زكى عبدالباسط فكرى بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 291910111118.516.578.5غرب

البحراوى    24509 حامد احمد محمد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 33207.533161567غرب

يوسف     24510 المرسى محمد الحفناوى محمد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 25.5155.54.54131567غرب

سنبل   24511 بدير محمد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 38.53013.513.512.51918.579.5غرب

الشيخ    24512 احمد حسن محمد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 38.53018.514.5152018.579.5غرب

خضر    24513 عبدالمحسن محمد محمد بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 38.5301914.5152019710غرب

الدسوقى     24514 ابراهيم خضر السيد محمود بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 36.530137.58181878.5غرب

الشربينى    24515 عقل محمد محمود بنين   مصطفى ع عرابى المحلة أحمد 392917.5141419.517.569.5غرب

عيسى   24516 فتوح خالد بنين   معاذ ع عرابى المحلة أحمد 3729.516.513.51217.517.559غرب

السيد    24517 عبدالحفيظ جمعه صالح بنين   معاذ ع عرابى المحلة أحمد 181811.57.57.512.513.557.5غرب

شطا    24518 مجاهد عبدالعزيز محمد بنين   معاذ ع عرابى المحلة أحمد 39.52918.515142019710غرب

ابوالخير    24519 سلمه عطيه محمد بنين   معاذ ع عرابى المحلة أحمد 3216137.2561415.585غرب

نجم    24520 سيداحمد مليجى نبيل بنين   معاذ ع عرابى المحلة أحمد 362615.514.513201759غرب

حماد    24521 محمود محروس محمد بنين   مؤمن ع عرابى المحلة أحمد 3825.515.5141419.516.556.5غرب

خضر   24522 بكر مصطفى بنين   مؤمن ع عرابى المحلة أحمد 3626.51411.51519.51457غرب
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يوسف     24523 عبده الله فرج اسامه بنين   مينا ع عرابى المحلة أحمد 3727.51013.510201866غرب

عبدالنعيم    24524 عبدالجليل محمد طارق بنين   نادر ع عرابى المحلة أحمد 33.52214.514.55.518.51759.5غرب

الشهاوى    24525 ربيع نبيل اسامه بنين   نبيل ع عرابى المحلة أحمد 362914.514.514.5191869.5غرب

عبدالجواد   24526 عبدالله فاروق بنين   نبيل ع عرابى المحلة أحمد 38.52914.514.5152018510غرب

عزام    24527 حنفى حنفى عبدالله بنين   نور ع عرابى المحلة أحمد 35221613.512.5201859.5غرب

عبدالرحمن   24528 ابراهيم عبدالهادى بنين   هادى ع عرابى المحلة أحمد 39.53018.514.514.519.519810غرب

بربر   24529 حامد محمد بنين   هادى ع عرابى المحلة أحمد 30101099.51416.547غرب

عطيه    24530 عبدالهادى محمد طارق بنين   هشام ع عرابى المحلة أحمد 3118.51311.510171667غرب

اسماعيل   24531 كمال سعيد بنين   هيثم ع عرابى المحلة أحمد 22.5121211811.518.556.5غرب

ابوالفضل   24532 عبدالرؤف احمد بنين   وجدى ع عرابى المحلة أحمد 35.5241814.514.519.51969.5غرب

الله     24533 فرج صليب عبدالمسيح عادل بنين   وسيم ع عرابى المحلة أحمد 37.52913.514.514.51920510غرب

الطنطاوى   24534 محمد محمد بنين   وليد ع عرابى المحلة أحمد 36.52718.514.75152017610غرب

جمعه      24535 هلل الهادى محمد ابراهيم بنين   يحيى ع عرابى المحلة أحمد 33191811.51017.51858.5غرب

مطاوع   24536 مرسى ابراهيم بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 38.52814151519.51789غرب

الشال    24537 محمد بدير احمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 34281015818.517510غرب

النجار      24538 احمد سيد احمد سيد احمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 38.5271912.5151917610غرب

جميل   24539 عثمان احمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 32.52814.511.54.5161757.5غرب

منصور   24540 نجيب احمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 372818.514.515201759.5غرب

الصعيدى   24541 عبدالقوى السيد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 38.530161412201889.5غرب

عبدالعال    24542 رضوان عبدالحميد عصام بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 37.5291613.513.5201869غرب

شوقى   24543 عبدالمنعم عصام بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 373017151419.51987غرب

محمود    24544 حسنين احمد عمر بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 30.5241110.57.519.51967غرب

شنب    24545 احمد ابراهيم فايز بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 3315.51054.515.51658.5غرب
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حلوه    24546 عبدالعزيز ابراهيم محمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 25.52077.5317.51768.5غرب

ابوامنة    24547 عبدالحميد احمد محمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 139782.513.517.554.5غرب

عبدالمحسن   24548 سعد محمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 31.52311.5159.5191867غرب

عبدالخالق   24549 عبدالعزيز محمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 3528151513.5201779.5غرب

ناصف   24550 محمد محمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 36.528141510201768.5غرب

مرسى    24551 احمد مرسى محمد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 36.529.51115142016.589غرب

صقر   24552 محمد مصطفى بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 36.5291914.7513.5191877.5غرب

امامو    24553 البسطويسى محمد نبيل بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 38.53019139.519.517.577غرب

رزق   24554 ميخائيل نوفير بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 37.53016.5141118.51887غرب

الشرقاوى   24555 محمد هشام بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 36.53013.513.511201988.5غرب

عبده    24556 لبيب فتحى وائل بنين    ابانوب ع خليل الحى المحلة عبد 3626.515.512.58.517.518.574.5غرب

سليمان    24557 عبدالرازق عبدالوهاب ابراهيم بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 26151012.57.51412.573غرب

ابوحرب    24558 احمد ابراهيم اسامه بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 2110.56.5114.512.51444غرب

جاد    24559 محمد جاد اشرف بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 383011.51511.519.751885.5غرب

فرس    24560 عبدالقادر مصطفى طارق بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 32.5241014515.51676غرب

الطوخى    24561 خليل محمد عادل بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 33.5281011.551412.565غرب

سعدنوح   24562 محمد علء بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 38.5301914.75121816.576.5غرب

السحلى    24563 محمد حسن محمد بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 21231014.510.5161666.5غرب

صقر    24564 عبده على خالد بنين    ابوبكر ع خليل الحى المحلة عبد 3627.518.5151118.518810غرب

السبكى    24565 المتولى ابوالمجد ابوالمجد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 25.5156.5127.51015.583.5غرب

ماضى    24566 كمال محمد احمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 2812.56124.51010.575غرب

ابوعتمان    24567 حسن بدير اشرف بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3419.51211.55151164غرب

شوالى    24568 محمد محمد اشرف بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 36.523.513148.516.515.574.5غرب
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احمد    24569 سليمان عزت الزغبى بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 28.5161014.57.517.514.574.5غرب

عامر     24570 احمد سيد عبدالفتاح السعيد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 29.5151013.57.51415.584.5غرب

العناوى    24571 عبدالله احمد السيد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 261510128.51311.564غرب

جاد    24572 السيد المتولى السيد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 22.518.510114.51514.573.5غرب

الطحان    24573 محمد عبدالمنعم السيد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 18.510.5587.513.51063.5غرب

الخطيب    24574 السيد على السيد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 37.52819151519.51789غرب

محمد    24575 الششتاوى احمد الششتاوى بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 32.52311.51514.5171688غرب

عبدالله     24576 صديق الدين صلح ايهاب بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 36231112.57.51711.554غرب

قريش    24577 ابراهيم السعيد تامر بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3425.517.515142018.578غرب

محمد    24578 مصطفى عبدالعزيز حاتم بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3725.51114.55.5191976.5غرب

داوود    24579 الدسوقى حسن حسن بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 32.520117.57.51417.577غرب

السيسى    24580 حسن عبدالعزيز حسن بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 29.5197.510416.515.575غرب

الغرباوى    24581 المنسى زكريا حماده بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 37.52915.513.513.518.517.575.5غرب

البحيرى   24582 عبدالمقصود حمدان بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 25.510.573.53.51516.574غرب

السيد    24583 الدمرانى عطا حمدى بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3325.51312.510.51616.574.5غرب

السقا    24584 عبدالرحيم عبدالمنعم خالد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 34.5281711.510.5171882.5غرب

برعى    24585 خليل عطيه رجب بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 26.520.567.55.5141645غرب

محمدناطور   24586 ابراهيم رمضان بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 30.5127.534.511.514.554غرب

البلتاجى    24587 على حسن سعيد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 29.512.51055.5141455غرب

العدوى    24588 محمد فتحى سمير بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3625.513159.5181666غرب

فرج    24589 محمد عبدالله طارق بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 353018.5141419.51786.5غرب

لشين   24590 محمدى طلعت بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 21.51255813.51365.5غرب

الرجبى    24591 يوسف احمد عادل بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3723.514.51210.5171577.5غرب
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السعدني    24592 نعمان على عبدالجليل بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 32.515108.57.5161666غرب

رزق    24593 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 31.519.51010.5111616.553.5غرب

عرابى   24594 محمد عبدالمنعم بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3226.510.51041514.554غرب

ابوالمجد     24595 حسن حسن العرب عز بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3416.51083.515.51454غرب

قرديش    24596 عبدالغنى السيد عصام بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 27.517.5109.57.518.513.554غرب

الحبشى    24597 محمود السيد عصمت بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 2718.51010.5101713.584.5غرب

عويد    24598 عبدالحليم السيد عطيه بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 38.52718.514.514191997.5غرب

عبده    24599 على محمد على بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3728.518.513.514.5191876.5غرب

فرج    24600 محمد حمدى عماد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 3226.515.513.591516.555غرب

ابراهيم    24601 الششتاوى رمضان عمرو بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 322213.513.511.51516.587غرب

شحاته    24602 السيد عبدالجليل كمال بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 1912.56.510.58.512875.5غرب

الرحيمى    24603 ابراهيم الزغبى ماهر بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 291210.510.55.515.516.576غرب

الناغى    24604 ابراهيم ابراهيم محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 322313121114.517.574.5غرب

دفشر    24605 محمد ابراهيم محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 31.5269.59.57.514.514.573.5غرب

عبدالخالق    24606 عبدالهادى احمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 24.524.51.58.55.512.518.584.5غرب

شلبى    24607 منجى احمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 38.529.517.51214.52018.596.5غرب

سليمه    24608 يوسف احمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 38301914.513201986غرب

سليمان    24609 المام المام محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 35221613.5131717.576.5غرب

عثمان    24610 رمضان السيد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 23.5912.510.57.515.51775غرب

الشرقاوى    24611 السعيد الششتاوى محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 39.530201415201878.5غرب

عبدالشافى   24612 سعد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 32241211.5516.517.575.5غرب

حامد    24613 محمد صلح محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 23117.5424.51473غرب

حمزة    24614 محمد عارف محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 39.5301915152018.589.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1139

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

بدر    24615 حسن عبدربه محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 33.51512137.5141674غرب

حوطر    24616 الدسوقى عنتر محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 38.523.518.514.51519.518.585.5غرب

ابوالغيط   24617 محمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 331112.512.59.5151686غرب

الشناوى    24618 حسن محمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 30.589851216.585غرب

ابوخريبه    24619 رمضان محمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 31261513.513.518.5962.5غرب

رشوان    24620 عبدالعزيز محمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد واحد27.511125.531811.55غرب

الشرقاوى    24621 محمود محمد محمد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد واحد3113195.754.52017.59غرب

العريان    24622 عبدالحليم يوسف محمود بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 372410137.5181671.5غرب

البهوتى    24623 محمد سمير مراد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 33.520.51011.58.517.51674غرب

الكردى    24624 طلعت محمد مصطفى بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 341513.593.519.51874غرب

البشبيشى    24625 احمد السيد ممدوح بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 33.57.515.5127.518.513.583.5غرب

ابوموسى    24626 بدير موسى هانى بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 392919.51411.519.51778غرب

الخولى    24627 السيد كمال وائل بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 36.525189.513.5191776غرب

ابوشعيشع    24628 السيد المتولى وليد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 39.527.519.514142018.578غرب

ربيع    24629 عطيه عبدالسميع وليد بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 39.5301913.5152018.578غرب

عجلن    24630 ابراهيم عبدالجواد ياسر بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 2596.531.51013.551.5غرب

منصور    24631 السعيد بدير خالد بنين    ادهم ع خليل الحى المحلة عبد 31.519.511.5810.517.516.553غرب

المرسى    24632 يوسف احمد زينهم بنين    ادهم ع خليل الحى المحلة عبد 34.51511.5131317.51752.5غرب

البسيونى    24633 عباس محمد محمد بنين    ادهم ع خليل الحى المحلة عبد 311612117.5171473غرب

الحفناوى    24634 نور صبحى محمود بنين    ادهم ع خليل الحى المحلة عبد 341012.57.57.515.51342غرب

العفيفى    24635 محمد عبدالحميد السيد بنين    اسلم ع خليل الحى المحلة عبد 35.526141310.519.511.584.5غرب

ابوطبل    24636 المهدى يوسف شريف بنين    اسلم ع خليل الحى المحلة عبد 4.512762واحد24.5612.5غرب

البشبيشى    24637 احمد السيد محمد بنين    اسلم ع خليل الحى المحلة عبد 3318.512.594.5171864غرب
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الحصرى    24638 محمد حسن محمد بنين    اسلم ع خليل الحى المحلة عبد 31.510118.52.517.51963غرب

احمد    24639 عبدالوادود محمد محمد بنين    اسلم ع خليل الحى المحلة عبد 3218.512.55.521714.563غرب

الجيزاوى    24640 محمد نبيل هانى بنين    اسلم ع خليل الحى المحلة عبد 38.5271914.513.519.51886غرب

ابوالحمايل    24641 اسماعيل محروس وائل بنين    اسلم ع خليل الحى المحلة عبد 38.524191513.5201885غرب

امام    24642 راجح خديوى ابراهيم بنين    اشرف ع خليل الحى المحلة عبد 3822.514137.518.516.565.5غرب

عبدالقادر   24643 كمال محمد بنين    اشرف ع خليل الحى المحلة عبد 30.516161313191985غرب

عبدالوهاب    24644 شبل احمد مصطفى بنين    اشرف ع خليل الحى المحلة عبد 2412.512.5127.51815.584.5غرب

الطرابيشى    24645 محمد فاروق محمد بنين    اكرم ع خليل الحى المحلة عبد 32.5161497.517.51674غرب

الهندى    24646 ابراهيم حسين السيد بنين    السعيد ع خليل الحى المحلة عبد 29.51515.59.5417.516.555غرب

عيد    24647 بدير مسعد عادل بنين    السعيد ع خليل الحى المحلة عبد 22.510.51281315.51665.5غرب

المصرى    24648 السيد السيد احمد بنين    السيد ع خليل الحى المحلة عبد 3427.58.510.55.5171664غرب

ابراهيم    24649 السيد محمد السيد بنين    السيد ع خليل الحى المحلة عبد 1116.572.5واحد10.51583غرب

الدهليز    24650 السيد محمد رضا بنين    السيد ع خليل الحى المحلة عبد 3318.515.57.5515.51785غرب

عبدالعزيزفرج   24651 السيد عبدالسلم بنين    السيد ع خليل الحى المحلة عبد 3822181514.7518.51796غرب

الجميزى    24652 السعيد السعيد مصطفى بنين    السيد ع خليل الحى المحلة عبد 27613.511.510131766غرب

عبدالفتاح   24653 المهدى ياسر بنين    المهدى ع خليل الحى المحلة عبد 22.515163.52.515.51886غرب

عبدالفتاح    24654 الصاوى شفيق شعبان بنين    امجد ع خليل الحى المحلة عبد 3930191515201979غرب

الله     24655 سبح عبدالحليم مصطفى عبدالحليم بنين    امير ع خليل الحى المحلة عبد 321513.514.514.5181887.5غرب

محفوظ    24656 مصطفى محمد عبدالمنعم بنين    امير ع خليل الحى المحلة عبد 25.512.5108.59161874.5غرب

عبدالعزيز   24657 ابراهيم عمرو بنين    امير ع خليل الحى المحلة عبد 22121245.516.51953.5غرب

ابراهيم    24658 زكى رياض تامر بنين    اندرو ع خليل الحى المحلة عبد 372718.514.57.519.75976.5غرب

السباعى    24659 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بنين    انس ع خليل الحى المحلة عبد 3830171514.5191868غرب

ابراهيم    24660 سليمان فوزى فليب بنين    انطون ع خليل الحى المحلة عبد 39.53019.514.515202078غرب
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الصياد    24661 سعيد قطب عبدالله بنين    باسم ع خليل الحى المحلة عبد 23.59.5107.54.5101943.5غرب

الطنطاوى    24662 احمد السعيد هشام بنين    براء ع خليل الحى المحلة عبد 37.52615.51212.517.51965غرب

الصياد    24663 محمد فؤاد ابراهيم بنين    بلل ع خليل الحى المحلة عبد 3224.51012.51111.51944.5غرب

العشماوى    24664 رمضان رجب رأفت بنين    بلل ع خليل الحى المحلة عبد 29.5672.53.551942غرب

الشناوى    24665 الشناوى يوسف رضا بنين    بلل ع خليل الحى المحلة عبد 362713.552.5101873غرب

جرجس   24666 كامل جرجس بنين    بيتر ع خليل الحى المحلة عبد 38.5301814.514.7519.52084غرب

مسيحه   24667 خرستو ناجى بنين    تونى ع خليل الحى المحلة عبد 182073.5واحد28.51714.511.5غرب

جحا   24668 على اسامه بنين    جلل ع خليل الحى المحلة عبد 3821.517.5119171983غرب

زايد    24669 اسماعيل جمعه اسماعيل بنين    جمعه ع خليل الحى المحلة عبد 371913.5104.5161852.5غرب

السبكى    24670 عيسى ابراهيم احمد بنين    حازم ع خليل الحى المحلة عبد 3217105.54.5101962غرب

حافظ    24671 بدير ابراهيم بدير بنين    حازم ع خليل الحى المحلة عبد 25.5121051.57.51963غرب

القليوبى    24672 نعمان ابراهيم محمد بنين    حازم ع خليل الحى المحلة عبد 38.52916109.511.51965.5غرب

المحلوى    24673 ابراهيم فائق محمد بنين    حازم ع خليل الحى المحلة عبد 38.53018.51314201955.5غرب

على    24674 بدير المنسى حسن بنين    حسام ع خليل الحى المحلة عبد 3122.513.59.53.51118.552.5غرب

البسيونى    24675 ابراهيم محمد عبدالمنعم بنين    حسام ع خليل الحى المحلة عبد 36.5181711.5816.52042.5غرب

السكرى    24676 على انور محمد بنين    حسام ع خليل الحى المحلة عبد 3724.5171312.5171974.5غرب

العربى    24677 نصرالله حسن محمد بنين    حسن ع خليل الحى المحلة عبد 3821.51513.514.5161986غرب

شلبى    24678 حامد محمود ابراهيم بنين    حسين ع خليل الحى المحلة عبد 34161413.514.5151865.5غرب

العرابى    24679 محمد مصطفى عادل بنين    حسين ع خليل الحى المحلة عبد 37271613815.516.555.5غرب

شماته    24680 محمد بدير مجدى بنين    حمد ع خليل الحى المحلة عبد 3416.51212.54.514.517.565.5غرب

حلبه    24681 المحجوب محمد وليد بنين    حمدى ع خليل الحى المحلة عبد 261510857.51755غرب

كشك    24682 حسين عبدالقادر احمد بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد 25177.58.55.514.5643غرب

شارود    24683 محمد مسعد جمال بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد 37.526.514.5151119.752066.5غرب
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الصياد    24684 احمد السيد حسين بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد 382917.51514.52019.585غرب

عبدالحليم    24685 عبدالمطلب محمود حمدى بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد 38.52819.7512.514.5201985.5غرب

العجوز    24686 على سعيد محمد بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد صفر34.51262216148غرب

جلله    24687 السيد محمد محمد بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد 392919.514.5152016.575.5غرب

شاهين    24688 حسين يحى محمد بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد 35.515137.57.5201873.5غرب

عوض    24689 على ابراهيم مصطفى بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد 3618.515.512.51119.751973غرب

المصيلحى    24690 ابراهيم محمد وليد بنين    خالد ع خليل الحى المحلة عبد واحد34.518.5710.5916149غرب

عبدالواحد    24691 احمد خليل عبدالعزيز بنين    خليل ع خليل الحى المحلة عبد 362210124.5161681.5غرب

النجار    24692 عبدالفتاح رفعت ابراهيم بنين    رأفت ع خليل الحى المحلة عبد 5.51071.5نصف22.51261.5غرب

الصباغ    24693 محمد عبدالجواد حسن بنين    رأفت ع خليل الحى المحلة عبد 251573.5271142غرب

القطارى    24694 محمود رزق محمود بنين    رزق ع خليل الحى المحلة عبد 37.526.514.5107.513.515.563غرب

الختيار   24695 محمد عبدالباقى بنين    زياد ع خليل الحى المحلة عبد 38261589.51618.564غرب

العشماوى    24696 رجب رضوان محمد بنين    زياد ع خليل الحى المحلة عبد 38.52818.5151519.51975.5غرب

الحبشي    24697 محمد السيد محمد بنين    سامح ع خليل الحى المحلة عبد 372615138.51818.553غرب

عبدالله    24698 مامون عبدالنبى جمال بنين    سامى ع خليل الحى المحلة عبد 35.53017.51514.75191975.5غرب

مصطفى    24699 عبدالعزيز السيد ابراهيم بنين    سحاب ع خليل الحى المحلة عبد 31.521.5101111101555غرب

رشيد    24700 عبداللطيف سليمان احمد بنين    سليمان ع خليل الحى المحلة عبد 11.515.552نصفنصف30173غرب

الصعيدى    24701 عبدالعزيز مصطفى محمد بنين    سيف ع خليل الحى المحلة عبد 35.5231045151362.5غرب

الغبارى    24702 مصطفى مصطفى يحيى بنين    سيف ع خليل الحى المحلة عبد 28.512.545.54.516.51273.5غرب

خير     24703 صالح محمود احمد الدين بنين    شهاب ع خليل الحى المحلة عبد 34.52511.51314.5181477غرب

ابوالعينين    24704 صلح طلعت احمد بنين    صلح ع خليل الحى المحلة عبد 287103.57.514.55.565.5غرب

السكندرانى    24705 ابراهيم محمود اشرف بنين    صلح ع خليل الحى المحلة عبد 33.51412.553161555.5غرب

المزين    24706 رئيسهلل محمد بنين    صلح ع خليل الحى المحلة عبد 3229.511.513.512.5161347.5غرب
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عبدالله    24707 عبدالحليم حسين السيد بنين    طارق ع خليل الحى المحلة عبد 37211577.51817.587.5غرب

البسيونى    24708 محمد عبدالحميد حسن بنين    طارق ع خليل الحى المحلة عبد 29.587.510.591610.548.5غرب

شرف     24709 سعد حمدى محمد محمد بنين    طارق ع خليل الحى المحلة عبد 25.561754.5181597.5غرب

داود     24710 السيد حسن الدين عصام بنين    عادل ع خليل الحى المحلة عبد 28.519.5157.52171178.5غرب

الغرابلى    24711 السعيد عبدالحميد السعيد بنين    عبدالحميد ع خليل الحى المحلة عبد 35.523.515.595.515777.5غرب

محمد     24712 سعفان فوزى عبدالحميد سعفان بنين    عبدالحميد ع خليل الحى المحلة عبد 37.523141313201689غرب

الحصاوى    24713 ابراهيم على ابراهيم بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 3122.5157.54.518.513.588.5غرب

ابوالعزم    24714 اسماعيل جابر احمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 2416.5132.57.5191177.5غرب

الحماقى    24715 احمد محمد احمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 38.52615.5107.5191967.5غرب

الدسوقى    24716 عبدالمقصود محمد اشرف بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 22.510.5111312.5171276غرب

رضوان    24717 ابراهيم السيد السيد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 38.5291813.513201557.5غرب

الدمشيتى    24718 السيد عبدالرحمن السيد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 36.523179.51219.51276.5غرب

دعبس    24719 حسين محمد حسين بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 25.510.512.53.52.519.5886غرب

عاشور    24720 محمد نعمان حسين بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 3725.519131218.51687غرب

الشرقاوى    24721 عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 3421124518.5987غرب

الشافعى     24722 محمد عبدالخالق شاهر علء بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 37.52718.5118201276.5غرب

شلبى    24723 حامد محمود عمر بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 36.51412.57.54.5201376غرب

العدوى     24724 محمد الدين سعد فؤاد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 3929.5191515201688.5غرب

الطنطاوي   24725 محمد كمال بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 36.52712141519.51686.5غرب

قشطه    24726 احمد احمد محمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 34221010.513.519.51375.5غرب

الجندى    24727 ابراهيم السيد محمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 3519101413.5181276غرب

سند    24728 مجاهد توفيق محمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 38.523.514.51314.517.51878غرب

شكيل    24729 محمود صلح محمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 35.515101212.5181477.5غرب
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الشراكى    24730 الششتاوى عبداللطيف محمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 33.527.515.5131019.51486غرب

صالح    24731 محمد رمضان ممدوح بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 31.5156.528121172.5غرب

الخيسى    24732 عبدالرحمن ناجى هانى بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 39.5281310132012.584.5غرب

النقيب    24733 عبدالغنى محرز وائل بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 37.528.51812.514201686.5غرب

على    24734 احمد عبدالمولى اسامه بنين    عبدالعزيز ع خليل الحى المحلة عبد 39.52919.514.515201799غرب

الجبالى   24735 عبدالعظيم عبدالوهاب بنين    عبدالعظيم ع خليل الحى المحلة عبد 372818.512.515201387غرب

حسن    24736 السعيد مسعد السعيد بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 35.52110.5913.518.51085غرب

الكفراوى   24737 فتحى توفيق بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 37.5281613152013.585.5غرب

درويش     24738 مصطفى صبرى محمد خالد بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 34211312.513.519.51375غرب

عبدال    24739 عبدالحليم الدسوقى عبدالحليم بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 32.51512.57.57.5191383غرب

احمد    24740 السيد رمضان محمد بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 3928.518101419.51586.5غرب

المزين   24741 على محمد بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 3216107.510.5161175غرب

عمر    24742 محمد فاروق محمد بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 3119.5102.511.516.51174.5غرب

جوده    24743 رشاد مصطفى محمد بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 3321.57.5211.517.51253غرب

الشلتاوى     24744 السيد الله عوض هشام بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 31.5241212.513.513.51262غرب

الصيرفى    24745 حامد عبدالحى ياسر بنين    عبدالله ع خليل الحى المحلة عبد 3021107.510.512.59.582غرب

عبدالله    24746 عبدالوهاب على عبدالوهاب بنين    عدى ع خليل الحى المحلة عبد 26241081012.51273غرب

حسين    24747 ابراهيم عزت ابراهيم بنين    عزت ع خليل الحى المحلة عبد 352614.599.5181384غرب

السيدالحلو   24748 فرج السيد بنين    عصام ع خليل الحى المحلة عبد 32.521.5134.57.5181572.5غرب

البتنوني    24749 الشرنوبى سعد عزت بنين    علء ع خليل الحى المحلة عبد 3126.51110.58.5181282.5غرب

دويدار    24750 ابراهيم على خالد بنين    على ع خليل الحى المحلة عبد 24.521.5107.5512.51072غرب

محمود    24751 عبدالباسط على عبدالباسط بنين    على ع خليل الحى المحلة عبد 3526.510.5101117.51686.5غرب

سليمان    24752 عبدالشافى على عبدالشافى بنين    على ع خليل الحى المحلة عبد 34.5231010.510.5171483.5غرب
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الخواجة    24753 على محمد على بنين    على ع خليل الحى المحلة عبد 352110111217.51555.5غرب

الغريب   24754 ابراهيم محمد بنين    على ع خليل الحى المحلة عبد 39302014.515201798غرب

موسى    24755 عبدالحميد على محمد بنين    على ع خليل الحى المحلة عبد 36.52815.512.515201367.5غرب

الزراق    24756 رجب على ياسر بنين    على ع خليل الحى المحلة عبد 23.52313121015.57.554غرب

العناوى    24757 عبدالله احمد محروس بنين    عمار ع خليل الحى المحلة عبد 36.525.5149.510.517.51462.5غرب

حميده    24758 طه اسماعيل محمد بنين    عمار ع خليل الحى المحلة عبد 342910121417.51584غرب

المكاوى    24759 السيد محمود محمد بنين    عمار ع خليل الحى المحلة عبد 37.5301613.515201688.5غرب

خطاب    24760 احمد عبدالفتاح احمد بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 392917.514.515201787غرب

الترسه    24761 محمد المحمدى السعيد بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 34.52910.51015191062.5غرب

اماره    24762 مصطفى سعد خالد بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 37.5301212.514.517.51762غرب

المصرى    24763 توفيق ابراهيم سامح بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 3729.51013.514181053غرب

جراده     24764 مصطفى السيد عبدالنبى محمد بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد واحد2719.512.51012.513.5145غرب

رمضان    24765 السيد محمد محمد بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 39.53019.51515201358.5غرب

الدح    24766 المنسى اسماعيل مصطفى بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 28.512.51010.57.5111054.5غرب

الرخ    24767 عبدالحى على مصطفى بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 3526.5181412191456.5غرب

القللى    24768 عباس فتحى هشام بنين    عمر ع خليل الحى المحلة عبد 3516101210101452.5غرب

ربيع    24769 الزغبى محمد ابراهيم بنين    عمرو ع خليل الحى المحلة عبد 31.52115109.511.51583غرب

العطار    24770 ابراهيم السيد حسين بنين    عمرو ع خليل الحى المحلة عبد 3325.51214.57.515.51082غرب

عباسجوده   24771 خالد بنين    عمرو ع خليل الحى المحلة عبد 38261614.512.518.51381.5غرب

السيد    24772 ابراهيم محمد خالد بنين    عمرو ع خليل الحى المحلة عبد 3523.51613.511.514.51183غرب

ابوراضى    24773 ابراهيم عيد طلعت بنين    عمرو ع خليل الحى المحلة عبد نصف14.522.55.512.57.5555غرب

قاسم   24774 مختار محمد بنين    عمرو ع خليل الحى المحلة عبد 26.517.510.514.5813.51041.5غرب

محمدالسحلى   24775 السعيد احمد بنين    فارس ع خليل الحى المحلة عبد 3426.517.51514191898.5غرب
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المكاكى    24776 عبدالمنعم رمضان السيد بنين    فارس ع خليل الحى المحلة عبد 3125.54.51413.510894غرب

عبدالرحمن    24777 محمد جمعه بنين    فارسجمعه ع خليل الحى المحلة عبد 10.57.510683.5واحد2521غرب

صبح    24778 عبدالحليم مصطفى عبدالحليم بنين    فارس ع خليل الحى المحلة عبد 29226.513.59.5149.572.5غرب

السواح    24779 ابراهيم فرج عبدالمنعم بنين    فارس ع خليل الحى المحلة عبد واحد24165.5103.510125غرب

علم     24780 رمضان محمد السيد محمد بنين    فارس ع خليل الحى المحلة عبد 32.522.5101312.51812.575غرب

الجوهرى    24781 عبدالمولى محمد بنين    فارسمحمد ع خليل الحى المحلة عبد 36.523181514191786.5غرب

الزيات    24782 محمود فاروق عمرو بنين    فاروق ع خليل الحى المحلة عبد 11.5124.514.54.561053.5غرب

الوصيف    24783 محمد فتحى شريف بنين    فتحى ع خليل الحى المحلة عبد 37.52719.51415201957.5غرب

الجميزى    24784 منسى عصام تامر بنين    كرم ع خليل الحى المحلة عبد صفر23.5254.58.57.5611.55غرب

محمد    24785 احمد حسن محمد بنين    كرم ع خليل الحى المحلة عبد 2825.5109.57.51213.553غرب

السراجى    24786 بدير الششتاوى المير بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 31.526.51097.513.5871.5غرب

السعيد    24787 جمال سعيد تامر بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 36.52615.513.512.516.51166غرب

الغنام    24788 عبدالرحمن مسعد حسام بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 34.5953.5واحد15.56.56غرب

احمد    24789 عبدالرحيم راشد خالد بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 161274.535443غرب

الصياد    24790 السعيد الشحات رضا بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 24.5166139.512.51275غرب

قنديل    24791 محمد نعمان سامح بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 24.516.54.510.58101153.5غرب

الصم    24792 فهمى عزت فهمى بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 39.53019.751514.519.51984.5غرب

محمود    24793 السيد ابراهيم محمد بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 151610118116.554غرب

الشامى    24794 مصطفى شعبان محمد بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 3426.517.51513201664غرب

محمدابراهيم   24795 عاشور محمد بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 36.526.5201511.5191765غرب

عطيه    24796 محمد على محمد بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 37.530201513201676.5غرب

الحسانين     24797 لبيب فهمى محمود وائل بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 29.52815.58.59.5131074غرب

نخله    24798 بخيت فوزى بخيت بنين    كيرلس ع خليل الحى المحلة عبد 32.522.513.5108151965.5غرب
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سعد    24799 اسعد انور بنين    كيرلسصموئيل ع خليل الحى المحلة عبد 383017.513.51419.52086غرب

يوسف    24800 مسيحه منير باسم بنين    مارك ع خليل الحى المحلة عبد 3220.511.5111418.51845غرب

يوسف    24801 زكى نبيل مجدى بنين    مارك ع خليل الحى المحلة عبد 3726.515.511.512.519.51976غرب

السيد    24802 محمد السيد وليد بنين    مازن ع خليل الحى المحلة عبد 34.523.510117.5181172.5غرب

عبادى    24803 محمد على محمود بنين    محسن ع خليل الحى المحلة عبد 3523.51512.51319.51665.5غرب

البيومي       24804 ابراهيم عبدالسلم مجدى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 27.51512.510.57.5101365غرب

احمدغنيم   24805 السيد احمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 37.524.51713.514201875غرب

طاهر    24806 على عبدالجليل احمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 1815119.52.57.51363غرب

البدرى    24807 مصطفى عبدالجليل احمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 32.51910107.5101475غرب

الشرملسى   24808 عبدالكريم احمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 11.5662.51.52.511.543غرب

عبدالحميدالجمل   24809 مجاهد احمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3724.51913.510.52014.577غرب

القاضى    24810 احمد محمد احمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 32.522.515.59.510141765.5غرب

الشرقاوى     24811 ابراهيم فرحات محمد احمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3216.51057.5121377.5غرب

محيسن   24812 محمد اسامه بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 38291814.515201889.5غرب

سلمه    24813 توفيق رشاد اشرف بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 362817.55.512.5181788.5غرب

عبدالرحيم    24814 حامد عثمان اشرف بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3725.51913.51419.514.568.5غرب

محمد    24815 الحسينى على اشرف بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 258.5104.52.57.51568غرب

الحكيم   24816 محمدعبدالحميد اشرف بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3110157.5813.51375غرب

الله     24817 جاب احمد زكى السعيد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 36.5301714.515201686غرب

السحلى    24818 حامد السيد السيد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3627.51414.514.519.516.588غرب

الجوهرى    24819 محمد السيد السيد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 51372.5واحد154.55.52غرب

القرع    24820 السيد حسن السيد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 31.51572.52.518.51561.5غرب

عويس   24821 عيد السيد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 27.5151147.51215.565غرب
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متولى    24822 امين محمد السيد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 36.52518121418.51765غرب

المزين    24823 الموافى احمد السيدعلى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 2618167.510.512.51175غرب

امام     24824 على راجح خديوى امام بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 301916.51012.514.517.568.5غرب

على     24825 حسن خير محمد ايمن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 38302012.515201979غرب

صديق    24826 عبدالواحد محمد ايمن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 14.59.512.549.511.51077.5غرب

العشماوى    24827 رجب رياض تامر بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 16.56.513.58.57.512.5965غرب

الزعبلوى     24828 عبدالله جمعه محمد تامر بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 34.527.517.51013.5181467غرب

العكل    24829 محمد ابوبكر ثروت بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 39.5302014.515201269.5غرب

الكوش    24830 السيد احمد جمال بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 34211711.511.51512.567.5غرب

الدواخلى    24831 حافظ حسن جمال بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 28.519.513.59.511.5161467.5غرب

خضر    24832 محمد مصطفى جمال بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 26.55.511.57.55.571073غرب

الختيار    24833 محمد زهران حاتم بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3626.5201413.519.51677غرب

ابراهيم    24834 على على حامد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 24.512.515.513.51216.51477غرب

حسين    24835 ابراهيم ابراهيم حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 38.529.51813.515201776غرب

محمدحماده   24836 ابراهيم حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 11.510.514.59.511.510.51175.5غرب

المرسي    24837 شعبان السيد حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 25.59.516.51012121576غرب

البربرى    24838 ابراهيم المتولى حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 382819.751414.52015.565.5غرب

العطار    24839 يوسف عبدالعزيز حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3828201414191467غرب

الطحان    24840 محمد عبدالمنعم حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3612171313.51916.567غرب

محمد    24841 على عطيه حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 35.519.51613.51419.51676.5غرب

الله     24842 خلف صالح محمد حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 26.51511121111.5973.5غرب

الحفناوى    24843 حسن عبدالجليل حماده بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 29.51813.511.51213.51365غرب

البحيرى    24844 السيد احمد خالد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 188108.510.5101055.5غرب
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الحساس    24845 السيد عبدالحميد خالد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 27.58.512.57.51012.51266.5غرب

العدوى    24846 محمد فتحى سمير بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 33.5231710.511.51714.577.5غرب

غنيم    24847 عيد سعد عادل بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 28217812.517.512.543.5غرب

عوض    24848 سليمان لعم عادل بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3319.510812.517.51443.5غرب

الجندي    24849 ابراهيم السيد عبدالرحمن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 26.517.5107.5131815.543.5غرب

ابراهيم    24850 بدران محمد عبدالعظيم بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 30.518.511.57.5141614.555غرب

الخولى    24851 عبدالله محمد عبدالله بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 19.518.57.57.51212.513.565غرب

عيسوى    24852 حامد عبدالله عبدالمنعم بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 28.519.512.59.51318.512.575غرب

ندا    24853 السيد احمد عبدالنبى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 20.56.5107.51010.51773غرب

العبدالنمورى   24854 محمود عبده بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 29.57.56.58.59.513.517.562.5غرب

ابوسالم    24855 محمد عبدالرحمن عصام بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 23.51510107.51011.555غرب

الصياد    24856 حسن محمد عصام بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 291911111014.516.555غرب

الجميزى    24857 محمد محمد عصام بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 25.5151089.514.51765غرب

الشافعى   24858 امام علء بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 27.515107.51013.51543.5غرب

ابوال     24859 عبدالرحمن العربى مصطفى علء بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3121.56.57.510.5121643.5غرب

الكوش    24860 على احمد على بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 33.526.5149.51214.515.553غرب

الوزان    24861 ابوالمعاطى رفعت على بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 22.52010.54.512.51014.552.5غرب

الهللى    24862 على محمد عماد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3429.51612.513.5181655غرب

اللفى    24863 منصور عبدالله عمر بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 33.521.5161211.518.51963غرب

درباله   24864 محمد كمال بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 35.52715.51514.51916.563غرب

عبدالفتاح    24865 خطاب ابراهيم مجدى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 27151311.512.515.51462غرب

القاضى    24866 رشاد محروسمحمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 21.5107.57.511141152غرب

ارواش   24867 محمد محسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 37.52818.5141419.514.566غرب
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ابراهيم    24868 محمدين محمد محسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 35.528.516.514.515201766غرب

سعيد    24869 ابراهيم احمد محمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3025.5127.59.5151355غرب

العيسوى    24870 طه السيد محمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 2917.512.57.55.5141151.5غرب

ماضى    24871 محمد عبدالفتاح محمد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 261875.53.516.513.552غرب

مشالى    24872 عبدالعزيز محمود محمود بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 37.529.518.51214201977غرب

زنفل    24873 محمد بدير مسعد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3529191315201968غرب

عبدالعزيز   24874 عبدالجواد مسعد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 3528.5188.582017.575.5غرب

النقيب    24875 السيد محمد مسعد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 33.521.51091118.51775.5غرب

الصياد    24876 الدسوقى احمد مصطفى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 26.515.53.57.5101310.565غرب

السيد    24877 عبدالرحمن عطيه مصطفى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 22.518.552.58.516.514.563.5غرب

محمدالسبكى   24878 حسن ممدوح بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 2616.551.57.51611.565غرب

البحيرى    24879 عبدالغنى محمود هانى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 2525107.55.517.51556غرب

غزالى     24880 صابر المحمدى محمد هشام بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 29251191118.516.555.5غرب

النجار     24881 احمد محمد على يحيى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 37.5301712.5152018.555غرب

عامر     24882 احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 32.527.516.510.51119.511.565غرب

العشرى    24883 احمد محمد ابراهيم بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 30.525.5151211.519.51675غرب

الحلفاوى    24884 على عبدالسلم احمد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 3522.515.51111.519.518.576.5غرب

سلطان    24885 عبدالرحمن محمود المير بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 25241110.5121816.575غرب

الغبارى   24886 محمد السعيد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 32.52316.51414.5191965.5غرب

عبدالرحيم    24887 احمد جلل بدير بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 3415.510.5119.5161475غرب

السحراوى    24888 محمد محمد بدير بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 21.56.57.523.511.51565غرب
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يوسف    24889 احمد ابراهيم جمال بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 37.52717.513.5152010.577.5غرب

عبدالعاطى    24890 محمد سمير حسين بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 36.525.51613.514.5191868.5غرب

عاصى    24891 محمد توفيق حماده بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 3628.515.5127.5181665غرب

عثمان    24892 محمد ابواليزيد حيدر بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 30.517.513.51211.518.51065غرب

فرج    24893 السيد عبدالسلم شريف بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 34151410.59.519.51465غرب

سند   24894 بدر عنتر بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 34.5261311.5121713.577غرب

محمودعلى   24895 احمد محمد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 35.525.5198.58.519.516.552.5غرب

الشرقاوى    24896 عبدالمقصود المتولى محمد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 33514.537.514.510.573.5غرب

شاهين    24897 على عبدالستار محمد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 31.522.5171110.518.512.574غرب

خميس    24898 عبدالعزيز فؤاد محمد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 382616.512.59.52014.586غرب

المنياوى   24899 كامل محمد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد 29.5121447.51712.586غرب

شلبى    24900 احمد كمال نصر بنين    مروان ع خليل الحى المحلة عبد 373018.514152015.587غرب

الزرقا    24901 محمد مسعد محمد بنين    مسعد ع خليل الحى المحلة عبد 2820102.57.514.5984غرب

العشرى    24902 محمد مسعد محمد بنين    مسعد ع خليل الحى المحلة عبد 26154.54.54.510.59.575.5غرب

يوسف    24903 مصطفى احمد احمد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 2986.59413.51274.5غرب

الصياد    24904 عبدالجليل الرفاعى احمد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 34.5231313.581713.574.5غرب

صوار    24905 بدير نصر احمد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 412.514.574.5واحد273.512.5غرب

ابوعمو    24906 الدسوقى مصطفى اسامه بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 301512.57.58.5141365غرب

القليوبى    24907 نعمان ابراهيم السيد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 392816.514.514.519.51665.5غرب

البحيري    24908 السيد حامد السيد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 3115108.57.51416.574.5غرب

الحمامى    24909 متولى حسين تامر بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 3511.5127.55.516.516.562غرب

الجناينى    24910 الششتاوى عبدربه حسين بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 36.519161211.51814.561.5غرب

تايب    24911 حسنى الدسوقى خالد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 38.528.51810.51519.51876.5غرب
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السطوحى    24912 محمد عبدالمقصود على بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 361516.513.51015.510.564.5غرب

الله     24913 سبح مصطفى على عنتر بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 35.5151812.59.51712.565.5غرب

حجازى    24914 ابوالمجد الدسوقى محمد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 352017108.5171375.5غرب

المقدم    24915 محمد عبدالنبى محمد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 37.5291811.514.51812.566غرب

عبدالراضى   24916 محمد محمد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 2.51214.555.5واحد26.5411غرب

الصيفى    24917 محمود مصطفى مسعد بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 351716.5107.516.513.577.5غرب

بركات    24918 عطيه عبدالمجيد هانى بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 331914.59.57.5129.556غرب

جاد    24919 السيد الدسوقى السيد بنين    معاذ ع خليل الحى المحلة عبد 2.56.563.5واحدصفر1354غرب

البيض    24920 عبدالجليل شعبان محمد بنين    معاذ ع خليل الحى المحلة عبد 341715.511.57.517.51669غرب

شطا    24921 كامل احمد ناجى بنين    معاذ ع خليل الحى المحلة عبد 3726.515.5127.518.51657غرب

عطيه     24922 عبدالحافظ عبدالهادى محمد اشرف بنين    مهاب ع خليل الحى المحلة عبد 36.528.514.5121416.514.566.5غرب

الفرارجى    24923 المتولى محمد عبدالمنعم بنين    مهند ع خليل الحى المحلة عبد 34.524131313171555.5غرب

حمودة    24924 عبدالمجيد محمد احمد بنين    مؤمن ع خليل الحى المحلة عبد 37.52919.51312.5201679.5غرب

الشوربجى    24925 السعيد على اواب بنين    مؤمن ع خليل الحى المحلة عبد 362919.514.514.75191588.5غرب

عوض    24926 خليل ملك عماد بنين    مينا ع خليل الحى المحلة عبد 33.51510127.51517.584.5غرب

المزين   24927 محمد محمد بنين    نور ع خليل الحى المحلة عبد 21.591196816.583.5غرب

العراقى    24928 ابراهيم محمد ابراهيم بنين    نورالدين ع خليل الحى المحلة عبد 35.5271713.512.517.517.564.5غرب

البهى    24929 محمد حسن عمرو بنين    هاشم ع خليل الحى المحلة عبد 342114.51310.519473.5غرب

الرجبى    24930 احمد صادق هانى بنين    هشام ع خليل الحى المحلة عبد 36.53018151519.518.565.5غرب

ديبان     24931 محمد عبدالحميد وحيد اسامه بنين    وحيد ع خليل الحى المحلة عبد 292515.512.57.518.513.565.5غرب

ابراهيم    24932 احمد الدسوقى احمد بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 372918.513.513.519.516.564غرب

قاسم    24933 ياسين حسن ايهاب بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 3626.51710.5919.51663غرب

السكوت    24934 عوض عبدالعظيم جمال بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 37.53019.512.514.75201765غرب
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على     24935 احمد سيد السيد خالد بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 32.52816.51210.519.514.556غرب

ميخائيل    24936 ملك وهبه رائد بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 362616.512.511202066غرب

الصياد    24937 محمد محمدى رضا بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 33241711917.51374.5غرب

محمودالفرارجى   24938 عبدالعظيم صلح بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 36291812.514.518.51543.5غرب

ابوخزانه    24939 السيد مسعد على بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 32.520.517138179.582.5غرب

مرقصشنودة    24940 فتحى عماد بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 36.518.517.513.513191976غرب

البيومى    24941 على البيومى محمد بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 362817.51313.52017.575.5غرب

المحلوى    24942 حسن عبدالمنعم محمد بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 393018.515142018.586.5غرب

يونس    24943 عوض على محمد بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 35.528.515.51515181566غرب

البهى    24944 السيد محمود محمود بنين    يوسف ع خليل الحى المحلة عبد 34.523171212.519.514.576.5غرب

المصرى    24945 مصطفى رشاد محمد بنات  اسراء ع المحلة الزهراء 37286.512.510.519.51673غرب

الويشي    24946 عبدالحميد محمد محمد بنات  اسراء ع المحلة الزهراء 3225.577.58.516.512.572.5غرب

عبدالراضى   24947 سعد نعمان بنات  اسراء ع المحلة الزهراء 34.52413.512.511.51912.587غرب

حسين    24948 محمد محمد شريف بنات  اشجان ع المحلة الزهراء 3626.516.514.515191778.5غرب

شحاته   24949 حامد عبدالرحمن بنات  افنان ع المحلة الزهراء 36.527121211191772غرب

صالح    24950 محمد عبدالفتاح ايمن بنات  الء ع المحلة الزهراء 37.528.519.5131218.51572.5غرب

غالى   24951 ابوالمعاطى هانى بنات  الء ع المحلة الزهراء 3725191414.752016.583.5غرب

العبدالنموري   24952 ابراهيم اشرف بنات  امال ع المحلة الزهراء 3629161514201765غرب

العايدي    24953 احمد كامل طلعت بنات  امنيه ع المحلة الزهراء 3620.5137.54.516.511.551.5غرب

اليمانى    24954 حسن مصطفى محمد بنات  انجى ع المحلة الزهراء 393019.514.5152019910غرب

المرغنى   24955 عبدالمنعم اسامه بنات  ايه ع المحلة الزهراء 35.52413.512.57.5191294غرب

الله    24956 نعمه محمد ايمن بنات  ايه ع المحلة الزهراء 35.52611.510.57.519.51394غرب

البندارى   24957 محمد عبدالغفار بنات  ايه ع المحلة الزهراء 3729201312.51919.5910غرب
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حسنين    24958 توفيق محمد عصام بنات  ايه ع المحلة الزهراء 38291813.51218.51989.5غرب

شادى    24959 على محمد احمد بنات  بسمله ع المحلة الزهراء 36.52510108181574.5غرب

فودة   24960 عبدالحميد حسن بنات  بسمله ع المحلة الزهراء 38.5301713.514181977غرب

سلطان    24961 المنسى ابراهيم محمد بنات  بسمله ع المحلة الزهراء 3429101411.519.517.576.5غرب

عبدالعاطى    24962 احمد زكريا محمد بنات  بسمله ع المحلة الزهراء 37.5261712817.51875غرب

عقل    24963 السيد عاطف محمد بنات  بسمله ع المحلة الزهراء 39301814.515201687غرب

خليفة    24964 عبدالله محمد محمود بنات  بسمله ع المحلة الزهراء 3622.513.5118.51917.574غرب

حسن    24965 الجميل محمد ايهاب بنات  بسنت ع المحلة الزهراء 3619.51012.511151883.5غرب

اسماعيل   24966 احمد حسن بنات  بسنت ع المحلة الزهراء 31.526.513.510.58.516.516.588.5غرب

احمد    24967 احمد عبدالرحمن حسن بنات  بسنت ع المحلة الزهراء 38.52615.51212.516.51698.5غرب

الجبالى    24968 حسين صميده مجدى بنات  بسنت ع المحلة الزهراء 38302013.515201985غرب

حسن    24969 شلبى محمود محمود بنات  بسنت ع المحلة الزهراء 31.515.517.511.510121775.5غرب

عماره    24970 السيد كمال ياسر بنات  بسنت ع المحلة الزهراء 39.53019.514.5152017.587.5غرب

بركات    24971 سعد حامد محمود بنات  بوسى ع المحلة الزهراء 28.51616124.51414.586غرب

المغلوب   24972 مصطفى عادل بنات  تسنيم ع المحلة الزهراء 37.528.519.51513.519.51986غرب

داود    24973 عبدالحميد عبدالسلم محمد بنات  تسنيم ع المحلة الزهراء 33.516.51812513.51789.5غرب

عبدالقادروالى   24974 عادل علء بنات  تقى ع المحلة الزهراء 38.528.520131519.517.599.5غرب

الشيخ    24975 محمد عبدالحليم خالد بنات  تهانى ع المحلة الزهراء 342010.587.512.512.584.5غرب

الحارتى   24976 سمير احمد بنات  جنا ع المحلة الزهراء 37.52515.5121215.51898غرب

الجنزوى    24977 منشاوى صبرى عبدالمنعم بنات  جنا ع المحلة الزهراء 382015118.513.517.586غرب

سالم    24978 محمود صبحى محمود بنات  جنه ع المحلة الزهراء 38271813.514.516.51886.5غرب

الحداد    24979 احمد يوسف اشرف بنات  جنى ع المحلة الزهراء 34.52617.513.581517.585.5غرب

رمضان    24980 محمد السيد محمد بنات  جنى ع المحلة الزهراء 392919.513.5152017.599.5غرب
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ابوعطيه    24981 ابراهيم فتوح السيد بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 37.527.518.5147.515.518.588غرب

الشافعي   24982 موسى السيد بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 28.58.5710.5912.51975.5غرب

نونو    24983 الدسوقى محمد حاتم بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 31.517.5111210.51217.574غرب

بالى   24984 ابراهيم سامح بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 38291913.513201886.5غرب

ختنعن   24985 عمر عبدالرحمن بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 3628.51813.512.51916.585غرب

ابراهيم   24986 الشرنوبى علء بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 27.51112.510.57.51016.574غرب

قديس    24987 على شوقى محسن بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 38.53017.5141419.517.599غرب

حطب     24988 حسين احمد عبدالباقى محمد بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 37.5291713.51519.519.5910غرب

الله    24989 حمد محمد محمد بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 39.5302015152019.599غرب

خلف    24990 على محمد محمد بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 32.520101012.51219.581.5غرب

سليمان    24991 مصطفى كامل مصطفى بنات  حبيبه ع المحلة الزهراء 3725.510.514141917.595غرب

عيد   24992 ابراهيم سامح بنات  دميانه ع المحلة الزهراء 3725.5181213.5192086غرب

عبدالحميدعبدالواحد    24993 عزت محمد احمد بنات  دنيا ع المحلة الزهراء 38301814.51519.7517.5810غرب

بباوى    24994 موسى رسمى نبيل بنات  ديانا ع المحلة الزهراء 35.52918.514.7514.518.51999غرب

على    24995 محمد يحيى اشرف بنات  دينا ع المحلة الزهراء 36.530171592016.585غرب

عوينه    24996 نعمان السعيد احمد بنات  رانا ع المحلة الزهراء 39.530201514202099غرب

شومان   24997 وهيب عادل بنات  رانيا ع المحلة الزهراء 383019.514.51519.519.598غرب

ابوالمجد    24998 حلمى سعد السعيد بنات  رحمه ع المحلة الزهراء 34281511.511.517.515.576غرب

داود    24999 عبدالسلم لطفى ايمن بنات  رحمه ع المحلة الزهراء 353016.51414.51920910غرب

ابوشنب    25000 طلعت حسن خالد بنات  رحمه ع المحلة الزهراء 36.5281713.51418.518.599.5غرب

خليف    25001 عبداللطيف صابر رضا بنات  رحمه ع المحلة الزهراء 31157121115.51585غرب

شلبي   25002 عبدالسميع فيصل بنات  رحمه ع المحلة الزهراء 35.53012.513.514.7519.7519105.5غرب

قادوس    25003 حامد حسين محمد بنات  رحمه ع المحلة الزهراء 392917.51315181897.5غرب
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الديب    25004 محمد فاروق محمد بنات  ردينه ع المحلة الزهراء 372918.512.515191985غرب

المام   25005 عبدالسلم وائل بنات  رقى ع المحلة الزهراء 34211099.516.51883.5غرب

محمد    25006 انور عبدالرحمن محمد بنات  رنا ع المحلة الزهراء 3625.515.59.51017.51863غرب

المنسى    25007 بدير المنسى تامر بنات  رناد ع المحلة الزهراء 38.52919.513.515201986غرب

عبدالسلم    25008 بدر شعبان شاكر بنات  رهف ع المحلة الزهراء 34.521.51010.58.5151766غرب

لبشتين    25009 الدسوقى احمد الدسوقى بنات  روان ع المحلة الزهراء 39.53019.513.5152018910غرب

بالى   25010 ابراهيم سامح بنات  روان ع المحلة الزهراء 372713.51311.5181688غرب

اسماعيل    25011 محمد اسماعيل سامح بنات  روان ع المحلة الزهراء 35.529.510.5151218.51686.5غرب

الشيخ    25012 احمد محمد طارق بنات  روان ع المحلة الزهراء 30.524.51013.58171585غرب

رسلن   25013 رزق محمد بنات  روان ع المحلة الزهراء 39.5301814.514.5201978.5غرب

ماضى    25014 على رمضان سامى بنات  رودينا ع المحلة الزهراء 34.527.512.5141119.515.562غرب

البرلسى    25015 امحمود محمد ممدوح بنات  روزان ع المحلة الزهراء 3729141414.7518.515.566.5غرب

حسن     25016 محمد طلعت محمد ناصر بنات  روينا ع المحلة الزهراء 3828.51614.513.518.51782.5غرب

عدلى    25017 محمود حسن شريف بنات  رؤى ع المحلة الزهراء 35.524.511.51111.51816.561.5غرب

احمد    25018 اسماعيل حسن رضا بنات  ريم ع المحلة الزهراء 3629.514.513.512201898.5غرب

صبره    25019 احمد سيد طلعت بنات  ريم ع المحلة الزهراء 39.52919.513.5152018910غرب

غباشى    25020 طلبه محمد على بنات  ريم ع المحلة الزهراء 39.53019.5141519.51997.5غرب

العشرى   25021 مصطفى عزت بنات  ساره ع المحلة الزهراء 3928.519.512.51519.51989غرب

يوسف      25022 الله عوض يوسف سامر بنات  ساندى ع المحلة الزهراء 372911.513.511.519.51996غرب

يعقوب    25023 حنا جريس صبرى بنات  سلفانا ع المحلة الزهراء 36.5281313.512.519.52097.5غرب

ابراهيم    25024 امين لحظى مجدى بنات  سلفانا ع المحلة الزهراء 3727141110.5192087غرب

البسطويسى    25025 اسماعيل خيرت جمال بنات  سلمى ع المحلة الزهراء 3628.511.513918.51975.5غرب

حسين    25026 محمد يوسف غريب بنات  سلمى ع المحلة الزهراء 3428.51012.511.518.51975.5غرب
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شريف    25027 مسعد السيد هانى بنات  سلمى ع المحلة الزهراء 37301713.51319.51998غرب

عمر    25028 على حامد هانى بنات  سلمى ع المحلة الزهراء 37.53019.513.515201987غرب

سعفان    25029 بدوى احمد هشام بنات  سلمى ع المحلة الزهراء 392916.51415201878غرب

حماد    25030 سليمان احمد عبدالسلم بنات  سلوى ع المحلة الزهراء 35.528.5613.511.517.51887غرب

وردة    25031 على ابراهيم الغريب بنات  سما ع المحلة الزهراء 3829201414.5201878غرب

مصطفى    25032 السيد الشهاوى شريف بنات  سما ع المحلة الزهراء 36.527.513.512.5142016.568.5غرب

مصطفى    25033 جبران السيد عبدالمنعم بنات  سها ع المحلة الزهراء 3828.51812.511.519.51577غرب

ابوالحسن    25034 محمد فاروق عاطف بنات  شروق ع المحلة الزهراء 3518512.511.515.51877غرب

درويش   25035 عبدالرازق عبدالفتاح بنات  شروق ع المحلة الزهراء 35.518105.55.591789غرب

حسن    25036 عثمان فتحى عزت بنات  شروق ع المحلة الزهراء 3921.516.51214.5191867.5غرب

الطهوجى   25037 فؤاد احمد بنات  شهد ع المحلة الزهراء 36.5301612.5151719810غرب

الهياتمى    25038 بيومى عبدالحميد عادل بنات  شهد ع المحلة الزهراء 3929.5201515201988غرب

محمدالشرقاوي   25039 السيد محمد بنات  شهد ع المحلة الزهراء 39.529.51210.512.516.51768غرب

اديب    25040 عزت محمد محمود بنات  شهد ع المحلة الزهراء 3729191214.5201869غرب

العراقى    25041 على كمال مصطفى بنات  شهد ع المحلة الزهراء 312112.511.51210.514.575.5غرب

عبدالرحمن    25042 عبدالتواب احمد نبيل بنات  شهد ع المحلة الزهراء 38281914.75152015.556.5غرب

دسوقى     25043 ابوالفتوح دسوقى الدين عصام بنات  شيماء ع المحلة الزهراء 33251712.5151918.588غرب

الرناؤطى    25044 محمد عبداللطيف مصطفى بنات  شيماء ع المحلة الزهراء 38.51814.58.51315.51777غرب

الجمل    25045 على محمد محمد بنات  صابرين ع المحلة الزهراء 382919131419.516610غرب

النجار    25046 احمد فهمى طاهر بنات  فاطمه ع المحلة الزهراء 35.51111.5514.5101669.5غرب

عويعه     25047 احمد سيد احمد محمد بنات  فاطمه ع المحلة الزهراء 37.529191414201685.5غرب

جبريل    25048 عبدالرحمن محمد محمود بنات  فاطمه ع المحلة الزهراء 38.528.518.51414191689.5غرب

على    25049 محمد خليفه ناصر بنات  فاطمه ع المحلة الزهراء 36.529.51913.514.519.51578غرب
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الدرينى    25050 على محمد السيد بنات  فرح ع المحلة الزهراء 3727.517.51211.51917.576.5غرب

الشاذلى   25051 ابراهيم محمد بنات  لنا ع المحلة الزهراء 3829191413201699.5غرب

عبدالعزيز    25052 محمد عبدالعزيز السعيد بنات  لبنى ع المحلة الزهراء 382919.5141319.51599.5غرب

صالح    25053 احمد ابراهيم محمد بنات  ماجده ع المحلة الزهراء 392819.59.510.516.513.599غرب

ميخائيل    25054 رياض انطون ماجد بنات  مارفن ع المحلة الزهراء 3722.518.511.5131819.576غرب

يوسف    25055 عبده هتلر ملك بنات  ماريان ع المحلة الزهراء 38301912.5141919.586غرب

الوزان   25056 حلمى السعيد بنات  مايا ع المحلة الزهراء 35.5251711.5919.512.597.5غرب

عبداللطيف     25057 الله خير طلبه خالد بنات  مريم ع المحلة الزهراء 3329.5129.5510.51585.5غرب

حنا    25058 رياض عبدالملك رياض بنات  مريم ع المحلة الزهراء 36.52819.7514.514.75191994.5غرب

الدين     25059 بدر احمد ابراهيم شريف بنات  مريم ع المحلة الزهراء 3828.519.513.515201586غرب

طه    25060 ابراهيم رجب طه بنات  مريم ع المحلة الزهراء 39.526.518.51314201797.5غرب

نصار    25061 على محمد عماد بنات  مريم ع المحلة الزهراء 362918.512.512.52016.596غرب

بدر    25062 عبدالرحمن محمود محمد بنات  مريم ع المحلة الزهراء 37.52916.57.51017.51687.5غرب

ابونعامه    25063 على فوزى وائل بنات  مريم ع المحلة الزهراء 37.53018.512.514.52016.589.5غرب

السيد   25064 مصطفى وليد بنات  مريم ع المحلة الزهراء 38.53019.5141519.518910غرب

عبدالسلم   25065 رمضان ياسر بنات  مريم ع المحلة الزهراء 39301911.510.5191679.5غرب

بركات    25066 عبدالرحمن محمود تامر بنات  ملك ع المحلة الزهراء 3928.5191013.52017.578.5غرب

خضر   25067 محمد طارق بنات  ملك ع المحلة الزهراء 37.53019.51214.75191797غرب

مصطفى    25068 مهدى عيسى محمد بنات  ملك ع المحلة الزهراء 372819.5121319.51886.5غرب

الشعراوي   25069 ابراهيم احمد بنات  منار ع المحلة الزهراء 355.516.51312.5171686غرب

الصواف    25070 يوسف بدير عصام بنات  منار ع المحلة الزهراء 3528191211.517.51465.5غرب

على   25071 الجوهرى السيد بنات  منه ع المحلة الزهراء 30.52117.513.510.519.512.577غرب

اسماعيل     25072 محمد سعيد ابراهيم الله بنات  منه ع المحلة الزهراء 38.529.519.513.514.52014.597غرب
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احمد     25073 الحسينى عبدالقادر السعيد الله بنات  منه ع المحلة الزهراء 3627.5191112.52013.587غرب

البحيرى    25074 المحمدى عادل الله بنات  منه ع المحلة الزهراء 38291914.514.5201896.5غرب

الشمونى     25075 حسن محمد فتحى الله بنات  منه ع المحلة الزهراء 3729.51513.513.5201896.5غرب

عمر   25076 عبدالراضى عادل بنات  منه ع المحلة الزهراء 36301513.51419.51376.5غرب

رزق   25077 عبدالمقصود محمد بنات  منه ع المحلة الزهراء 3015.51012.59.5171574.5غرب

عبدالله   25078 ذكى محمود بنات  منه ع المحلة الزهراء 38291914.513.5201687غرب

حسين    25079 عبدالوهاب جابر ناصر بنات  منه ع المحلة الزهراء 3219.57.55.591613.575غرب

الله     25080 ساويرسشكر ثابت ماهر بنات  مهرائيل ع المحلة الزهراء 383012.51212.51917.595.5غرب

محمد     25081 ابراهيم ابوالمجد الدين حسام بنات  مونيا ع المحلة الزهراء 39.53019.51515201787غرب

عبدالعال    25082 محمد محمود احمد بنات  مى ع المحلة الزهراء 3426.514.511.59.518.51576.5غرب

ابراهيم     25083 حلمى رضا محمد حلمى بنات  مى ع المحلة الزهراء 35.529.5191314.7519.51897غرب

ابوطالب     25084 حسن محمود حسن على بنات  مى ع المحلة الزهراء 3729.5178.55.519.516.577.5غرب

احمد    25085 حفنى محمد خالد بنات  ميار ع المحلة الزهراء 2924.558.55.51514.576.5غرب

بسيونى   25086 حسن بسيونى بنات  نادين ع المحلة الزهراء 2925.53.57.57.513.51496غرب

عبده    25087 لبيب فتحى عماد بنات  نانسى ع المحلة الزهراء 27.526.567.57.512.52077غرب

الناغى    25088 محمود زغبى احمد بنات  ندى ع المحلة الزهراء 3728.517.5151418.51186.5غرب

حجازى    25089 زكى زكى احمد بنات  ندى ع المحلة الزهراء 31.51911.57.57.51313.577.5غرب

الحول    25090 مصطفى عبدالله احمد بنات  ندى ع المحلة الزهراء 39301914.5152012.589غرب

البراجه   25091 مصطفى مصطفى بنات  ندى ع المحلة الزهراء 38.530191514.5201888غرب

محمد    25092 عبدالوهاب عبدالرازق هشام بنات  ندى ع المحلة الزهراء 39.52919.51514.52018810غرب

هليل   25093 احمد وائل بنات  ندى ع المحلة الزهراء 35.522.51313131915.575.5غرب

سلم    25094 حافظ رزق احمد بنات  نغم ع المحلة الزهراء 37.53019.51414.52016.5910غرب

ابوعطيه    25095 ابراهيم فتوح السيد بنات  نور ع المحلة الزهراء 3628.516.510.57.51715.572غرب
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الشبراوى   25096 جبر صلح بنات  نور ع المحلة الزهراء 38.53019.512.51420191010غرب

الكيلنى    25097 محمود فتحى جمال بنات  نورا ع المحلة الزهراء 3227191110.519.51882.5غرب

جعفر   25098 عبدالسيد صبحى بنات  نورا ع المحلة الزهراء 19.51547.5216.51283غرب

عامر     25099 شعبان رجب محمد احمد بنات  نوران ع المحلة الزهراء 39.53017.512.5122016.593.5غرب

الكريمه    25100 عبدالوهاب محمد مجدى بنات  نوران ع المحلة الزهراء 373018.513.512.5201894غرب

الدين     25101 عز عبدالصمد جمال عزت بنات  نورهان ع المحلة الزهراء 362111.51311.51716.585غرب

الوصيف    25102 محمد عاطفصلح بنات  نورين ع المحلة الزهراء 37.528.517.51312.52017.578.5غرب

السيد   25103 مصطفى عيد بنات  هاجر ع المحلة الزهراء 3929191414.5201799غرب

بعلط    25104 رضوان العزب محمد بنات  هاجر ع المحلة الزهراء 38.5271911.5112015.578غرب

يوسف     25105 السيد شفيق محمد عبدالحكيم بنات  هدير ع المحلة الزهراء 392919.7514152019710غرب

ميخائيل   25106 مكرم يسرى بنات  هيلنه ع المحلة الزهراء 392915.514152019610غرب

جبريل    25107 عبدالنبى متولى حماده بنات  وعد ع المحلة الزهراء 331811141218.515910غرب

نوار     25108 محمد الدين شمس احمد بنات  ياسمين ع المحلة الزهراء 29757.59.512.51578غرب

ابويوسف   25109 نصر رجب بنات  ياسمين ع المحلة الزهراء 36.514.513101117.516.566غرب

الشراكى    25110 محمد السيد شاكر بنات  ياسمين ع المحلة الزهراء 38.5251912.5918.515.565غرب

ميخائيل   25111 فؤاد عماد بنات  يوستينا ع المحلة الزهراء 39.5291914.515201978غرب

العبد    25112 الدسوقى ابراهيم عادل المحلة احلم 29121411.51316.51469غرب

رزق    25113 سلمه ابراهيم عماد المحلة ارسول 338127.57.5151867غرب

عبدالصمد    25114 عبدالوهاب محمد ابراهيم المحلة اسراء 3412.5111212.5157.578.5غرب

شحاته    25115 السيد محمد احمد المحلة اسراء 3715.514.512.512.516.51468غرب

معوضمسلم    25116 فؤاد النبوى المحلة اسراء 34.51716.512.511.51613.567غرب

عطيه    25117 نصر على ايمن المحلة اسراء 3915.517.513131913.579غرب

الدين     25118 نجم عطيه احمد جمعه المحلة اسراء 3923181211.51817.589غرب

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
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العبد    25119 احمد حسن رضا المحلة اسراء 372515.5131218.51779غرب

رجب    25120 محمد جابر شعبان المحلة اسراء 30915.599.517.51687غرب

مدكور   25121 عبدالحميد صلح المحلة اسراء 36.524.51813.51319.51887.5غرب

ابوالخير   25122 ابراهيم عادل المحلة اسراء 38271915152018.577.5غرب

الصعيدى    25123 عبدالجليل احمد عبدالخالق المحلة اسراء 373019.515152019.598غرب

فايد    25124 على عبدالوهاب مدحت المحلة اسراء 38.524.519.7514.514.752019710غرب

محمود     25125 محمد ابراهيم جلل هانى المحلة اسراء 393019.7514.5152016910غرب

عبدالمجيد   25126 احمد وليد المحلة اسراء 382616.514.51218.51488.5غرب

الطناحى   25127 عبدالمقصود ياسر المحلة اسراء 38.527.519.7515152018810غرب

عبدالحق    25128 السيد محمد صلح المحلة اسلم 255.5108514.59.587غرب

خليف    25129 محمد احمد ابواليزيد المحلة اسماء 3828.519.751515201788غرب

الحنفى   25130 ناصف السعيد المحلة اسماء 38.53019.7515152016.587.5غرب

خاطر   25131 السيد رضا المحلة اسماء 30.512.515.554.516.510.586.5غرب

عبدالمقصود   25132 السيد محمد المحلة اسماء 31.530179.581819.598غرب

ابراهيم    25133 ابوالعينين شعبان محمد المحلة اسماء 3825.51813.5131818.579غرب

السيد    25134 مرسى مصطفى ياسر المحلة اسماء 3926.51814.751419.517.578.5غرب

بسيونى   25135 عبدالمنصف كمال المحلة اشرقت 392618.5141419.519.577.5غرب

ابوحامد   25136 السيد احمد المحلة الء 37.522.51711.58.5191985غرب

المنزلوى    25137 محمد طه السيد المحلة الء 39.5301913.510.5201889.5غرب

البرعى   25138 ابراهيم ايمن المحلة الء 31.510107.557.515.545غرب

الششتاوى   25139 حسين حسين المحلة الء 3111.5117.57.571375.5غرب

سند     25140 السيد الدين سراج طارق المحلة الء 39.528121491714.565غرب

الحجرى    25141 عبدالحميد محمد فرج المحلة الء 38.521.517.514.513.5181668غرب
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عبدالوهاب    25142 احمد محمد هيثم المحلة الء 37.52717.5141419.518.578.5غرب

عبدالله    25143 على منصور على المحلة امال 29.597.57.58.5151182غرب

مطاوع   25144 عبدالله رضا المحلة امانى 32.56.51187.515.515.555غرب

منصور    25145 عبدالمجيد طه وائل المحلة امانى 37816.5118.5151257.5غرب

الحسنين   25146 عمر وجيه المحلة امانى 35.515.517129141567غرب

فواز    25147 صادق محمد اشرف المحلة امل 392418.51411.518.51587.5غرب

السبكى    25148 احمد على احمد المحلة امنيه واحد27.5117851013.54غرب

عطيوى    25149 عبدالمهيمن محمد احمد المحلة امنيه واحد24.57.56.55310126غرب

الدين     25150 شرف على على اسامه المحلة امنيه 39.529.51814.513191879.5غرب

العنبى   25151 جمال ايمن المحلة امنيه 352817147.517.515.578.5غرب

مرزوق    25152 محمد محمود شريف المحلة امنيه 3526.518.5129.51916.586.5غرب

موسى    25153 السيد عبدالخالق محمد المحلة امنيه 36.5261513.581718.576غرب

هطل   25154 على محمد المحلة امنيه 32.517.5107.57.51117.552غرب

ابراهيم     25155 بكر الدين محى خالد المحلة اميره 372716.512.5121815.585غرب

عبدالرحمن   25156 ابوالفتوح عبدالرحمن المحلة اميره 39.529201515202089.5غرب

على    25157 عبدالحافظ محمود فتحى المحلة اميره 3419.5143.53.5181473.5غرب

الطبال   25158 السيد عزت المحلة امينه 2811.5127.5513.514.576.5غرب

المغازى   25159 عبدالرحمن المغازى المحلة ايمان 2067.521.541262غرب

السيد    25160 عبدالصمد فتحى ايهاب المحلة ايمان 34.522.5147.510.5191678غرب

زيان    25161 على احمد حامد المحلة ايمان 28.510124.55.516.51587غرب

محمد   25162 عبدالله صبرى المحلة ايمان 31.518.51012.51215.517.575.5غرب

مصطفى    25163 حامد على محمود المحلة ايمان 39.52919.751515201888.5غرب

اسماعيل    25164 محمد مصطفى احمد المحلة ايه 34.521.51010.5815.51463غرب
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حسن    25165 احمد غريب حسنين المحلة ايه 30.519.57.55311.517.573.5غرب

البغدادى   25166 عبدالعزيز رمضان المحلة ايه 38.529.515.513.513.517.513.556.5غرب

النقيب    25167 عبدالرحيم طلعت طارق المحلة ايه 39302015152019710غرب

فتوح    25168 توفيق المرسى علء المحلة ايه 37161115131816.586غرب

السروجى    25169 عثمان ابراهيم مجدى المحلة ايه 34.52410.514111817.575غرب

الشقر    25170 احمد عبدالله محمد المحلة ايه 392919.51515202099.5غرب

ابوالعزم   25171 محمد محمود المحلة ايه 393019.514.5152020910غرب

الجندى   25172 المغاورى ياسر المحلة ايه 35.51815.589.5151598غرب

ابوسلمه   25173 محمد ياسر المحلة ايه 31.58.510.55.58181486غرب

الدسوقى   25174 محمد محمد المحلة بدريه 17.54103.57.5111275.5غرب

مصطفى   25175 فكرى ايهاب المحلة بسمله 37.527.51713.512201589غرب

جعفر   25176 السيد حسن المحلة بسمله 39.52918.515152015.598.5غرب

فرج   25177 السيد حسن المحلة بسمله 3929.51915152015.599.5غرب

كشك    25178 ذكى فؤاد رضا المحلة بسمله 3629.519.515132012.5710غرب

المام   25179 عبدالجواد محمد المحلة بسمله 38.529.519.514.5152018.5710غرب

بلل   25180 مغاورى ناجح المحلة بسمله 37.5281414.513.519.511.588.5غرب

عيسى    25181 احمد السيد نبيل المحلة بسمله 3627.514.5131319.51686.5غرب

محمد     25182 لشين جمال احمد هشام المحلة بسمله 352214.51111181776.5غرب

الدسوقى   25183 محمد اشرف المحلة بسمه 2691049161177.5غرب

العبد    25184 على احمد السيد المحلة بسمه 314.5748.514.58.577غرب

سالمان    25185 امام يوسف رضا المحلة بسمه 25.5275.57.51510.587.5غرب

بدر    25186 محمد السيد عاطف المحلة بسمه 3729.5191414.5201588.5غرب

عماره   25187 المحمدى عصام المحلة بسمه 36.522.5181114.518.51697.5غرب
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حرب     25188 السيد ابراهيم عبدالفتاح محمد المحلة بسمه 38.52515.5913.519.51588غرب

زغيب    25189 السعيد عبدالله اسامه المحلة بسنت 38.527191412.518.517.599.5غرب

خضير    25190 محمد صابر اشرف المحلة بسنت 38.527.516.51515181898.5غرب

الجمال    25191 سليمان عمر السيد المحلة بسنت 22.567.587.514.5887.5غرب

الجنادى   25192 محمود السيد المحلة بسنت 26.5156.5137.5111068غرب

اسماعيل   25193 ابراهيم حسين المحلة بسنت 28.5910117.51610.568غرب

طاهر    25194 محمد عبدالباسط رضا المحلة بسنت 28.59107.51.513.510.576.5غرب

البلتاجى    25195 عبدالله مسعد سامح المحلة بسنت 32810.57.57.514.516.579غرب

الشافعى    25196 محمد رمضان طارق المحلة بسنت 393019.514.514.5191989غرب

عبدالله    25197 توفيق عبدالله محمود المحلة بسنت 37.527.51814.5141916.579.5غرب

شريف    25198 على السعيد محمد المحلة تبارك 392919.5151419.51989غرب

السودانى    25199 ابوزيد العرباوى السيد المحلة تحيه 382919.514.7514.519.516.579غرب

الجمال    25200 ابراهيم على محمد المحلة تسنيم 38.52816.513.51519.517.579غرب

الكنانى   25201 حمدين خالد المحلة تقى 372917.513.510202088.5غرب

بدرالدين   25202 صادق صادق المحلة تقى 352210131116.513.577.5غرب

بحيرى    25203 ابراهيم عفيفى عصام المحلة تقى 191737.53.5910.587.5غرب

متولى   25204 عادل مصطفى المحلة تقى 3522.516141318.515.588غرب

عبدالمسيح    25205 شفيق نادى شفيق المحلة جوستينا 38301714.5141919.568غرب

راغب    25206 عزيز رؤف فادى المحلة جولى 33.522.5108.57.5161986غرب

محمد   25207 السيد احمد المحلة جيهان 26.5176.57.54.513.512.575.5غرب

بدره    25208 محمد الساداتى علء المحلة جيهان 3328141412.5191688غرب

عبدالسميع   25209 حلمى احمد المحلة حبيبه 372910.513.514201789غرب

عبدالله    25210 احمد عبدالمحسن احمد المحلة حبيبه 3629.5151310.5181885.5غرب

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1165

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ياقوت   25211 المحمدى الرفاعى المحلة حبيبه 32135.57.5511.51375غرب

الشب    25212 عبدالجليل احمد تامر المحلة حبيبه 35.5241011.59.519.51377.5غرب

على    25213 محمد حسن حسام المحلة حبيبه 35277.5108.51818.578غرب

العتوى    25214 عبدالرازق محمود رامى المحلة حبيبه 3729191312.519.51388غرب

سالم    25215 محمد زملى سالم المحلة حبيبه 30.5226.58.55.51815.589غرب

زياده    25216 مهدى جوده صلح المحلة حبيبه 2710.51085.514.514.587غرب

عبدالرحمن    25217 امين عزوز عباس المحلة حبيبه 31.59.51213.514.515.515.578.5غرب

ماجد   25218 عبدالعزيز عبدالحميد المحلة حبيبه 383019.515152018.5810غرب

عطيه   25219 حمدى عطيه المحلة حبيبه 382419.514.5142018.589.5غرب

سليمان    25220 فتوح عبدالرؤف عمر المحلة حبيبه 38.53018.514.514.52019.589.5غرب

عيسى   25221 كامل عيسى المحلة حبيبه 2422.578.53.513.51789.5غرب

ابراهيم    25222 ابوبكر احمد محمد المحلة حبيبه 342915135.51917.577.5غرب

عماره   25223 محمد محمد المحلة حبيبه 372816.51414.7519.51696.5غرب

رضوان    25224 نصر محمد نصر المحلة حبيبه 37261011.512191688.5غرب

شطا   25225 عبدالعزيز عبدالعليم المحلة حسناء 35.52513.51411201789غرب

الطحان    25226 حسين حسن مصطفى المحلة حسناء 3725.51413.51219.515.599غرب

الغنيمى   25227 محمد جمال المحلة حنين 2719.562.52.513.514.579غرب

مدين   25228 عبوده رضا المحلة حنين 3626.5161513201889غرب

رضوان    25229 اسماعيل محمد هشام المحلة حنين 28.528.56.5157.516.518.589غرب

سالم    25230 عبدالرحمن محمد شريف المحلة حياه 28.519.510118.5171688.5غرب

الرجبى    25231 ابراهيم حسن رضا المحلة خلود 3627.51415122016.599غرب

الحريتى   25232 محمود محمد المحلة داليا 38.5291915152018.599غرب

الدرف    25233 احمد موسى امين المحلة دعاء 352115.513.57.5199.582غرب

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
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غانم    25234 راغب فتحى محمد المحلة دعاء 24.5165.5125.51011.582غرب

سلمه    25235 السيد السيد محمود المحلة دعاء 3225.513107.515.51584.5غرب

رضوان   25236 احمد يوسف المحلة دعاء 35.525.513.5117.51716.586.5غرب

احمد   25237 ذكى احمد المحلة دنيا 23181113.58.51412.581.5غرب

طراد    25238 محمد بكر اشرف المحلة دنيا 331715.512.57.518.513.585.5غرب

ابوشادى    25239 عزت رشاد امير المحلة دنيا 30.510.511.587.5151482.5غرب

ابوالنجا    25240 رضا محمد امير المحلة دنيا 362915.515151917.589غرب

الجناينى   25241 رمضان رضا المحلة دنيا 31.522.51012.513.517.515.585.5غرب

السقا   25242 محمد عبدالمنعم المحلة دنيا 30151610.511171683غرب

ابراهيم    25243 درغام صلح عبدالهادى المحلة دنيا واحد321511.511.57.517147غرب

عبدالعزيز   25244 مصطفى محمد المحلة دنيا 25959.51.5101482غرب

هلل    25245 احمد عبدالرحمن احمد المحلة دينا واحد24154.510213148غرب

الطبال    25246 حموده السيد جمال المحلة دينا 34.520.5612.58.5151482غرب

تاوضروس   25247 محروس رضا المحلة دينا 383015.515152020910غرب

الزيادى   25248 جاد وليد المحلة دينا 37.53013.51514191893غرب

العربى    25249 محمد سارى محمد المحلة رانيا 362610.51414.75201584غرب

رزق    25250 محمود خليفه جمال المحلة رحاب 33.515.513.59.511.519.51582غرب

عبدالجواد   25251 امين محمد المحلة رحاب 3721.516111119.51582.5غرب

جاد    25252 محمد الزغبى احمد المحلة رحمه 3724101512161776غرب

عطيه   25253 نصر السعيد المحلة رحمه 3023.55.5141116.513.576غرب

غازى   25254 على حسن المحلة رحمه 36.524.516.512.57.518.518.576.5غرب

ابراهيم    25255 السيد جمال حمدى المحلة رحمه 23.5157.510.581412.565.5غرب

الصعيدى   25256 محمد سامى المحلة رحمه 3525.511.5158.51814.565غرب

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
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المصرى   25257 على عبدالنبى المحلة رحمه 34.52611.512.51319.515.577غرب

الفقير    25258 عبدالعزيز فوزى علء المحلة رحمه 3021.51011516.51356.5غرب

النجار    25259 محمد احمد عماد المحلة رحمه 36231013.510.51911.576غرب

حسنين   25260 الغنيمى كمال المحلة رحمه 3123.5108.58161574.5غرب

ابوالخير    25261 محمد ابراهيم محمد المحلة رحمه 35.522109.58.518.513.554.5غرب

سلكها    25262 عزب عبده محمد المحلة رحمه 3529131114.519.51365غرب

رزق    25263 عمر عمر مصطفى المحلة رحمه 36.52813.514.5152014.576غرب

الزيات    25264 هارون السيد هارون المحلة رحمه 29101010.57.513.51674.5غرب

مشالى   25265 عبدالعاطى هشام المحلة رحمه 3317109.5915.511.574.5غرب

على   25266 محمود هيثم المحلة رحمه 37291914.514.5201766.5غرب

الليثى    25267 عبدالجواد محمد سالم المحلة رضوى 34286.5129.516.513.567.5غرب

العسر    25268 السيد مصطفى حماده المحلة رقيه 3520.511.5111517.51777.5غرب

دنيا   25269 السباعى محمد المحلة رقيه 29.51010141514.51477.5غرب

جاد   25270 صبرى حسام المحلة رنا 3423.5159.57.5171765غرب

لبشتين    25271 ابراهيم محمد محمد المحلة رنا 36.52516.513.57.5181865.5غرب

سليم   25272 جابر ابراهيم المحلة روان 383019.515152018810غرب

الكشر    25273 محمد محمد اسامه المحلة روان 39.53019.51415202088.5غرب

همام   25274 عبدالمحسن اكرامى المحلة روان 36151012918.512.587.5غرب

شاهين    25275 ابراهيم السيد ثروت المحلة روان 3929.51814.515201779غرب

ابوطبيخ   25276 زكى خالد المحلة روان 3829.519.514152017710غرب

الخولى   25277 محمد خالد المحلة روان 3728.51710.514.519.512.579غرب

السنطاوى    25278 مصطفى مسعد رشاد المحلة روان 25.5106.54.51.514.510.568.5غرب

ناصف    25279 محمد فوزى سلمه المحلة روان 29.55151212.51714.576.5غرب
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الضباع    25280 عبدالرحمن سعيد شوقى المحلة روان 3728.516.511.513201967غرب

كرات    25281 حسن احمد عبدالحكيم المحلة روان 36.53018.51113.52019710غرب

احمد    25282 على حسن عبدالحميد المحلة روان 25.510.55.51.5314.51364غرب

الشهالى    25283 ابراهيم على عبدالمنعم المحلة روان 35.528.5121512.519.51377.5غرب

السيسى    25284 السعيد عطا عزت المحلة روان 37231414.51119.512.587غرب

دراز    25285 محمد ياسين عمرو المحلة روان 274.55.554131275.5غرب

الدهليز   25286 المحمدى محمد المحلة روان 33.519.55.597.51815.565.5غرب

زعيب    25287 عبدالباقى كمال محمد المحلة روان 3423.51013.51218.51765.5غرب

سلم   25288 محمد محمد المحلة روان 2.5141275.5نصف28116غرب

الحلو    25289 الششتاوى نجا مصطفى المحلة روان 3727.51514.5141913.576.5غرب

على   25290 محمود هيثم المحلة روان 382919.7514.514.5201869غرب

محمد    25291 السيد محمود ياسر المحلة روان 3024.57.513.510201679غرب

عبدالهادى   25292 عبدالوهاب محمد المحلة روضه 3728.515.51515181676غرب

الصابر   25293 مصطفى محمد المحلة روضه 362918141519.518.589.5غرب

الهوارى   25294 محمود رضا المحلة روميساء 38.529171515201999.5غرب

القط    25295 العزب عبدالموجود محمد المحلة روميساء 352912891413.573غرب

عبدالرسول    25296 فرحات فرحات ايهاب المحلة رويدا 3525.513.57.510.5151765.5غرب

بركات    25297 عطيه قطب عطيه المحلة رويدا 3522149.58.513.51362.5غرب

سليمان    25298 السيد محمد خالد المحلة ريم 373012129.51713.563.5غرب

خفاجه   25299 عبدالخالق محمد المحلة ريم 37.5301713132017.563.5غرب

الدفراوى   25300 عبدالرازق محمد المحلة ريم 38.530191515201868.5غرب

السجاعى    25301 حامد محمد عادل المحلة ريناد 23.510.55.55.55.514.51083.5غرب

رجب    25302 محمد عبدالحميد نبيل المحلة زهراء 36297.5131415.51183غرب
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عماره    25303 ابراهيم جابر احمد المحلة زينب 3417.51054141472.5غرب

رضوان   25304 محمد طاهر المحلة زينب 39291813.51519.51396غرب

السباعى    25305 السيوفى محمد محمود المحلة زينب 35.525.514.512.51517.51494غرب

احمد   25306 ابوزيد مصطفى المحلة زينب 3220.510.51312.516.513.596.5غرب

شتا   25307 مصطفى نبيه المحلة زينب 39.53019.514.5152018.5910غرب

الجمال   25308 السيد اشرف المحلة ساره 39301815151915.598.5غرب

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
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النجار   25309 عبدالكريم اشرف المحلة ساره 39.530171413.518.51587.5غرب

عيسى    25310 زكريا ابراهيم خالد المحلة ساره 31.5156.543.51114.573.5غرب

محمد    25311 السيد عبدالفتاح خالد المحلة ساره 2510.5631.5710.571.5غرب

الحباك    25312 محمد حامد سليم المحلة ساره 3524128.57.515.7511.586غرب

الكامل    25313 عارف فوزى سمير المحلة ساره 28.521.5657.512.7510.586غرب

عبدالحميد    25314 المصلحى عبدالحميد عبدالمحسن المحلة ساره 3625.51913.513.52012.598.5غرب

عبدالكريم    25315 احمد محمد محسن المحلة ساره 362219141418.751898غرب

مبروك    25316 مبروك احمد محمد المحلة ساره 3929.519.514131817.598.5غرب

التابعى   25317 رفعت محمد المحلة ساره 393018.5151519.7517.599غرب

الحوفى    25318 جلل محمد احمد المحلة سالى 38.53016151519.517.598.5غرب

الفخرانى    25319 رزق مسعد محمد المحلة سحر 22.55.55.51.51.54.7510.583غرب

القزاز    25320 عبدالحميد حسن احمد المحلة سعاد 3124.5310.511.51013.583.5غرب

الدرديرى    25321 العزب محروس العزب المحلة سعاد 33.5131012131312.594.5غرب

عبدالحميد   25322 ابراهيم عبدالحميد المحلة سعاد 28.52612141112.2513.586.5غرب

دبور   25323 محمد ايمن المحلة سلمى 38241813.513.517.51794غرب

زهران     25324 سليم وحيد السيد رضا المحلة سلمى 35.52910141315.51696غرب

محمد    25325 السيد حنبل طارق المحلة سلمى 292355.55.513.510.573.5غرب

خطاب   25326 ابراهيم عبدالله المحلة سلمى 39.5302015152017.5910غرب

العبد    25327 عبدالحق عبدالله محمد المحلة سلمى 39.5302014.51519.519.599.5غرب

الدين     25328 شمس محمد يحيى محمد المحلة سلمى 392919.514.514.52018.584.5غرب

الحبشى    25329 محمد صبحى محمد المحلة سلوى 23103.522.5715.586.5غرب

دياب    25330 عبدالعظيم احمد طارق المحلة سما 37.529.51513.5141915.586.5غرب

خاطر   25331 مصطفى علء المحلة سما 39.52814.5151519.515.586غرب
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ابوالدهب   25332 منجى مانسون المحلة سما 3226.51112.51212.511.583.5غرب

عيد   25333 موسى السيد المحلة سماح 22.5196328.751162.5غرب

احمد   25334 صبحى حسام المحلة سمر 2824.578.5810.751173.5غرب

خيال    25335 حسن احمد حماده المحلة سميه 36.53018.511.511.51819.589.5غرب

الجندى   25336 احمد ياسر المحلة سميه 373018.513.515201888.5غرب

عبدالمولى   25337 محمد احمد المحلة سندس 3723.511.51411.51315.575.5غرب

الحبشى    25338 احمد محمد صبحى المحلة سها 2816107.57.51113.562.5غرب

مرعى    25339 عبدالنبى سامى محسن المحلة سهير 23.5123.55.53.510.58.582غرب

الشافعى     25340 ثابت احمد احمد حماده المحلة سوزان 1418.52.5537.5952.5غرب

ابراهيم    25341 الدسوقى السعيد يحيى المحلة شاديه 38.5281810.59.518.516.567غرب

عبيد   25342 احمد هاشم المحلة شاهنده 21.5853.526.510.543غرب

الخواجه    25343 احمد المنسى احمد المحلة شروق 38.527.519131218.7516.558.5غرب

الشيخ   25344 مسعد تامر المحلة شروق 3719.51813.51318.751579غرب

زينه    25345 محمد على رضا المحلة شروق 32.5271013.59.512.51175.5غرب

ابراهيم   25346 الشحات رفيق المحلة شروق 31.52211.598.510.512.575غرب

عليوه    25347 الحسينى محمد طارق المحلة شروق 231554410853غرب

منسى    25348 السيد السيد عادل المحلة شروق 37.52919141519.751788غرب

ايوب    25349 محمد البسطويسى محمد المحلة شروق 28.512.5104.54.5101164غرب

موسى    25350 السيد عبدالعاطى رضا المحلة شهد 362716.513.513181476.5غرب

البصراتى   25351 محمد صابر المحلة شهد 38.528.51814.515201677.5غرب

الغا   25352 شوقى عبده المحلة شهد 2916169.510.511.751184.5غرب

شيحه   25353 على علء المحلة شهد 372115.594.510.51063غرب

الجوهرى    25354 على محمد كرم المحلة شهد 37.52718.51310.517.513.566.5غرب
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عبدالجواد    25355 محمد حمدى محمد المحلة شهد 281514.57.55.510.75964.5غرب

حماد    25356 عبدالعزيز على محمد المحلة شهد 39.52919.515152015610غرب

عثمان    25357 مرزوق جاد مصطفى المحلة شهد 29.58.514.582.55.2513.565.5غرب

عبدالله    25358 على منصور مصطفى المحلة شهد 34.522.515.513.51114.2514.576.5غرب

عبيد   25359 احمد هاشم المحلة شهد 31.513.511.55.536.51042.5غرب

الغنيمى   25360 كمال هشام المحلة شهد 35.529.513.513.59.516.5965غرب

خاطر    25361 حسين عبدالله عادل المحلة شيرين 39.530191513.519.519.599.5غرب

مسلم    25362 سند فؤاد طارق المحلة شيماء 39.5301714.514.518.751396.5غرب

ابوربيع    25363 محمد على احمد المحلة صباح 39281611.5142013.595.5غرب

النجار   25364 عبدالكريم شكرى المحلة صباح 3616178.57.51411.595.5غرب

الكنانى    25365 فرحات ابراهيم احمد المحلة صفاء 39301914.51419.251588غرب

الجناينى   25366 ابراهيم يحى المحلة صفاء 382116.512.57.514.751398غرب

خالد   25367 السيد خالد المحلة عائشه 38.5291614.511.514.251488غرب

محمد   25368 رمضان سامح المحلة عبير 39.527.519.514.513.517.518.599.5غرب

حسانين    25369 السيد محمد السيد المحلة عزه 38.527.519141318.251499.5غرب

عطيه   25370 عبدالخالق سامى المحلة عزه 38.528.517.513.513.517.2512.585.5غرب

توفيق   25371 محمد احمد المحلة علياء 383019141418.7518.586غرب

سند    25372 احمد محمد حسن المحلة علياء 353014.513.5111516.567.5غرب

احمد    25373 حموده احمد محمد المحلة غاده 39.53020151519.518.5810غرب

عبدالعال    25374 احمد على محمد المحلة غاده 38.527.519.751414.51915.598غرب

جوده   25375 سليم محمد المحلة غرام 36.528.516.514.514.518.7517.578.5غرب

خفاجه    25376 عبدالستار وحيد محمد المحلة غرام 362813.5119.518.5987غرب

شكرى    25377 عبدالله احمد محمود المحلة غرام 211611.545.55.510.585غرب
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وكوك   25378 يوسف عبدالحليم المحلة فاطمه 39.5301914.515201776غرب

ابواحمد    25379 السيد ابراهيم عزمى المحلة فاطمه 33.520.516.59.57.517.51565غرب

عبدالسميع    25380 محمد احمد محمد المحلة فاطمه 38.530191414.51916.595.5غرب

الجابرى    25381 محمد السيد محمد المحلة فاطمه 38.528.518.51514.518.51486.5غرب

غطاس   25382 الكلوى محمد المحلة فاطمه 37.522.513.510516.2515.578غرب

ابوالعمايم   25383 عبدالعظيم محمد المحلة فاطمه 37.5281413.510.51617.578.5غرب

غانم   25384 عطيه محمد المحلة فاطمه 39301814.51419.2518.588غرب

الشايخ    25385 على محمود محمد المحلة فاطمه 37301813.510.519.515.588.5غرب

عجور    25386 محمود السعيد محمود المحلة فاطمه 351912.57.53.5101588غرب

فتوح   25387 فاروق ياسر المحلة فاطمه 331611.58.58.59.51288غرب

عبدالحليم    25388 محمد محمد ياسر المحلة فاطمه 393015.51414.517.751589غرب

عبدالمولى   25389 محمد احمد المحلة فرح 372615.514.59.511.516.578غرب

حسين   25390 نورالدين عبدالغنى المحلة فرح 39.52918.5141519.251886.5غرب

القبانى    25391 محمود جلل ياسر المحلة فرح 39.5291814.512.516.516.572.5غرب

طه    25392 الدسوقى عبدالحفيظ طه المحلة فريال 32810.55.56131174غرب

عثمان    25393 محمد عبدالرحيم عادل المحلة فطيمه 38.52710.58.581515.566غرب

اديب   25394 بطرس هانى المحلة فيرينا 392713.51211.515.52056غرب

الشافعى    25395 السيد موسى احمد المحلة كريمان 30.51574412.51453.5غرب

عيد    25396 ابواليزيد عبدالحميد عادل المحلة كنزى 33.5156.57.5911.2512.552غرب

الشال    25397 حسن رمضان احمد المحلة لبنى 382819.7514.751419.515.574.5غرب

شندى   25398 احمد ياسر المحلة لطيفه 26.51110.547.5101473.5غرب

الخشن   25399 عرندس وحيد المحلة لقاء 36.51611.511.5914.251185غرب

عبدالباقى   25400 رمزى ابراهيم المحلة لميس 37.522.516.5131018.516.586غرب
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اماره    25401 عبدالفتاح محمد محمد المحلة ليلى 393019.514.515201998.5غرب

حنا   25402 صليب عطيه المحلة مارينا 2811.5122.52131965غرب

متولى    25403 محمد عبدالرحيم السيد المحلة مايسه 24.51510.53213.51575غرب

الشراكى   25404 السعيد ابراهيم المحلة مريم 329.5105.53.5141775غرب

ابوشل    25405 حسن احمد احمد المحلة مريم 31.58.510.53.5410.516.565.5غرب

ابراهيم    25406 على سامى احمد المحلة مريم 33.518175.5912.51886غرب

غطاس    25407 سالم عبدالوهاب احمد المحلة مريم 3820.518.514.512.518.51876غرب

احمد   25408 على احمد المحلة مريم 392718.514.51419.51876غرب

الشيخ    25409 سيداحمد محمد احمد المحلة مريم 38301813.513.519.751876.5غرب

كشك    25410 الدسوقى ابراهيم اسماعيل المحلة مريم 30.5772.25441573.5غرب

زياده    25411 عبدالله جوده ايمن المحلة مريم 3927.5201314.75201753غرب

عبدالكريم     25412 حسن رضا محمد حسن المحلة مريم 36.527.51814.7511.51917.587غرب

عبدالعال    25413 عبداللطيف محمد حمدى المحلة مريم 35.527.516.5148151878.5غرب

ابوبكر    25414 احمد فؤاد عبداللطيف المحلة مريم 37.52115.514.5918.515.569.5غرب

عبدالله    25415 احمد سيد عبدالله المحلة مريم 39.53018.51514201679غرب

نجم    25416 محمد عبدالله عبدالله المحلة مريم 39.52718.51511.5171977.5غرب

عبدالنبى    25417 محروسمصطفى عبدالمقصود المحلة مريم 2616.57466.514.565.5غرب

احمد    25418 محمد فوقى عصام المحلة مريم 3625101412151765غرب

حسين    25419 عبدالله محفوظ محفوظ المحلة مريم 3423.510.513.5911.516.575غرب

يوسف     25420 على عبدالله السيد محمد المحلة مريم 39301814.51519.516.566.5غرب

قطايف     25421 عبدالوهاب عبدالسلم محمد المحلة مريم 3927.516.514.514.519.51789.5غرب

مكاوى    25422 عبدالقادر محمود محمد المحلة مريم 39.53019.514.5152017.5710غرب

الديب    25423 الدسوقى محمد مسعد المحلة مريم 33.52312119161977غرب
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عبدالهادى    25424 احمد على مصطفى المحلة مريم 3728.513.514.51518.51986.5غرب

توفيق    25425 محمد حسن ممدوح المحلة مريم 38.5241214101018.576غرب

ابراهيم   25426 عبدالغنى هشام المحلة مريم 392819.51513201987.5غرب

الشيخ    25427 احمد محمد هشام المحلة مريم 332110.513.57.5121963غرب

عبده    25428 احمد وحيد وجدى المحلة مريم 3625.51113.511.514.51865غرب

سالم    25429 فهمى ذكريا عاطف المحلة ملك 38.52918.51412181866.5غرب

الخولى   25430 زكى محمد المحلة ملك 35.527.515.51413.517.517.573.5غرب

سالمان    25431 امام يوسف اشرف المحلة منار 2818118.57.5111673غرب

خطاب    25432 على عبدالحليم محمد المحلة منار 3425.511.546151255غرب

صالح    25433 السيد محمد محمد المحلة منار 3420113.52.5151465.5غرب

العربى    25434 رجب محمد محمد المحلة منار 3425.512.58.51.515.51746غرب

الطرونى   25435 السيد مصطفى المحلة منار 34.51913.5138.51816.588غرب

موسى    25436 عطيه جابر موسى المحلة منار 393019.51414201998.5غرب

حامد    25437 عبدالرحمن ابراهيم الله المحلة منه 36281213131714.589غرب

مبارك     25438 محمد حامد احمد الله المحلة منه 38.5231213.514.51814.578.5غرب

عامر     25439 على ابراهيم السيد الله المحلة منه 3727131514.5151989.5غرب

العشماوى    25440 محمد تامر الله المحلة منه 34.5247.511101515.587.5غرب

الشرقاوى     25441 محمود محمد حافظ الله المحلة منه 30.515788107.565غرب

زكى    25442 فتحى سمير الله المحلة منه 341954213.511.585.5غرب

محمد     25443 محرم محمد شعبان الله المحلة منه 29157.532.5111275غرب

غربيه     25444 عباس حامد صفوت الله المحلة منه 32151038.515.51776.5غرب

حرحش     25445 احمد سعد طارق الله المحلة منه 393019.514.515201677غرب

عوف    25446 فتحى عبدالجليل الله المحلة منه 36.521.57.5108.51915.577غرب
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دياب    25447 محمد علء الله المحلة منه 32.517.55.57.57.517.51165غرب

العنترى    25448 محمداحمد مجدى الله المحلة منه 3726121312181977غرب

سالم    25449 محروسمحمد الله المحلة منه 3116.5109.510151565.5غرب

سليم    25450 عبدالرحمن محمد الله المحلة منه 37.52817.51414.5201898غرب

السدس     25451 ابراهيم عبدالغنى محمد الله المحلة منه 348.57.57.57.511.51673.5غرب

جاد     25452 حسن محمود محمد الله المحلة منه 37171013.51518.51685.5غرب

خضر     25453 محمد مصطفى محمد الله المحلة منه 28155.5910.515.51382.5غرب

سالم    25454 محمد محمود الله المحلة منه 39.5302014.515201989.5غرب

جعفر    25455 حسن مصطفى الله المحلة منه 383017.513.514.7515.517.587غرب

شقوير     25456 مصطفى محمد مصطفى الله المحلة منه 38.5292014.51519.7519810غرب

شحاته     25457 محمد فؤاد نصر الله المحلة منه 35.52513.511917.51663.5غرب

النجار     25458 محمد حمدان هانى الله المحلة منه 39.5301813.515201979غرب

الدسوقى    25459 حسن هشام الله المحلة منه 38.52918.514.51519.52078.5غرب

عبدالفتاح    25460 فتحى ياسر الله المحلة منه 36.516109810.51483غرب

عمار   25461 سعيد طارق المحلة منه 352015.51312.51615.563غرب

البنا   25462 محمد محمد المحلة منه 34.52415.511.5121616.585غرب

الدواخلى   25463 رمضان مصطفى المحلة منه 36.52313.51313171985.5غرب

العزب    25464 راغب محمد نبيل المحلة منه 39.53019.515152020810غرب

طه    25465 فخرالدين طه السعيد المحلة منى 38.529.51514.7515191786غرب

احمد    25466 محمد عبدالشافى محمد المحلة مى 3829.5171415201785.5غرب

قحيف    25467 محمد احمد مصطفى المحلة مى 3215.5149.57.5161963.5غرب

شريف     25468 بسيونى السعيد محمد فوزى المحلة مياده 33.517.5107.57.5101475غرب

منصور    25469 محمد كمال محمد المحلة ناديه 3928.516.51515201986غرب
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ابوالجريد     25470 السيد محمد عبدالحميد حماده المحلة نانسى 39271312.514.518.51985غرب

شاهين   25471 احمد يحيى المحلة نانسى 393016.51515201985.5غرب

الفيومى   25472 محفوظ محمد المحلة نجلء 268.543.5511.51172غرب

محمد   25473 الدسوقى وجدى المحلة ندا 342411.58.59.513.51883غرب

عبدالمحسن   25474 سعد احمد المحلة ندى 39.52619.514.514.519.517.553.5غرب

الغنيمى   25475 عبدالباسط اسعد المحلة ندى 35.521.51011.58.51715.555.5غرب
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النويهى    25476 عبدالحميد محمود اللمعى المحلة ندى 3424.5101011.5141475.5غرب

عبدالحليم   25477 منصور جمال المحلة ندى 35.52515.510.51118.51875غرب

البلعوطى   25478 مصطفى خالد المحلة ندى 35.525.5611.57.514.51656.5غرب

حسان    25479 حسن محسن شريف المحلة ندى 33.526.51313.59.518.51676.5غرب

ابوريه   25480 احمد عماد المحلة ندى 36.524.55109.515.51468غرب

الحايس    25481 متولى محمود متولى المحلة ندى 38.52717.514.7512.51914.568غرب

قنديل   25482 عبدالمطلب محمد المحلة ندى 3621.588.59.5131475غرب

رمضان    25483 عيد فتحى محمد المحلة ندى 22184.522.510.513.575غرب

سرور    25484 محمد محمد محمود المحلة ندى 351816.51311.512.51666.5غرب

زاهر    25485 ابوزيد مسعد محمود المحلة ندى 331512.57.57.5101877غرب

محمود   25486 يوسف محمود المحلة ندى 3525.512.5141216.515.566.5غرب

شلبى    25487 احمد محمد مصطفى المحلة ندى 35.5221212.51115.51565غرب

عطوان   25488 رسمى ملك المحلة ندى 33.517.51010.59142085غرب

بكار   25489 عبدالحكيم اشرف المحلة نرمين 3628.51913.512.519.51786.5غرب

طاهر    25490 محمد عبدالفتاح مصطفى المحلة نرمين 38281612.512191875.5غرب

على    25491 صابر محمد فتحى المحلة نغم 392916.51512.519.751476.5غرب

الشاذلى    25492 محمود احمد ناصر المحلة نغم 38.53018.51514191666غرب

حسنين   25493 السيد احمد المحلة نفين 3121.510981611.555غرب

اسماعيل   25494 عبدالرحيم بكر المحلة نهال 38.52911.513.511.51916.567غرب

احمد    25495 محمد السيد محمود المحلة نهى 3616.5107.53.5161463.5غرب

محمد   25496 ابراهيم السنوسى المحلة نوال 34261210918.516.555غرب

محروس    25497 عبدالسلم عبدالمنعم ابراهيم المحلة نورا 352613141218.51565غرب

الشال    25498 حسن رمضان عصام المحلة نورا 38.529.5181414.51917.555غرب
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خضير    25499 محمد صابر فيصل المحلة نورا 35.5211011.511191586.5غرب

الصعيدى    25500 ابراهيم ابراهيم محمد المحلة نورا 36.519.581212.51816.566غرب

دبور   25501 المحمدى محمد المحلة نورا 38.52719.514152018.586.5غرب

عبدالعزيز   25502 طه ايمن المحلة نوران 3015108.57.515.51273غرب

الشيوى   25503 مصطفى خالد المحلة نوران 3722111414.5191672غرب

خيرى    25504 حسن محمود صالح المحلة نوران 3825.513.591116.51575.5غرب

عبدالحميد   25505 محمد عبدالحميد المحلة نوران 392917.512.51418.517.586غرب

الكشر    25506 عبدالرحمن محمد جمال المحلة نورسين 3115610.5611.51462.5غرب

نصير   25507 سامى ابراهيم المحلة نورهان 38.524.51313.514171787.5غرب

الباجورى    25508 عبده محمود ايمن المحلة نورهان 3924.513.51313.51917.578.5غرب

محمود    25509 صالح عبدالفتاح صالح المحلة نورهان 3828.55.5131318.515.577غرب

البسطويسى    25510 محمد رمضان طارق المحلة نورهان التعليمية         غرب المحلة غرب بادارة القانونية الشئون من بقرار محجوبة النتيجة

حجاج   25511 الحسينى عادل المحلة نورهان 29.595.53.541413.573.5غرب

عثمان   25512 عبدالحميد عبدالوهاب المحلة نورهان 38.526.513151519.7514.584.5غرب

عطيه    25513 مصطفى رمضان محمد المحلة نورهان 261057.56.515.515.594غرب

السويسى    25514 محمد عبدالستار محمد المحلة نورهان 3929.519.7514.515202078.5غرب

قنديل   25515 عبدالمطلب محمد المحلة نورهان 3825161513.519.751784.5غرب

ابراهيم    25516 عبدالعال عطاالله محمد المحلة نورهان 237.55.5561014.583غرب

خليفه    25517 عيسى مصطفى محمد المحلة نورهان 3622.512.59816.514.577.5غرب

فوده   25518 محمد مصطفى المحلة نورهان 39301313.59.518.516.584غرب

احمد    25519 على ابوزيد ناصر المحلة نورهان 37.52011138.519.51876.5غرب

المهاود    25520 السيد العوضى هانى المحلة نورهان 3625101110.51911.576غرب

الزناتى   25521 عبدالخالق المرسى المحلة نوسه 3929.519151519.751675.5غرب
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الشريف     25522 حافظ محمد عصمت شريف المحلة نيره 37.52717.513.514.51918710غرب

نوح    25523 احمد عادل محمد المحلة نيره 2611.57.57.541511.553غرب

بركات    25524 السيد شوقى احمد المحلة هاجر 3523.51513.59.518.513.585غرب

شعبان   25525 عبدالعاطى احمد المحلة هاجر 39291713.51519.751875.5غرب

السيد    25526 عبدالمقصود لبيب انور المحلة هاجر 363019.5131519.751874.5غرب

القاضى    25527 عبدالجليل احمد حامد المحلة هاجر 38.526.517.512.514191675غرب

بدوى     25528 فهمى عبدالحميد الدين حسام المحلة هاجر 4030201414202077غرب

الصبان   25529 حبيب حسين المحلة هاجر 38.5211014.514.5191283غرب

حسن    25530 احمد حسن حسين المحلة هاجر 27.515691015.51253.5غرب

الزمانى   25531 عطيه حمدى المحلة هاجر 34241011.5416.51366.5غرب

البيومى   25532 حامد ربيع المحلة هاجر 37.52616.51310.519.51867.5غرب

فوزى   25533 مرسى سعيد المحلة هاجر 3926.517.514.7514.51919.577غرب

ابراهيم   25534 عبدالرحمن شوقى المحلة هاجر 39.53019.514.515201977غرب

الجزار    25535 عبدالحليم اسماعيل عاطف المحلة هاجر 2487.53.526.514.552.5غرب

ابوعريضه    25536 حسن عبدالعزيز عاطف المحلة هاجر 2910.5104510.51653غرب

زغلول    25537 على سعد عبدالناصر المحلة هاجر 3924.515.51515181764غرب

طراد    25538 محمد بكر محمد المحلة هاجر 39281813.510.5181864غرب

يونس   25539 رشاد محمد المحلة هاجر 382913.511132017.575غرب

مسعد    25540 عبدالحافظ معوض محمد المحلة هاجر 361112.589.515.51864.5غرب

قوطه    25541 محمد عبدالفتاح ياسر المحلة هاجر 30767.5761762غرب

على    25542 اليمانى على السيد المحلة هايا 372512117181854غرب

ابراهيم   25543 عطيه احمد المحلة هايدى نصف31111032.512.5178غرب

عبدالغفار   25544 ابوالمعاطى السعيد المحلة هبه 29.5155.513.59141773غرب
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الدجله    25545 مصطفى محمد الله المحلة هبه 32.526.54.513.51213.517.565غرب

شريف    25546 توفيق على جمال المحلة هبه 3322.54.512121216.564غرب

حسين    25547 محمد شحاته حامد المحلة هبه 31.515125.53.512.51762غرب

العبد    25548 على احمد محمد المحلة هبه نصف311557.5413.516.55غرب

عبدالمولى    25549 حسن السعيد رفعت المحلة هدى 38.52817.512.51419.518.575غرب

احمد    25550 محمد عرفات محمد المحلة هدى 341677.571716.552.5غرب

ابراهيم    25551 محمد احمد كمال المحلة همس 37.529.5181414.5191986.5غرب

محمد    25552 المغاورى صابر ايمن المحلة هنا 373017.51515191899غرب

على   25553 القطب علء المحلة هنا 382913.514.513.516.51897غرب

الحلبى   25554 حسين اشرف المحلة هناء 27.59.5732.5817.582غرب

الدار     25555 شيخ مصطفى السعيد السيد المحلة هناء 338.57.57.546.51773غرب

عبدالكريم    25556 وحيد احمد محمد المحلة وداد 38.529111111181883غرب

ابوسالم   25557 محمد احمد المحلة وفاء 311911135.51114.582غرب

جديانه   25558 محمد محمد المحلة وفاء 27.520.574.55815.583.5غرب

العتوى    25559 عطيه عبدالفتاح ابراهيم المحلة يارا 3928.519.5151519.751888.5غرب

شبل   25560 عبدالمقصود حازم المحلة يارا نصف27967.55915.58غرب

عبدالحميد   25561 حمزه محمد المحلة يارا 39301814.513.519.515.586.5غرب

عبدالحميد    25562 سعد فهمى محمد المحلة يارا 3427.5107.53.513.51683غرب

حسنين    25563 محمد محمد ابراهيم المحلة ياسمين 33.519.5108415.513.583غرب

حموده    25564 ابراهيم عبدالرازق شريف المحلة ياسمين 25.5276912111484غرب

بسيونى     25565 عبدالغنى السعيد محمد صبحى المحلة ياسمين 38281914.51519.752089.5غرب

الهيتى    25566 محمد عبدالقادر صبرى المحلة ياسمين 3827.516.51312.5201797.5غرب

العدسى   25567 كمال عنتر المحلة ياسمين 26.5115.534.51011.565.5غرب
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رجب    25568 محمد حمدى محمد المحلة ياسمين 259.54.51.52.5414.562غرب

رجب   25569 يوسف محمد المحلة ياسمين 20112.57.53.561862.5غرب

سعيد    25570 محمد عبدالمقصود ياسر المحلة ياسمين 34.523139.57.513.51763.5غرب

ابوحمامه   25571 السيد اشرف المحلة يسرا 21.597.51.52511.572غرب

ابراهيم   25572 محمد احمد المحلة يمنى 36.524.51612.57.518.51185.5غرب

حنتوش    25573 على عبدالوكيل خالد المحلة يمنى 39.53018.5141519.51899.5غرب

المسيرى    25574 حبيب فؤاد طارق المحلة يمنى 3930201514.5201969غرب

بسيونى    25575 محمد عبدالفتاح كمال المحلة يمنى 27.5155457.514.563غرب

رياضمحروص   25576 وصفى المحلة يوستينا 35.525138111812.556غرب

عجوز    25577 حسن مسعد امير بنات   احلم ع حسين المحلة طه 37.5291713.514.7519.51899غرب

الجميزى    25578 محمد رفعت احمد بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 7.51377.5واحد19.525.53.5غرب

السمان    25579 مصطفى محمد جمال بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 36.529.510.513.511.516.516.588غرب

رشدى    25580 محمود بدير خالد بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 38.529.515.512101817910غرب

زيدان    25581 اسماعيل محمد صديق بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 31.519108.591014.576غرب

عمر    25582 عبدالهادى عبدالرحيم عاطف بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 37.52515.511.59171468.5غرب

الدرس    25583 محمد على مسعد بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 34.520.512.51110141677غرب

شعبان    25584 مصطفى السيد مصطفى بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 342511109.516.513.576.5غرب

الدميرى    25585 محمد عمر وائل بنات   اسراء ع حسين المحلة طه 24.520.51067.58.56.576.5غرب

عبدالعزيز   25586 على تامر بنات   اسلم ع حسين المحلة طه 25251197.51213.567غرب

بدر     25587 احمد كامل سامى كامل بنات   اسماء ع حسين المحلة طه 302213.59812.51986.5غرب

ابراهيم    25588 محمد المتولى محمد بنات   اسماء ع حسين المحلة طه 393019.5141519.51589.5غرب

على    25589 عبدالعظيم على محمد بنات   اسماء ع حسين المحلة طه 33.525148.57.51818.588.5غرب

السقا    25590 احمد محمد احمد بنات   الء ع حسين المحلة طه 36.521139.57.51618.579غرب

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
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محمد    25591 خليل فاروق السعيد بنات   الء ع حسين المحلة طه 37.529.519.513.51519.51798.5غرب

الدرينى    25592 عيسى كامل صلح بنات   الء ع حسين المحلة طه 3922141010.516.511.598غرب

البلقينى     25593 عبدالحى عزت محمد عزت بنات   الء ع حسين المحلة طه 38.5251513.511.516.514.588غرب

حفيضه    25594 عبدالغنى حسن محمد بنات   الء ع حسين المحلة طه 37.526108.51011.51687.5غرب

الخفيف    25595 مصطفى رأفت محمد بنات   الء ع حسين المحلة طه 372919.51314.7517.517.589غرب

رجب     25596 عبدالحميد طلعت محمد محمد بنات   الء ع حسين المحلة طه 3930191413.51717.579غرب

موسى    25597 احمد محمود محمود بنات   الء ع حسين المحلة طه 30.527.513.5911.515.7516.567.5غرب

الغبارى    25598 صابر سعد مسعد بنات   الء ع حسين المحلة طه 392719.51211.5191887.5غرب

الباره    25599 ابراهيم عبدالله ابراهيم بنات   الزهراء ع حسين المحلة طه 3828.519.513.514.75191784.5غرب

اسحق    25600 عبدالحليم محمد احمد بنات   امنيه ع حسين المحلة طه 3720.515.59.511.518984.5غرب

دويدار    25601 احمد ابراهيم رضا بنات   امنيه ع حسين المحلة طه 38.5231114.5121512.575.5غرب

الشريف    25602 احمد فاروق علء بنات   امنيه ع حسين المحلة طه 34221214.51016.512.575.5غرب

المنوفى    25603 عطيه محمد احمد بنات   اميره ع حسين المحلة طه 3819109.51118.511.562.5غرب

حسن    25604 سعيد محمد سعيد بنات   اميره ع حسين المحلة طه 3215.55.5481612.562.5غرب

سحلوب    25605 مصطفى محمد عرفه بنات   اميره ع حسين المحلة طه 254.52.537.57.51262.5غرب

صوان    25606 حسن مسعد عصام بنات   اميره ع حسين المحلة طه 31.57637.56.51272غرب

العشماوى    25607 رمضان على محمد بنات   اميره ع حسين المحلة طه 27.575.52.5475.572غرب

المنجى   25608 محمد السعيد بنات   امينه ع حسين المحلة طه 35.520.51057.517.51561.5غرب

شهاب    25609 ابراهيم محمد صالح بنات   انتصار ع حسين المحلة طه 37.52077.5916.51361.5غرب

فاضل    25610 السيد احمد احمد بنات   ايمان ع حسين المحلة طه 36.525.51011.513181586.5غرب

يزيدى     25611 الميت حافظ محمد ايمن بنات   ايمان ع حسين المحلة طه 39.5291714.51519.515.585.5غرب

الحصرى    25612 احمد عبدالعال حمدى بنات   ايمان ع حسين المحلة طه 341611.51012141476غرب

الشنوانى     25613 احمد سيد احمد شريف بنات   ايمان ع حسين المحلة طه 32.5166.57.5412.511.574.5غرب
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العربى    25614 عبدالمنعم مامون عبدالمنعم بنات   ايمان ع حسين المحلة طه 38.52916.514151815.574.5غرب

عبدالعزيز    25615 محمود فاروق ايمن بنات   ايه ع حسين المحلة طه 38.521.5141011141194.5غرب

خليفه    25616 محمد سعد حماده بنات   ايه ع حسين المحلة طه 3926.51713.51318.514.574غرب

الشربينى    25617 محمود السيد حمدى بنات   ايه ع حسين المحلة طه 34.51512.557.51613.581.5غرب

على    25618 محمد فوزى فتحى بنات   ايه ع حسين المحلة طه 38151457.517.51471.5غرب

الجوهرى    25619 على عبدالسميع محمد بنات   ايه ع حسين المحلة طه 38.526.5171314.5181669غرب

البحيرى    25620 السعيد على محمد بنات   ايه ع حسين المحلة طه 3925.51514121815.584.5غرب

الزعبلوى    25621 عبدالغنى محمد محمد بنات   ايه ع حسين المحلة طه 3011.51412131812.566غرب

حلوه     25622 عبدالمنعم احمد السيد ايهاب بنات   بانسيه ع حسين المحلة طه 35.527.517.513151914.579.5غرب

الحمامى    25623 المتولى حسن احمد بنات   بسمله ع حسين المحلة طه 392919151519.51779.5غرب

عبدالحليم    25624 السعيد عباس احمد بنات   بسمله ع حسين المحلة طه 37.5261614.514.519.518.587.5غرب

رضوان   25625 محمد جمال بنات   بسمله ع حسين المحلة طه 382719.512919.51477.5غرب

الشرقاوى     25626 المرسى العربى محمد شريف بنات   بسمله ع حسين المحلة طه 35.519.513.512.511191598غرب

ابوخريبه    25627 وهبه عبدالوهاب عيد بنات   بسمله ع حسين المحلة طه 26.59107.599.51386غرب

الشامى    25628 زكى السيد محمد بنات   بسمله ع حسين المحلة طه 35.519158.58171479غرب

اليمانى    25629 احمد حلمى محمد بنات   بسمله ع حسين المحلة طه 33.520.51211.51013.59.584.5غرب

الجعار     25630 محمد الدين كمال احمد بنات   بسمه ع حسين المحلة طه 31.5221010.5111711.586.5غرب

شقوير    25631 على محمود عادل بنات   بسمه ع حسين المحلة طه 3728111110121396.5غرب

حميده    25632 محمد الدسوقى يحى بنات   بسمه ع حسين المحلة طه 37.52214.513.51419.511.587.5غرب

الشرقاوى    25633 محمود محمود ابراهيم بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 3315.5107.5916.511.576غرب

الغرياتى    25634 احمد ابراهيم احمد بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 30.516.511.54.51217.51376.5غرب

البتانونى    25635 الشرنوبى سمير احمد بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 3014107.58151476.5غرب

داود    25636 احمد مصطفى خالد بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 3626.514101214.51567.5غرب
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عدس    25637 رمضان احمد رمضان بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 392513.512.51016.51588غرب

المهدى    25638 ابوالمعاطى المهدى عبدالجواد بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 39261411.513171578غرب

المتولى    25639 المتولى عزت محمد بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 362114.512.512151699.5غرب

بدوى    25640 محمود حسنى محمود بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 39.529.5191514.752019910غرب

سعيد    25641 عبدالجليل عبدالله نجاح بنات   بسنت ع حسين المحلة طه 30.515157.57.514.51878.5غرب

المكاكى    25642 مصطفى مصطفى مدحت بنات   بشرى ع حسين المحلة طه 3828.518.51314.7519.7517.599.5غرب

ابورحال    25643 محمد مصطفى سلمه بنات   تحيه ع حسين المحلة طه واحد32.510.5109.57.55.515.58غرب

صقر   25644 رفعت محمد بنات   تسنيم ع حسين المحلة طه 30.5106.53211.512.563غرب

العجمى    25645 مصطفى محمد مصطفى بنات   تسنيم ع حسين المحلة طه 3925.51614.5122016.598غرب

السيد    25646 اسماعيل حمدى هشام بنات   تسنيم ع حسين المحلة طه 37.526.516.5151419.7517.598غرب

كشك    25647 على عبدالتواب وليد بنات   تسنيم ع حسين المحلة طه 3824.511.511.57.5181787غرب

النقيب    25648 السيد السيد شريف بنات   جنه ع حسين المحلة طه 36.520.513.513918.513.575.5غرب

شكيل    25649 حنفى على عادل بنات   جنه ع حسين المحلة طه 31.51811.511.5416973.5غرب

عطيه    25650 محمد محمد عادل بنات   جهاد ع حسين المحلة طه 39.5302015152015.582.5غرب

مجاهد    25651 محمد احمد المعتز بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 3826.5151314.518.51884.5غرب

ابوالغيط    25652 على متولى على بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 38.522.516.513111815.555غرب

جديانه    25653 محمد السيد عمرو بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 38.51716107161584.5غرب

حلبه    25654 بدوى الدسوقى محمد بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 3829191514.519.518.587.5غرب

عبدالغنى   25655 عبدالسميع محمد بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 352115.513.51015.51685غرب

بدوى    25656 احمد عبدالكريم محمد بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 34810.55.55121464.5غرب

عصفور    25657 ابراهيم محمد محمد بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 3815.512.598141374.5غرب

اسماعيل    25658 رضوان محمد محمد بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 39.5241511.51118.518.587غرب

الغبارى    25659 محمد حسين مصطفى بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 39161412918.51655.5غرب
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الجرجاوى    25660 مصطفى طلعت مصطفى بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 3728171412.51918.577غرب

الكفراوى    25661 محمود توفيق هانى بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 38.52917.51514.518.51675.5غرب

غانم    25662 محمد مصطفى هشام بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 29.522101412.515.51475غرب

السيد    25663 سليمان عبدالمنعم وحيد بنات   حبيبه ع حسين المحلة طه 362510.513.51016.51763.5غرب

احمد     25664 سيد الشرنوبى نعمان عقيل بنات   حسناء ع حسين المحلة طه 24.55.562271462غرب

صيام    25665 عبدالوهاب ابراهيم احمد بنات   حنان ع حسين المحلة طه 37231011.5615.51365غرب

عبدالمجيد    25666 امام محمد احمد بنات   حنين ع حسين المحلة طه 36.5211711.512191766غرب

مصلحى    25667 السيد كمال السيد بنات   حنين ع حسين المحلة طه 3818.5108101914.572.5غرب

الجميزى    25668 عبدالخالق محمود حسن بنات   حنين ع حسين المحلة طه 25.5155.57.551313.563.5غرب

وطبل    25669 الحنفى السيد رجب بنات   حنين ع حسين المحلة طه 372818151519.514.557غرب

الصم    25670 ابراهيم السيد رضا بنات   حنين ع حسين المحلة طه 3727.519.512.5619.516.588غرب

الصياد    25671 عبدالجليل الدسوقى عبدالجليل بنات   حنين ع حسين المحلة طه 39271913.514.75201488غرب

ابوالغيط    25672 على متولى على بنات   حنين ع حسين المحلة طه 38.5301912.510191778غرب

الحريتى    25673 عطيه على عماد بنات   حنين ع حسين المحلة طه 16.51453واحد33.57.555غرب

جميل    25674 محمد المحمدى محمد بنات   حنين ع حسين المحلة طه 39281810.513.519.751569غرب

احمد     25675 سيد عبدالفتاح عبدالله محمد بنات   حنين ع حسين المحلة طه 3826.514.5121019.51365.5غرب

عدس    25676 ابراهيم محمد محمد بنات   حنين ع حسين المحلة طه 912.564واحد31.51852غرب

الشافعى    25677 البسطويسى منير محمود بنات   حنين ع حسين المحلة طه 39.5231012.5101812.564.5غرب

الهنيدى    25678 خليل زكى احمد بنات   خلود ع حسين المحلة طه 3827.5171215191467غرب

سيف     25679 عبدالحميد احمد سيد سيف بنات   خلود ع حسين المحلة طه 38.528171514.519.51464.5غرب

سند    25680 محمد المحمدى يحى بنات   خلود ع حسين المحلة طه 38.52417.513.510201473غرب

الصياد    25681 محمد السعيد ايمن بنات   داليا ع حسين المحلة طه 39.524.518.51511.519.7514.565غرب

نصار    25682 الششتاوى محمود محمد بنات   دعاء ع حسين المحلة طه 39261915152016.567غرب
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السامولى    25683 على الزغبى احمد بنات   دنيا ع حسين المحلة طه 32.5164.597.515.514.563.5غرب

حامد    25684 محمد محمد السعيد بنات   دنيا ع حسين المحلة طه 34.51713116.51613.562غرب

السيد    25685 سليمان عبدالمنعم مجدى بنات   دنيا ع حسين المحلة طه 29.51544.52.521662غرب

محمد    25686 حسين عبدالله محمد بنات   دنيا ع حسين المحلة طه 36.51513.510.591911.578غرب

عبدالله    25687 محمد محمود احمد بنات   دينا ع حسين المحلة طه 37.53019.5141519.7518.579غرب

جمعه    25688 عيد محمد عادل بنات   رافى ع حسين المحلة طه 36.51713.512121518.577غرب

زكى    25689 المنسى محمد ايمن بنات   راندا ع حسين المحلة طه 33.524.510.5118.516.516.567غرب

عدس     25690 ابراهيم حسن الدين سعد بنات   رحاب ع حسين المحلة طه 3724.514.58.59171557غرب

البهنسى    25691 حلمى محمد ابراهيم بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 3727.511.513.51017.51577غرب

مصطفى    25692 توفيق عبدالمنعم احمد بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 39.530191415201772.5غرب

المل    25693 محمد محمد احمد بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 23.5153.5107.516.51464.5غرب

عبده    25694 ابراهيم ابراهيم السيد بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 339101311.51616.563.5غرب

عيد    25695 انور وفا انور بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 3720.51512.510.516.51864.5غرب

حلبه    25696 مصطفى مصطفى رمضان بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 32.51814.59.5815.515.573غرب

ابوجمره    25697 على السعيد عبدالخالق بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 231642واحد17.543غرب

شرف   25698 مرسى محمد بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 38.5271412.514.5181868.5غرب

الصفتى    25699 عبدربه عبدالسلم محمود بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 3928.5191313191759غرب

داود    25700 حسن حسن نصر بنات   رحمه ع حسين المحلة طه 4.53.51554صفر22103غرب

النمورى    25701 حافظ فاروق خالد بنات   رنا ع حسين المحلة طه 3929.5201415201999غرب

سعد    25702 عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم بنات   روان ع حسين المحلة طه 393017.51511.5181766.5غرب

حسنينى   25703 فريد اشرف بنات   روان ع حسين المحلة طه 392918151519.51999غرب

الملح    25704 احمد عبدالحى جلل بنات   روان ع حسين المحلة طه 37.5291814.514.75201989غرب

رجب     25705 محمود جمعه الدين جمال بنات   روان ع حسين المحلة طه 383013.512.51418.52077.5غرب
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غانم   25706 عبدالباقى حسام بنات   روان ع حسين المحلة طه 392919.51414201998.5غرب

البيض    25707 الششتاوى عيد حماده بنات   روان ع حسين المحلة طه 37.5241413.514161974غرب

ابوطبل    25708 الحنفى السيد رجب بنات   روان ع حسين المحلة طه 3523.51514.51217.51865غرب

النجار    25709 على السعيد على بنات   روان ع حسين المحلة طه 36.52310.51110141988.5غرب

محمد    25710 العدوى رمضان محمد بنات   روان ع حسين المحلة طه 3818.51612.591515.589غرب

مولنا    25711 راغب عبدالستار محمد بنات   روان ع حسين المحلة طه 39251913.59191989.5غرب

عبدربه     25712 محمد الحسن عبدالله محمد بنات   روان ع حسين المحلة طه 39.5302014.515201999.5غرب

السكرى    25713 محمد عطيه محمد بنات   روان ع حسين المحلة طه 1013.568نصف308.5105غرب

مطاوع    25714 كامل محمد محمد بنات   روان ع حسين المحلة طه 39.5292014.514.5201987.5غرب

ابوشادى    25715 محمد محمود محمد بنات   روان ع حسين المحلة طه 39.5301714.51419.519.598.5غرب

الجابرى    25716 محمد محمد عصام بنات   روميساء ع حسين المحلة طه 36.529.516.514.59.519.517.577غرب

على    25717 محمد عبدالفتاح محمد بنات   رويدا ع حسين المحلة طه 382716.51510.5191375.5غرب

ابوالحسن   25718 حسن بهجت بنات   ريم ع حسين المحلة طه 38291814.510.519.51787غرب

راشد    25719 ابراهيم عبدالعزيز حسن بنات   ريم ع حسين المحلة طه 3622.513.51415191977.5غرب

البربرى    25720 محمود عبدالقادر محمد بنات   ريم ع حسين المحلة طه 392919.751413.5201975غرب

الجدى    25721 ابراهيم احمد محمد بنات   ريهام ع حسين المحلة طه 37.52914.51210.519.52078غرب

السيد    25722 عبدالرحمن جوده عبدالرحمن بنات   زهراء ع حسين المحلة طه 37.527.514.514.513191968غرب

حموده    25723 محمد فؤاد احمد بنات   ساره ع حسين المحلة طه 392819.514.7514.5201989غرب

عمر    25724 ابوالنجا محمد احمد بنات   ساره ع حسين المحلة طه 3828.51514.5918.51789غرب

الجزار    25725 مصطفى محمد احمد بنات   ساره ع حسين المحلة طه 3929.52014.515201979.5غرب

شلبى    25726 شلبى محمود حسن بنات   سعاد ع حسين المحلة طه 37.52216.510416.514.578غرب

ارواش    25727 حسن محمد اشرف بنات   سلمى ع حسين المحلة طه 362515.5111018.516.567غرب

نعيم    25728 محمد محمد جمال بنات   سلمى ع حسين المحلة طه 38281613.5122017.576غرب
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مطاوع    25729 ابراهيم السيد خالد بنات   سلمى ع حسين المحلة طه 211571026.513.554.5غرب

ابوشارود    25730 ابراهيم ربيع خالد بنات   سلمى ع حسين المحلة طه 38301513.514.75201883غرب

ابوالغيط    25731 خليل متولى رضا بنات   سلمى ع حسين المحلة طه 3829.519.514152019.5610غرب

حجازى    25732 طه ابراهيم محمد بنات   سلمى ع حسين المحلة طه 38.52817.512.513.51917.589غرب

فرس    25733 عبدالعزيز محمد مصطفى بنات   سلمى ع حسين المحلة طه 38.528119.59.517.51463.5غرب

عبدالرحمن    25734 سليمان عبدلرحمن عادل بنات   سما ع حسين المحلة طه 38.52913.5159.519.51764غرب

ابويونس    25735 السعيد حامد على بنات   سما ع حسين المحلة طه 36.52813.51410.519.51774غرب

كشك    25736 البسطويسى عبدالمنعم ماهر بنات   سما ع حسين المحلة طه 34.521.51081014.516.562.5غرب

يونسمحروس    25737 سعيد ايهاب بنات   سماء ع حسين المحلة طه 23.516107.51.5131252.5غرب

الحبشى    25738 الحسنين السعيد شريف بنات   سماح ع حسين المحلة طه 3723.5101210.516.514.563.5غرب

شلبى    25739 حامد حسن محمد بنات   سماح ع حسين المحلة طه 3619.511.511.57.516.516.582.5غرب

نصرالدين    25740 الدسوقى يسرى الدسوقى بنات   سمر ع حسين المحلة طه 25181151.513.51452غرب

المحمدى   25741 فكرى المحمدى بنات   سمر ع حسين المحلة طه 3217.5105.53.516.516.564.5غرب

ابوالحمايل    25742 محمد ابراهيم محمد بنات   سميره ع حسين المحلة طه 382918.5151519.51867.5غرب

مصطفى     25743 اسماعيل السيد عبدالحليم السيد بنات   سميه ع حسين المحلة طه 36.527.516.514.5818.51754غرب

اليمانى    25744 عبدالحى السيد عبدالحى بنات   سهر ع حسين المحلة طه 2321.5137.57.517.515.586.5غرب

البسطويسى    25745 عبدالمعطى سمير مجدى بنات   سهر ع حسين المحلة طه 33.527.510119181774غرب

الشامى    25746 زكى السيد محمد بنات   سهيله ع حسين المحلة طه 29.524.510.588191565غرب

راجح    25747 سعدالله محمد محمد بنات   سهيله ع حسين المحلة طه 30.527.510109.516.51576غرب

الدماطى     25748 ابراهيم محمد الدين شهاب بنات   شاهندا ع حسين المحلة طه 32.527.511.512.510.517.516.585غرب

حماد    25749 محمود توفيق عمرو بنات   شاهنده ع حسين المحلة طه 2825107.55179.553غرب

سند    25750 احمد عباس محمد بنات   شاهيناز ع حسين المحلة طه 30186951116.572.5غرب

بخيت    25751 احمد ابراهيم احمد بنات   شروق ع حسين المحلة طه واحد2420.5107.54.517.5125غرب
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الحلوانى    25752 هلل احمد بهجت بنات   شروق ع حسين المحلة طه 3825.516.512.511.51916.563.5غرب

فرو    25753 عبدالفتاح محمود محمد بنات   شروق ع حسين المحلة طه 39.53019.7515152018.589.5غرب

التونى    25754 حسن احمد وليد بنات   شروق ع حسين المحلة طه 37.52513.510.510.51719.565.5غرب

عوينه    25755 محمد نصر ابراهيم بنات   شهد ع حسين المحلة طه 2621112.53.51015.561.5غرب

شلبى    25756 احمد احمد ايمن بنات   شهد ع حسين المحلة طه 3828.514.510.51219.51774.5غرب

عبدالله    25757 ابوالعل عبدالله سيد بنات   شهد ع حسين المحلة طه 31.523.512910151883.5غرب

محسن   25758 العبدعلى شعبان بنات   شهد ع حسين المحلة طه 39241512.510.5191686غرب

حسانين     25759 مصطفى على كرم كارم بنات   شهد ع حسين المحلة طه 3929201415201786غرب

المنير    25760 عبدالرحمن حمدى كمال بنات   شهد ع حسين المحلة طه 39.529191415201787غرب

القاضى    25761 سليمان ابراهيم محمد بنات   شهد ع حسين المحلة طه 39.53019.51515201876.5غرب

ابوزايد    25762 عبدالحميد احمد محمد بنات   شهد ع حسين المحلة طه 34.530128.511.516.51674غرب

الشبراوى    25763 عبدالحميد مسعد محمد بنات   شهد ع حسين المحلة طه 37.5291511.510.518.51676.5غرب

الكيره    25764 احمد مسعد هانى بنات   شهد ع حسين المحلة طه 33.5161011.51010.51265.5غرب

عمار    25765 محمود السيد ياسر بنات   شهد ع حسين المحلة طه 3928.519.514.51519.751889غرب

حسن    25766 عبدالغنى معروف حسن بنات   شيماء ع حسين المحلة طه 3929.51913.51519.7518.587.5غرب

رزق    25767 محمد عبدالصمد محمد بنات   شيماء ع حسين المحلة طه 392919151319.51777.5غرب

الهمشرى    25768 محمود كمال محمود بنات   شيماء ع حسين المحلة طه 37.528.518.514.51519.7518.566غرب

السعودى    25769 ابراهيم سعد محمد بنات   ضحى ع حسين المحلة طه 37.518147.513.518.519.585غرب

ابراهيم    25770 ابواليزيد ابواليزيد رجب بنات   عايده ع حسين المحلة طه 39.529.516.514.514.518.51975غرب

السقا     25771 على على الدين علء بنات   عبير ع حسين المحلة طه 382314.513.59.517.51772غرب

عوض    25772 محمد حسن محمد بنات   عبير ع حسين المحلة طه واحد342011.587.51418.57غرب

العشماوى   25773 على على بنات   علياء ع حسين المحلة طه 331712.511111416.571.5غرب

رمضان    25774 السيد محمد محمد بنات   علياء ع حسين المحلة طه 3428.51514.5142013.564غرب
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الله     25775 سبح احمد رمضان احمد بنات   غرام ع حسين المحلة طه 30.516.5107.5213.51162غرب

غانم    25776 محمد احمد سعد بنات   فاطمه ع حسين المحلة طه 383017.513.59.5191786.5غرب

حماده    25777 محمد محمد عبدالرحمن بنات   فاطمه ع حسين المحلة طه 382916.513.5919.518.587.5غرب

حسن    25778 حسن فيصل محمد بنات   فاطمه ع حسين المحلة طه 37.524.512.597.51818.584غرب

حبيب     25779 احمد صبرى احمد مدحت بنات   فاطمه ع حسين المحلة طه 23.5153.5107.511.516.572.5غرب

على    25780 عبداللطيف محمد وائل بنات   فاطمه ع حسين المحلة طه 3930201415201988.5غرب

عبدالحليم    25781 الدسوقى عطيه جمال بنات   فتحيه ع حسين المحلة طه 3323.515.512.59.5171877.5غرب

مصطفى    25782 حسنى محمد مصطفى بنات   فرح ع حسين المحلة طه 362615121017.51876.5غرب

محفوظ    25783 مصطفى محمد ابراهيم بنات   قمر ع حسين المحلة طه 2918.5108.51013.517.585.5غرب

الدجوى    25784 على محمد محمود بنات   كريمه ع حسين المحلة طه 33.527.58.5991516.582غرب

الطباخه    25785 محمد صلح عبداللطيف بنات   كنزى ع حسين المحلة طه 36.530181515202087غرب

ابوحشيش    25786 فواد شكرى محمد بنات   لجين ع حسين المحلة طه 35.53015.5121019.517.562.5غرب

ابوجعفر    25787 على على هشام بنات   لمياء ع حسين المحلة طه 2611.5104.53.5101772.5غرب

الشربينى    25788 فاروق مسعد امام بنات   ليلى ع حسين المحلة طه واحد21.58.53.57.55.51012.56غرب

ابراهيم    25789 اسماعيل السيد ياسر بنات   ليلى ع حسين المحلة طه 39301313.511181974.5غرب

الدماطى    25790 ابراهيم محمد طارق بنات   مايا ع حسين المحلة طه 37.52919141519.51777.5غرب

الننى    25791 السيد ابراهيم علء بنات   مديحه ع حسين المحلة طه 27.5131010512.51865غرب

سعده    25792 عطوه محمد جلل بنات   مروه ع حسين المحلة طه 39.53019.515152020810غرب

علم    25793 عبدالله محمد عبدالله بنات   مروه ع حسين المحلة طه 39.5302013.51519.52082.5غرب

جريش    25794 عبدالنبى عبدالحميد علء بنات   مروه ع حسين المحلة طه واحد29.58.510.58.57.514.514.55غرب

كفل    25795 محمد عزت ابراهيم بنات   مريم ع حسين المحلة طه 38.53020141519.51764.5غرب

الننى    25796 السيد ابراهيم السيد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 35.525.512.514.511.5161887غرب

جاد    25797 رزق محمد السيد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 352111.5109.517.517.567.5غرب
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ابوجبه    25798 السيد مسعد السيد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 35.5221098.518.51789غرب

ابوجعفر    25799 خالد حامد حمدى بنات   مريم ع حسين المحلة طه 38.528.5181312201567.5غرب

العنترى    25800 فرج عثمان خالد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 3928161314.52013.576غرب

العطار    25801 محمد محمد خالد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 30.5155.58.51114.51766غرب

على    25802 عبدالحميد محمد سامح بنات   مريم ع حسين المحلة طه 3828.51512.51419.519.577.5غرب

احمد    25803 حسنين محمود سعد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 36.524.51113142018.588غرب

يحى    25804 رجب ابراهيم عزت بنات   مريم ع حسين المحلة طه 38.523.51012.5141915.578غرب

ابوالعز     25805 حافظ وهبه محمد علء بنات   مريم ع حسين المحلة طه 38.52518.5111319.751768غرب

اسماعيل    25806 محمود فاروق فاروق بنات   مريم ع حسين المحلة طه 3720.513.512.5111817.562.5غرب

الطحان    25807 السيد محمود مجدى بنات   مريم ع حسين المحلة طه 38.529.5191414.519.519.598غرب

حميده    25808 ابراهيم احمد محمد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 3828.51513.51319.51968غرب

محمد    25809 السيد السيد محمد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 31.525.5101110.5191868غرب

العمرى    25810 عبدالجليل رمضان محمد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 34.529.518101318.51767.5غرب

ربيع     25811 حسن العرب عز محمد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 362615.5131419.518.5610غرب

العجمى    25812 مصطفى محمد محمد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 3728.516.51514.519.7518.589غرب

عبده    25813 المرسى مصطفى محمد بنات   مريم ع حسين المحلة طه 39.5301914.5142019.589.5غرب

الطروش    25814 حسن احمد محمود بنات   مريم ع حسين المحلة طه 36.52413.512131917.569.5غرب

الروينى    25815 مصطفى محرم محمود بنات   مريم ع حسين المحلة طه 3525131212.5201788.5غرب

شكيل     25816 محمود رشاد محمد محمود بنات   مريم ع حسين المحلة طه 342116.511.510191789.5غرب

محمودعلم   25817 محمد محمود بنات   مريم ع حسين المحلة طه 39.5282014.5152019.5910غرب

الفقى    25818 المحمدى نصر مصطفى بنات   مريم ع حسين المحلة طه 3526101212.518.51858.5غرب

الغرباوى    25819 المنسى زكريا نبيل بنات   مريم ع حسين المحلة طه 39.53019.51414.517.516.587غرب

سويلم    25820 محمد احمد نصر بنات   مريم ع حسين المحلة طه 38.52519.514.51418.51472.5غرب
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حبيب    25821 مصطفى محمود ايمن بنات   ملك ع حسين المحلة طه 37.523.519.513.513.51713.575.5غرب

الدرينى    25822 الششتاوى حسن محمد بنات   ملك ع حسين المحلة طه 37.530181514.5171674.5غرب

عماره   25823 عبدالعزيز اشرف بنات   منه ع حسين المحلة طه 259.55.5113.591762غرب

فوده     25824 عبدالوهاب عبدالجواد احمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 34.59.5107.57.5111652غرب

العبدالنمورى    25825 محمود احمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 38.527.5201414.52016.597.5غرب

جادالله     25826 الدسوقى ابراهيم اسماعيل الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 39.529.519.7514151915.597.5غرب

شاهين     25827 حسن صلح جلل الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 2815614.758.5817.552غرب

الهمشرى     25828 محمود كمال شريف الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 39.53019.51515201799.5غرب

عرفه     25829 حمزه شفيق عاطف الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 3624161311.5171683غرب

بخيت     25830 محمد حماد غريب الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 3928.5191513.519.51474غرب

حمص    25831 ابراهيم محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 382617.51513.5181785غرب

حسين     25832 محمد ابراهيم محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 39.52719.51412.52017.577غرب

بدوى     25833 عبدالفتاح السيد محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 38.53015151318.51586.5غرب

عيسوى     25834 حامد عبدالله محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 39.528.516.514.512.518.515.574.5غرب

فرج     25835 محمد عبدالله محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 392911.514131816.573.5غرب

الديب     25836 مصطفى محب محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 31201411.51017.51681.5غرب

رزه     25837 عبدالوهاب محمود محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 38.52819.514152019.589غرب

الحداد     25838 محمد مسعد محمد الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 26127.57.5313.516.573.5غرب

نصر     25839 محمود عبده محمود الله بنات   منه ع حسين المحلة طه 34.519.5107.57.5131454.5غرب

الكيال    25840 محمد احمد شريف بنات   منه ع حسين المحلة طه 392919.51514.52018.599غرب

السحلى    25841 مصطفى حسانين مصطفى بنات   منه ع حسين المحلة طه 36.527.5181514.5191567غرب

السيد    25842 توفيق مسعد وائل بنات   منه ع حسين المحلة طه 38.529.5191512.51916.596غرب

مهران    25843 عبدالعزيز صالح ابراهيم بنات   منى ع حسين المحلة طه نصف11.5148واحد3011107.5غرب
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جاد    25844 ابراهيم عزت صلح بنات   منى ع حسين المحلة طه واحد3620.511.513.51115.5167غرب

الطحان    25845 الدسوقى احمد مصطفى بنات   مى ع حسين المحلة طه 3519.5111310.515.516.562.5غرب

الدين     25846 محى محمد ابراهيم جلل بنات   مياده ع حسين المحلة طه 393014.5151519.517.596غرب

السروجى    25847 مصطفى حسين محمد بنات   ميار ع حسين المحلة طه 363017.5151519.516.586غرب

الصم    25848 محرم محمد مصطفى بنات   ميار ع حسين المحلة طه 38.5301914.5132016.551.5غرب

موسى    25849 عبدالجليل حيدر محمد بنات   ميان ع حسين المحلة طه 3725.51814.751018.516.583.5غرب

ابوالهدى    25850 محمد فاروق مجدى بنات   ميرا ع حسين المحلة طه 352418.513.510.516.51882.5غرب

محمدابراهيم   25851 ابراهيم مدحت بنات   ميرنا ع حسين المحلة طه 382217.513.510.51517.594.5غرب

على    25852 مصطفى فاروق محمد بنات   ميرهان ع حسين المحلة طه 26.522.5131131212.573غرب

رسلن    25853 ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم بنات   نادين ع حسين المحلة طه واحد3627.511.513.5915148غرب

القطان    25854 السيد كمال وليد بنات   ناديه ع حسين المحلة طه 32211011.55131371.5غرب

عبده    25855 محمد الدسوقى محمد بنات   نانسى ع حسين المحلة طه 35.522.515.513.55.5141172.5غرب

شحاته    25856 على حلمى مصطفى بنات   نانسى ع حسين المحلة طه 39.53019.5151419.516.583غرب

العدوى    25857 مصبح محمد مجدى بنات   نجلء ع حسين المحلة طه 393019.51513191894غرب

البنا    25858 عبدالمعطى عبدالفتاح احمد بنات   ندى ع حسين المحلة طه 39292014.5152016.594غرب

الفقى    25859 احمد عوفه احمد بنات   ندى ع حسين المحلة طه 382819.51513.519.517.576غرب

ابراهيم    25860 محمد الرفاعى ايمن بنات   ندى ع حسين المحلة طه 37.526.518.515141914.576غرب

رجب    25861 عبدالجليل عطيه شريف بنات   ندى ع حسين المحلة طه 37.51915.511.511.518.517.567.5غرب

الخواجه    25862 الدسوقى محمد صابر بنات   ندى ع حسين المحلة طه 3822.518.51313.519.51788غرب

الجدى    25863 حسن سرور على بنات   ندى ع حسين المحلة طه 36.528.515.513141914.588.5غرب

النوسانى   25864 احمد مجدى بنات   ندى ع حسين المحلة طه 36.52611.513.511.517.514.586.5غرب

البلتاجى    25865 ابراهيم امين محمد بنات   ندى ع حسين المحلة طه 38.522.513.51212.51917.587غرب

جمعه    25866 الشرنوبى بكر محمد بنات   ندى ع حسين المحلة طه 382513.51513181889غرب
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الخمارى    25867 الدسوقى حسن محمد بنات   ندى ع حسين المحلة طه 3316109.57.516.51889غرب

عمر    25868 محمد عبدالوهاب محمد بنات   ندى ع حسين المحلة طه 38.5301913.515191899غرب

البيلى    25869 الشرنوبى عطيه مسعد بنات   ندى ع حسين المحلة طه 39.529.519.51515201799غرب

علم    25870 عبدالله محمد ياسر بنات   ندى ع حسين المحلة طه 3221.512.511.57.51815.589غرب

هليل    25871 مصطفى مصطفى احمد بنات   نرمين ع حسين المحلة طه 33.521.515.513.5101814.578.5غرب

اسماعيل    25872 محمد عبدالحليم ايهاب بنات   نغم ع حسين المحلة طه 402819.5141519.751779.5غرب

العبد    25873 على محمد ماهر بنات   نغم ع حسين المحلة طه 3924.517.51213181778.5غرب

عمر    25874 محمد عبدالوهاب محمد بنات   نهى ع حسين المحلة طه 402919.514.5152018.599.5غرب

شروله    25875 السيد بدير ايمن بنات   نور ع حسين المحلة طه 39.52818.515151917.579غرب

مصطفى    25876 محمد حمدى ابراهيم بنات   نورا ع حسين المحلة طه 36281310.51018.51785.5غرب

عبدالنبى    25877 احمد عبده احمد بنات   نورا ع حسين المحلة طه 3016.51032.5101567غرب

سليمان    25878 رمضان محمود احمد بنات   نوران ع حسين المحلة طه 392819141519.517.579.5غرب

السقا    25879 محمد السيد السعيد بنات   نوران ع حسين المحلة طه 39.5281814.514.518.516.577.5غرب

الجمل    25880 على امين عصام بنات   نوران ع حسين المحلة طه 3722.515.5139.515.513.579غرب

ابوعيسى    25881 احمد ابراهيم محمد بنات   نوران ع حسين المحلة طه 3930201515201889.5غرب

خلف    25882 سعد ابراهيم نصر بنات   نوران ع حسين المحلة طه 2617.55.552.510.51562غرب

البسيونى    25883 محمد عطيه اشرف بنات   نورهان ع حسين المحلة طه 29154.59.5514.51461.5غرب

محمد    25884 سليم احمد محمد بنات   نورهان ع حسين المحلة طه 3928.519129171585غرب

السيد    25885 رمضان سيد محمد بنات   نورهان ع حسين المحلة طه 38.52113.514918.514.575غرب

داود    25886 محمود محمد محمد بنات   نورهان ع حسين المحلة طه 3415135.541516.555.5غرب

الششتاوى    25887 محمود محمود محمد بنات   نورهان ع حسين المحلة طه 3312.5109416.51355غرب

ربيع    25888 عطيه عطيه وائل بنات   نورهان ع حسين المحلة طه 311278.5412.51562.5غرب

عيسى    25889 عبدالقادر على عصام بنات   نيره ع حسين المحلة طه 3820.5179.58141363.5غرب
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الشربينى    25890 احمد محمد احمد بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 39.526.51913.514.519.51776غرب

محمود    25891 اليمانى هاشم احمد بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 33171712.51317.515.575غرب

الكلف    25892 على نبيه السعيد بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 3828.5201413201563غرب

قديس    25893 عطيه على فاروق بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 39.528.51915152019.584.5غرب

داود    25894 محمد المرسى مجدى بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 3219.55.57.55.517.51453غرب

دويدار    25895 سليمان بدير محمد بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 3827.515.51312.519.517.553.5غرب

الدرينى    25896 احمد محمد محمود بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 1062واحد22734.53.5غرب

رزق    25897 محمد يوسف نصر بنات   هاجر ع حسين المحلة طه 3627.515.513141818.563غرب

السرسى    25898 توفيق محمد احمد بنات   هانم ع حسين المحلة طه 35.52410.5141019.516.553.5غرب

محمد    25899 عبدالعال السيد عبدالكريم بنات   هايدى ع حسين المحلة طه 32.516.57.57.57.51914.552.5غرب

خميس    25900 عبدالعزيز فؤاد محمود بنات   هايدى ع حسين المحلة طه 392715.514.514181655.5غرب

الصفطاوى    25901 محمد ابراهيم ايهاب بنات   هبه ع حسين المحلة طه 38271113.511.5161564غرب

الملحى    25902 محمد رشاد رشاد بنات   هبه ع حسين المحلة طه 38.519.5101413.5181364.5غرب

الخولى    25903 عبدالمطلب عبدالرؤف محمد بنات   هدايه ع حسين المحلة طه 37.526.518.513.59181798غرب

على    25904 ابراهيم محمد ابراهيم بنات   هدى ع حسين المحلة طه 38.52916141519.513.589غرب

الدمشيتى    25905 ابراهيم نعمان ابراهيم بنات   هدى ع حسين المحلة طه 392919.513.514.752016.599.5غرب

سالم    25906 محمد محمد سامى بنات   هدى ع حسين المحلة طه 321512.59813.51456غرب

عبدالمجيد    25907 ابواليزيد السيد وائل بنات   هدير ع حسين المحلة طه 39.53019.51515201999.5غرب

الغنام    25908 محمد عبدالحى محمد بنات   وداد ع حسين المحلة طه 38.5281514.513.52012.595.5غرب

اسماعيل     25909 محمد محمد صابر اشرف بنات   وصال ع حسين المحلة طه 36.516.510.5127.5161365.5غرب

خضر   25910 محمد طه بنات   وصال ع حسين المحلة طه 37.5281513.5121815.588غرب

عياد    25911 حسين احمد محمد بنات   يارا ع حسين المحلة طه 36.526.510.5141418.51697غرب

عبدالحليم    25912 الدسوقى عطيه جمال بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 30.515.56.555.511.51176غرب
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البيطار     25913 حامد السيد الدين حسام بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 33.529176.256.51518.598.5غرب

العشرى    25914 البسيونى العشرى ربيع بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 37.522.514.513.5517.51498.5غرب

شلبى    25915 مصطفى نبيل عبدالرحمن بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 36.5221112.5917.51596غرب

سليمان    25916 مرسى السيد فكرى بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 254.53.55.755.537.562.5غرب

الدقن    25917 عبدالحميد زغلول محمد بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 382919.514.7514.52016.588.5غرب

شريف    25918 ابراهيم عرفه محمد بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 362617.51313.519.516.599غرب

عوض    25919 على ابراهيم مصطفى بنات   ياسمين ع حسين المحلة طه 38.528.51012.513.517.515.597غرب

نبوى    25920 محمد فوزى محمد بنات   يسرا ع حسين المحلة طه 392914.513.514.5201599.5غرب

عدس    25921 محمد عبدالنبى ايمن بنات   يمنى ع حسين المحلة طه 39.530191515201887غرب

الصواف    25922 محمد صلح محسن بنات   يمنى ع حسين المحلة طه 33.516.56.57.57.5131285غرب

عبدالصمد    25923 محمد ثابت محمد بنات   يمنى ع حسين المحلة طه 37.5281314.513.517.51488غرب

شعبان     25924 محمد انور احمد اسامه بنات     ابتسام ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 392918.513.512.5201785.5غرب

الخولنى    25925 محمد عبدالفتاح اسامه بنات     اسراء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 26.515.5105.754.5410.552غرب

حافظ   25926 محمد السيد بنات     اسراء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.521.510.514.511.517.514.584غرب

كندز    25927 محمد السيد ايمن بنات     اسراء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 298797.57.512.553غرب

النحاس    25928 ابراهيم نبيل ابراهيم بنات     اسماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.53019.51515191668.5غرب

العطار    25929 محمد عبدالحى خالد بنات     اسماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 382117.513.515191672.5غرب

عمر    25930 يوسف يوسف عاطف بنات     اسماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 30.519.51613.51316.51465.5غرب

ابوخريبه    25931 محمود رشاد عطيه بنات     اسماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3828.51813.5151913.585.5غرب

الطنطاوي   25932 محمد كمال بنات     اسماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3929.519.514.514.5161676.5غرب

الشرشابى    25933 سليمان صلح احمد بنات     الء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29211012.57.51215.565غرب

الحوتى    25934 السيد رضوان ايمن بنات     الء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 372718.5151518.514.566.5غرب

عبدالرحمن    25935 الششتاوى بدير عبدالغنى بنات     الء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3827.516.513.51318.512.567.5غرب
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النحاس    25936 مصطفى مصطفى محمد بنات     الء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3625.5161514.51816.566غرب

ابوالسعود    25937 محمد محمد محمود بنات     امانى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 22151094613.575غرب

نميله    25938 السيد محمود شبل بنات     امل ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3212.512101.51013.571.5غرب

الحلو   25939 جلل عبدالسميع بنات     امل ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38251413.514.751615.575غرب

الليثى    25940 محمد احمد عماد بنات     امل ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.529.514.5131318.51776.5غرب

الصيفى    25941 محمود صلح سامح بنات     امنيه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362213129151485غرب

امام    25942 عبدالعزيز ابراهيم محمد بنات     امنيه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 34.52515.51512.513.51587غرب

عرول    25943 الششتاوى وهبه محمد بنات     امنيه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3818.517.515151613.583.5غرب

سلطان     25944 احمد الدين تاج احمد بنات     اميره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.52816151518.51774.5غرب

قطب     25945 ابراهيم بدر الدين عصام بنات     اميره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 28.517.51088.517.513.563.5غرب

فرس    25946 مصطفى محمد مصطفلى بنات     اميره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 32.5151011101411.586.5غرب

الجناينى    25947 نعمان على احمد بنات     ايمان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 30151088.51414.565غرب

البحيرى    25948 المرسى عيد المرسى بنات     ايه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 32.522.57.55117.51266غرب
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اماره    25949 الدسوقى صالح رأفت بنات     ايه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3526.514.510.511.511.51566غرب

نوح    25950 سعد عبدالعزيز سعد بنات     ايه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.522.51311.5912.51777غرب

الله     25951 سبح الششتاوى الششتاوى محمد بنات     بدور ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.520.5178.591816.567.5غرب

عامر    25952 عامر السيد السيد بنات     بسمله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.52617129.5161967.5غرب

كركه    25953 عمر ابراهيم عاطف بنات     بسمله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37291612.51017.515.566غرب

اللفى    25954 منصور السيد منصور بنات     بسمله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.519.51287.51013.576.5غرب

السعدنى    25955 اسماعيل عبدالعزيز نصر بنات     بسمله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 32.521.513101513.51175.5غرب

جاد    25956 مصطفى ابراهيم محمد بنات     بسمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 35.523.513.513.515161376.5غرب

الفرماوى    25957 شعبان حسن سمير بنات     بسنت ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3825.518.513.51419.514.567غرب

عبدالله    25958 يوسف محمد محمد بنات     بسنت ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.5291913.515201577غرب

جبريل    25959 محمد سالم مصطفى بنات     بسنت ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3923.51813.514.51914.577غرب

الرنؤطي    25960 مصطفى حسن جمال بنات     بشرى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.524.51612131913.566.5غرب

الميدانى    25961 حسن نجيب السيد بنات     تغريد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 35.51512.57.51013.51367.5غرب

عمر    25962 على محمد صبرى بنات     تغريد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.511.514.58.58.51412.567غرب

ابوابراهيم    25963 على السيد ياسر بنات     تغريد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2815118.57.581065.5غرب

محفوظ    25964 مصطفى محمد محمد بنات     تقى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.528.5191213.52017.569غرب

عبدالغنى    25965 صابر رشاد يوسف بنات     تقى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.526.5201111201569غرب

رضوان    25966 على حسن محمد بنات     جنه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.524.5161413191389.5غرب

ابوغز    25967 عبدالحميد عطيه مصطفى بنات     جهاد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 28.512102.57.514.512.568.5غرب

جودة    25968 محمد محمد احمد بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.524.5171313.519.514.563.5غرب

البخ    25969 حسونه حسن السيد بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.528.510.5121116.514.563.5غرب

العشماوى    25970 رمضان محمد السيد بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.521.5104514.51565غرب

العساسى    25971 مصطفى منصور المحمدى بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 33.51167.52.51413.554غرب
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منصور    25972 على جلل خالد بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3615.51011816.514.555غرب

العطار   25973 عبدالمنعم سمير بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 331511.55.57.5161455.5غرب

اسلم    25974 الششتاوى السيد صلح بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 28.59.510.533.5151255غرب

ابويابس    25975 السيد مسعد عصام بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3926.5197.57.5161354غرب

عبدالحميد    25976 محمد محمد على بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.529.51913.5142013.559.5غرب

المحضي    25977 محمد مصطفى كمال بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 34.520107.57.5151365غرب

نوح    25978 حسن هاشم مجدى بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 33.516.5611.58.51115.565.5غرب

ابونار    25979 عبدالله عبدالرحمن محمد بنات     حبيبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 392717.515152016.579غرب

سالم    25980 حلمى صلح وليد بنات     حنان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3512.511.513.58.518.51465.5غرب

عمار    25981 احمد حسن ناجى بنات     حنين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 393013.514.510.5201656.5غرب

سليم    25982 محمد محمد وائل بنات     حنين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362011121012.514.566غرب

امام   25983 مصطفى محمد بنات     حياه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3511.5145517.51467غرب

رخا    25984 السعيد محمد السعيد بنات     خلود ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.52318.513.514.52015.569غرب

السحلى    25985 السعيد محمد احمد بنات     دنيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3811.5188.58.5181575غرب

الديب    25986 السيد محمد السيد بنات     دنيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36151797.519.51567غرب

العفيفى    25987 ابراهيم عبدالوهاب رضا بنات     دنيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29.51757.591015.564.5غرب

عبدالهادى    25988 محمد رشاد مبروك بنات     دنيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 30.51867.51011.51564.5غرب

عمار    25989 محمد ابراهيم ابراهيم بنات     دينا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3421.56.51110.5161865غرب

بكر     25990 عبدالحميد الدين نصر رأفت بنات     دينا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3124129.58.511.51766غرب

الحبيبى    25991 عبدالجواد جابر مصطفى بنات     رانا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.524.517119.519.515.574.5غرب

السطوحى    25992 محمد عطيه محمود بنات     راندا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2920.51210912.516.584.5غرب

فرحات    25993 عطا عطا ابراهيم بنات     رانيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 19185.587.5713.571.5غرب

الحنفى   25994 على احمد بنات     رانيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 24.521.5109.55.51714.593غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1201

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

محمدغازى   25995 السعيد عزت بنات     رانيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3827171415191893غرب

السيد    25996 حسن السيد محمد بنات     رانيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 302313.511.510.514.51773غرب

عبدالمعطى   25997 محمود محمد بنات     رانيا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362414.514.51115.51973غرب

العشماوى    25998 البيومى محمد ممدوح بنات     رحاب ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3726.510129151763غرب

ابوزهره     25999 محمد براهيم ا ابراهيم بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 382817.51315201974.5غرب

السيد   26000 اسماعيل ابراهيم بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3824.51714.511.5191881.5غرب

قوره    26001 على عثمان ابراهيم بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3626.516.51511181785غرب

عثمان    26002 خليل ابراهيم احمد بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2327.567.5911.57.593غرب

عشماوى    26003 على على اشرف بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 312512.59.59181593.5غرب

سلم    26004 على ابراهيم السيد بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 28251498.51513.593غرب

السطوحى    26005 محمد عطيه القطب بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 25175.511.58.591391.5غرب

النجار    26006 عبدالفتاح رفعت حسنى بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 34.52561212.511.513.594غرب

محفوظ    26007 رجب محمد رجب بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 27.522.57.5111314.51493.5غرب

عبدالنبى    26008 السيد الحسنين سعد بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39271813.515191398غرب

عبدالبر   26009 محمدعبدالرحمن مختار بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3929.51914.51519.51795غرب

اليمانى    26010 حسن حسن محمد بنات     رنا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.52817.514.513.519.51987غرب

البسيوني    26011 العطافى عبدالنبى مسعد بنات     رنا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.53019.514.515201999غرب

الزيادى    26012 ابراهيم محمد اشرف بنات     روان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3925.519.51515201998غرب

شتا    26013 محمود السعيد رضا بنات     روان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 392815.51511.52016.598.5غرب

الطبلوى    26014 محمد محمود رمضان بنات     روان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2315109.57.5151576غرب

الدين     26015 شمس على محمد على بنات     روان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 25.5101093111595.5غرب

دويدار    26016 محمد محمود مسعد بنات     روان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 381917151518.51689غرب

الصواف    26017 السيد السيد محمد بنات     رودينا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2818.515.514.5101415.577.5غرب
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كندز    26018 على شلبى رضا بنات     روضه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3927.516.515142016.599.5غرب

مصطفى    26019 السيد السيد وليد بنات     رؤى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 372715137.5161684.5غرب

احمد    26020 السيد عادل ايمن بنات     ريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3929.52015152013.596.5غرب

ابوزيد   26021 احمد جمعه بنات     ريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36241812.510.519.517.585.5غرب

مدكور    26022 المحمدى الدسوقى مسعد بنات     ريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3111.512.57.54.511.514.595.5غرب

سويف    26023 محمد عبدالعزيز احمد بنات     ساره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.520.515.510817.512.595غرب

ابوزهره     26024 احمد سيد زكى جمال بنات     ساره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29.517397.51314.594.5غرب

الختيار    26025 ابراهيم السعيد حسن بنات     ساره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 28.59.557.52.51015.574.5غرب

العشرى    26026 محمد فاروق رضا بنات     ساره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.52119.7513.513.519.52097.5غرب

السيدابونعمه   26027 محروسمحروس بنات     ساره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 31157.513.510.5121494.5غرب

الغنام    26028 احمد عطيه محمد بنات     ساره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 1013.583.5واحد2855.54.5غرب

الصباغ    26029 احمد حمدى محمد بنات     سالى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 264107.5414.514.572.5غرب

ابوالعل    26030 محمد سعيد محمد بنات     سحر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.5191312.510.517.51786.5غرب

شريف    26031 عبدالغنى زكى فؤاد بنات     سعاد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2956.57.53.512.51995.5غرب

هشه    26032 حافظ حسيب السعيد بنات     سلمى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.515.510119.512.517.576.5غرب

جاد    26033 محمد جاد عبدالعظيم بنات     سلمى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 279.5555.57.51856.5غرب

البحيرى    26034 السعيد سمير محمد بنات     سلمى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3829.517.51514.519.519.575.5غرب

العصر    26035 محمد محمود محمد بنات     سلمى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3723.517.51413.51919.575.5غرب

السيد    26036 عبدالرحمن الشحات فاروق بنات     سمر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2912713.510.510.51575غرب

عبدالغنى    26037 محمد فاروق خالد بنات     سميه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39281914.515191576غرب

السحلى    26038 احمد ابراهيم محمد بنات     سها ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 392816.5151519.51678غرب

ابوالعطا     26039 السعيد نجيب محمد محمد بنات     سهير ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29.56712101413.574غرب

ابوالعطا    26040 المحمدى على المحمدى بنات     سهيله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29.57.52.5128108.584.5غرب
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عبدالرحمن    26041 محمد شعبان محمد بنات     سهيله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2810.55107.54.515.563غرب

نفاده    26042 السيد عادل محمد بنات     سوسن ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.5291514.514.5191465غرب

ابراهيم    26043 المتولى عزت المتولى بنات     شاهنده ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 33171014.512.5141764غرب

الخمارى    26044 محمود الزغبى حمدى بنات     شاهنده ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3925.518151417.51775.5غرب

خليل     26045 جابر كمال محمد جابر بنات     شروق ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3722101411151572.5غرب

النجار    26046 احمد السعيد عماد بنات     شروق ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3821.516.5151519.517.563.5غرب

ابوالعطا    26047 محمد المحمدى بنات     شمسمجدى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36151014.5121714.563غرب

عبدالملك     26048 محمد رفعت محمد احمد بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 34.522.510.57.581713.563غرب

ابوحرب    26049 مصطفى محمد اسماعيل بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 311512.51312.5171475غرب

ابوسعدة   26050 عبدالدايم جمال بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3311510.57.512.51665غرب

الكوش    26051 محمود محمد شريف بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3519101514.51714.593غرب

جوده    26052 احمد مسعد صلح بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.5125.511.57.514.51484.5غرب

الدرس    26053 حسن عبدالرحمن عصام بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 266.5481.51011.573غرب

بديرجاد   26054 السيد كمال بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 33.5181314.581814.583غرب

طاهر    26055 على عبدالجليل محمد بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 34.52514.51515191864غرب

سلمان    26056 السيد المنسى محمود بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 392919.7514.7515201785.5غرب

محمد   26057 شوقى محمود بنات     شهد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 1710.53.523191385.5غرب

البحيرى    26058 عبدالمعطى محمود احمد بنات     شيرين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 392914.51113.5191675.5غرب

داود    26059 احمد السيد احمد بنات     شيماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 40301914.515617.585غرب

سالم    26060 ابوالعنين سالم السعيد بنات     شيماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.5302014.515201995.5غرب

يوسف    26061 عبدالعزيز احمد بلل بنات     شيماء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29.5155.55.54.57.515.543.5غرب

ماجد    26062 عبدالحى محمد حسين بنات     صابرين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 35.51515.51314.51915.573.5غرب

ناصف    26063 احمد بدوى عبدالرحمن بنات     صفا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 372415.511.512191675غرب
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امبابى    26064 محمد يوسف رضا بنات     عبير ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 341513.544.5151565غرب

عطيه    26065 ابراهيم محى علوى بنات     عبير ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 31.5211210.5101810.553.5غرب

شحاته    26066 محمد ابراهيم ناصر بنات     عزه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2922107.57.514.514.574.5غرب

ابوقمر    26067 محمد سيد علء بنات     علياء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.527.514139.516.516.575.5غرب

درويش     26068 مصطفى صبرى محمد مصطفى بنات     غاده ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.52619.513.514.5201986غرب

اليمانى     26069 عبدالحميد محمد احمد الزهراء بنات     فاطمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3624.514.58.57.51718.574.5غرب

شهبه    26070 عبدالنبى محمد مجدى بنات     فاطمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.5241510.513.51914.568غرب

البحيرى    26071 احمد جلل محمد بنات     فاطمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 28.512.541.55.513.51165.5غرب

السحلى    26072 محمد عبدالفتاح محمد بنات     فاطمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 206.55.527.58.51164.5غرب

الدالى    26073 القطب الزغبى محمود بنات     فاطمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 26.59.56.54213.59.555غرب

الزرق    26074 ابراهيم السيد ممدوح بنات     فاطمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.5291914.514.7519.51768.5غرب

محمد    26075 توفيق محروس نصر بنات     فاطمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 342511.57.58.5179.576غرب

السكرى    26076 السيد عبدالنبى مصطفى بنات     فايزه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36231410.512.5201475.5غرب

عطيفى    26077 هاشم حسن احمد بنات     فرح ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3623.51410.513201595.5غرب

محمدين    26078 محمد حسن احمد بنات     فرحه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.524.512.512.57.51512.574غرب

الشيشينى    26079 عبدالرحمن محمد علء بنات     فرحه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3519.5104.53.515.51374غرب

السقا    26080 شعبان عبدالمقصود صابر بنات     كريمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ نصف2644.532.51014.55غرب

عمار    26081 مصطفى عبدالحميد احمد بنات     لبنى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 30.510.56.54.52.512.51562.5غرب

رمضان    26082 محمد يوسف رزق بنات     ليلى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2710.5115.51.513.51483.5غرب

السيد     26083 الله ضيف عبدالفتاح محمد بنات     مرام ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3623.512.514.7513.5181586غرب

اسماعيل    26084 عبدالرؤف اسماعيل احمد بنات     مروه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 31.521.510103131684غرب

ابوسعده    26085 اسماعيل اسماعيل محمد بنات     مروه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 372618.51510.517.51785.5غرب

البلقينى    26086 حسن فاروق ابراهيم بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.5281814.513.518.51585.5غرب
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عمر     26087 احمد سيد فتوح ابراهيم بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.5291813818.514.575.5غرب

الهنيدى    26088 محمد احمد احمد بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 34.5211010.58.513.51364غرب

محمد    26089 عبدالعظيم كامل احمد بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.525.5107.52.514.51475غرب

الجوهرى    26090 على احمد اشرف بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.529151214.519.51384غرب

الشافعى    26091 السيد احمد السعيد بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.5281814.7515181676.5غرب

داود    26092 الششتاوى محمد الششتاوى بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 39.5301915152018.599.5غرب

المنصورى    26093 الششتاوى عزت جمال بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.52819.5151519.51497غرب

الدواخلى    26094 حافظ حسن حامد بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29.5156.514.510161675.5غرب

عبدالحميد    26095 عبدالفتاح محى خليل بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3830151314.518.51867غرب

محيسن   26096 متولى عباس بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 27.5777.524.516.563غرب

برهام    26097 محمد سعد علءالدين بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.527141514.5191587.5غرب

الترياقى    26098 حسن السيد عمرو بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2510.55.5145.51012.586.5غرب

القطورى    26099 عطيه احمد محمد بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 5.51085.5واحد17743.5غرب

علي    26100 عبدالواحد الششتاوى محمد بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.522191313.516.51676غرب

فرحات    26101 عطا عطا محمد بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3825.519131315.51777.5غرب

الشامى    26102 عوض لطفى مختار بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 23.58.56.53.53.56.516.565غرب

كامل    26103 مصطفى منير مصطفى بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37301813.514.51718.568.5غرب

عبدالله    26104 سليمان عبدالمحسن ناصر بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.5301813.515191768غرب

صادق    26105 عبدالسميع رجب ياسر بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38302014152018.568غرب

السحلى    26106 عطيه زكريا يحيى بنات     مريم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3318.51513.5111413.567.5غرب

الغرابلى     26107 السعيد محمد الحاج مصطفى بنات     ملك ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3322.51414131414.577.5غرب

ابوالنصر      26108 السيد السيد اشرف بنات     منار ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 247.5107.54.51211.577.5غرب

داود    26109 محمود ابراهيم ابوالعنين بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 271275.53.51013.567غرب
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منصور     26110 ابراهيم محمود ابراهيم الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2410.5735108.576.5غرب

سلطان     26111 عبدالرحمن محمود المير الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 24.515.5510.59101066.5غرب

رضوان     26112 السيد حسنى السيد الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 21.510.57109108.577.5غرب

عبدالله    26113 مبروك حامد الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 24.5767.57.561067غرب

الصفطى     26114 محمد حسن حمدى الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2510.5119.51210.58.569غرب

امين     26115 عبدالجليل السيد شريف الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3627.52013.511.51918.567غرب

عماره     26116 محمد بكرى عاطف الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.5241512.512.515.513.577غرب

القسط     26117 محمد السعيد محمد الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3723.5131211.515.51467.5غرب

جعفر    26118 المتولى محمد الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 33.5231514.51215.51668غرب

كباش     26119 نعمان فهمى محمد الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362917121315.515.576.5غرب

حمزه     26120 سالم حمزه محمود الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362211.5107.512.51566غرب

عجور     26121 محمد انور مسعد الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 18.516.56.5545.511.575.5غرب

الضعيف     26122 على على مسعد الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362116.5141418.513.568غرب

سليمان     26123 على صابر مصطفى الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 26157.54.54.511.511.567غرب

شحاته     26124 محمد جابر نصر الله بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3111.56.59.57.510.51658.5غرب

ابوالعطا    26125 كامل مصطفى سامح بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 27.511.5632101157غرب

شتا     26126 طه الدين عماد طه بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 34.5157.597.5161878.5غرب

عاصى    26127 الشربينى منصور محمد بنات     منه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 372818.5141219.518.586.5غرب

عمر    26128 احمد عمر محمد بنات     منى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 281578.57.51316.567غرب

البسيونى    26129 مسعد حمدى مصطفى بنات     منى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.5261714.511.517.51778.5غرب

الدهان    26130 حسن مصطفى مصطفى بنات     منى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29.511.547.57.51013.569غرب

ابوالمجد    26131 السيد عيد طارق بنات     مها ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 25153.59.591012.569غرب

دعوه    26132 حسن سعد فتحى بنات     مى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 269.54.5956.514.577غرب
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الحداد    26133 محمود السيد محمد بنات     مى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 21124108.511.514.568غرب

الحداد    26134 احمد عبدالرحمن محمد بنات     مى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 289.537.557.51768غرب

صالح    26135 عبدالرازق محمود عبدالرازق بنات     مياده ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 35.523.5109.5111718.577.5غرب

عبدالله    26136 احمد احمد محسن بنات     مياده ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 382715.51210.51619.577.5غرب

البلتاجى    26137 مصطفى ابراهيم السيد بنات     ميرنا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.530191414.519.51788غرب

ادم   26138 احمد محمد بنات     ناديه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.524.518.514.515201779.5غرب

شحاته    26139 محمد شحاته احمد بنات     نجلء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 33.519.510127.515.518.579غرب

المنايلى    26140 محمد كامل احمد بنات     ندا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.523.51412.51419.519.588.5غرب

ابراهيم   26141 توفيق محمد بنات     ندا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 352651110151998غرب

المغازى    26142 عبدالجليل جلل ابراهيم بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36235121314.518.567.5غرب

الجعبيرى    26143 امين حافظ ابراهيم بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2812.511.57.59.512.519.565.5غرب

اسماعيل    26144 عبدالرؤف اسماعيل السعيد بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3826.519.51213.52018.565.5غرب

الجمجمونى    26145 عبدالحميد محمد سعيد بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 245.56.5331015.565.5غرب

السيد    26146 الرفاعى رمضان عاطف بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.522.516.514141918.565.5غرب

محمدالجزار   26147 سعد عاطف بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37291812.513.51918.566.5غرب

عارفين    26148 عبدالعزيز محمد عبدالحليم بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 26.5475.5812.511.567غرب

ابورمضان   26149 الدسوقى عبدالعال بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 21653.581016.576غرب

السحرى    26150 احمد ابراهيم علء بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 26.510614.5111512.567غرب

نايل    26151 قاسم السيد قاسم بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 31.56.511.54.57.513.51575.5غرب

الفرماوى    26152 محمد مرسى محمود بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

عبدالقادر    26153 الدسوقى محمد نصر بنات     ندى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.519.515.57.51017.518.586غرب

شعبان    26154 رجب محمد رجب بنات     نرمين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 26.519.51113.512.51617.576.5غرب

الغرباوى    26155 ابراهيم نصر ابراهيم بنات     نعمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 30.522.510.510.513131685.5غرب
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حسن    26156 عبدربه المغاورى حسن بنات     نعمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 339.57119.516.517.577.5غرب

عبدالله    26157 ابراهيم محمد ابراهيم بنات     نغم ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362613.514.514.517.518.576.5غرب

ابوسلطوح     26158 عبدالحميد السيد جابر السلم بنات     نور ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 27.5151110.58.511.51875غرب

عبداللطيف    26159 البدرى محمد ابراهيم بنات     نورا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3215167.5101617.586.5غرب

عمار    26160 مصطفى عبدالحميد اسامه بنات     نورا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3123.516.514.51517.51877.5غرب

عماره    26161 ابراهيم ابراهيم جمال بنات     نورا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.52519.5141519.518.5810غرب

محروسعوض    26162 رجب على بنات     نورا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.5281715151918.587.5غرب

قريش    26163 اسماعيل المحمدى محمد بنات     نورا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 35191514.51519.51987.5غرب

البخ   26164 محمد محمود بنات     نورا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 24.519.57.57.57.51918.579غرب

حلبة    26165 مصطفى مصطفى مصطفى بنات     نورا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 35.52819.515152019.5910غرب

الزرقا    26166 احمد احمد ربيع بنات     نورالهدى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.527.5181413.52019.5810غرب

المداح   26167 محمود ابوبكر بنات     نوران ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 352615.512.512.52019.587غرب

القطارى    26168 محمود رزق حماده بنات     نوران ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2917.5107.59.518.519.567.5غرب

الديب    26169 عبدالحى محمود محمود بنات     نوران ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 311710.58.581918.567غرب

الجعبيرى    26170 امين حافظ ابراهيم بنات     نورهان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 362514.58.57.519.7519.567غرب

عبدالله   26171 عماره محمد بنات     نورهان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 17.518.577نصفنصف26165.5غرب

المحضى    26172 امين كمال مصطفى بنات     نورهان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.526.516.51212.51919.589غرب

منصور    26173 السعيد بدير هانى بنات     نورهان ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 30.522.51387.519.7517.587غرب

عبدالمجيد    26174 عبدالحليم مسعد محمد بنات     نيره ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 21.519.54.532.518.51387غرب

سويف    26175 محمد عبدالعزيز احمد بنات     هاجر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3821.516.513.510201987غرب

عماره    26176 محمد عبدالله بدوى بنات     هاجر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 31.529.511.513919.51986غرب

مقيلى   26177 احمد محمد بنات     هاجر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2622104.57.51819.585.5غرب

احمد    26178 شعبان عامر محمد بنات     هاجر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.526.513.51313.51919.586غرب
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عبدالوهاب   26179 محمد محمود بنات     هاجر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 25157.59.59.517.51875.5غرب

الششتاوى     26180 مصطفى كمال محمد مصطفى بنات     هاجر ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 363019.7511.51219.519.588غرب

ابوحمامه    26181 امين عطيه عادل بنات     هاله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 373017.515152019.588.5غرب

الزير    26182 عبدالحميد يوسف عبدالحميد بنات     هاله ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3328.514.5151519.518.588.5غرب

ابورغيف    26183 ابراهيم محمد ابراهيم بنات     هبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 373016.514.513.52018.589غرب

الزرق    26184 ابراهيم السيد ممدوح بنات     هبه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 393018.51415201989.5غرب

عبدربه    26185 فتوح فاروق اشرف بنات     هدى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 29226.58412.516.574.5غرب

شعبان    26186 السعيد على السعيد بنات     هدير ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 25.520.55.55311.516.573.5غرب

الله     26187 خير مصطفى عبدالحميد مصطفى بنات     هدير ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2323.56.57.54.51316.583.5غرب

الديب    26188 عبدالمحسن على ايهاب بنات     هلء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 282167.5101115.575.5غرب

مبارك    26189 جمعه امين هشام بنات     هنا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 37.526.512.59.581818.578غرب

السحرى    26190 محمد محمد السيد بنات     هناء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 1923.56.52.55.514.518.586غرب

العصر    26191 محمد منير محمود بنات     هند ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38.53018.514.51519.517.586غرب

الفقى    26192 عبدالمجيد محمد رمضان بنات     وفاء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 19156.55.54101686غرب

عبدالرازق   26193 رشاد محمد بنات     وفاء ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ غـغـغـغـغـغـغـغـ7غرب

ابراهيم    26194 السباعى ابراهيم محمد بنات     يارا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3418.51087.512.51885.5غرب

اليمانى    26195 محمد صلح ياسر بنات     يارا ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3424101412.514.51787غرب

الشهاوى    26196 محمد رشاد اسماعيل بنات     ياسمين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 246.567.57.512.515.584غرب

احمدالويش   26197 حسن السعيد بنات     ياسمين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 18.519.5117.57.511.514.586.5غرب

ابوراشد    26198 المنسوب حسن المنسوب بنات     ياسمين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 24191084.51116.585غرب

غالى    26199 محمد زكريا رضا بنات     ياسمين ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 38301914.5152017.587غرب

الحماقى    26200 اسماعيل يوسف السيد بنات     يمنى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 3322.5128.57.51817.586.5غرب

الكوش    26201 محمود على عبدالمقصود بنات     يمنى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 36.529.516.51315201686.5غرب
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ابوشوشه    26202 شوقى عبدالستار محمد بنات     يمنى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 18176.552.561074.5غرب

ابوالسباع    26203 السيد محمد خالد بنات   اسراء ع الكبرى المحلة المحلة 331710.5111110.516.543.5غرب

ابوالفضل    26204 عبدالرازق عبدالودود عبدالرازق بنات   اسراء ع الكبرى المحلة المحلة 32.516.514.513101615.578.5غرب

السقا    26205 اسماعيل بدير محمد بنات   اسراء ع الكبرى المحلة المحلة 35.524.51914142019.5710غرب

الرجبي    26206 عثمان جميل محمد بنات   اسراء ع الكبرى المحلة المحلة 3525.519.51412.52018.5710غرب

خطاب   26207 على محمود بنات   اسراء ع الكبرى المحلة المحلة 35.5281713.5132017.579.5غرب

البنا    26208 ابراهيم فؤاد يحيى بنات   اسلم ع الكبرى المحلة المحلة 37.5281510.513.5191769غرب

الدمرداش   26209 سعد ابراهيم بنات   الء ع الكبرى المحلة المحلة 19.55.55.54.52.51512.558غرب

محمد    26210 صادق محمد على بنات   الء ع الكبرى المحلة المحلة 30.519.5117.57.518.51656غرب

الرجبي    26211 عثمان جميل محمد بنات   الء ع الكبرى المحلة المحلة 37.527.519.513.512.52018.579.5غرب

محمود    26212 حسانين عبدالرؤف ياسر بنات   الء ع الكبرى المحلة المحلة 38.529.51913.5132018.577غرب

خطاب    26213 ابوبكر محمد احمد بنات   ايمان ع الكبرى المحلة المحلة 2610105.54.512.514.554غرب

النقيطى    26214 عبدالسيد مسعد رضا بنات   ايمان ع الكبرى المحلة المحلة 21.5151095.514.516.566غرب

على    26215 فاروق الدين سراج بنات   ايه ع الكبرى المحلة المحلة 36.524.517.51514.519.516.579.5غرب

ابوجبه    26216 محمد صلح محمد بنات   ايه ع الكبرى المحلة المحلة 35.528121011.518.51655.5غرب

ابوامنه   26217 المحمدى مدحت بنات   بسمله ع الكبرى المحلة المحلة 39.530191514201879غرب

الجنزوري    26218 على فريد اشرف بنات   بسنت ع الكبرى المحلة المحلة 2916148.513121965.5غرب

مصطفى    26219 محمد مصطفى رضا بنات   بسنت ع الكبرى المحلة المحلة 39301814.7514.7518.51978.5غرب

الفيومى   26220 سليمان صبحى بنات   بسنت ع الكبرى المحلة المحلة 29.522.5159.51017.51765غرب

مصطفى   26221 زاهر مصطفى بنات   بسنت ع الكبرى المحلة المحلة 3726.5161111.517.51766.5غرب

عيد    26222 عبدالصادق صابر عصام بنات   تسنيم ع الكبرى المحلة المحلة 25.512.5105.55.51517.567غرب

المزين    26223 محمد عبدالمجيد محمد بنات   تقى ع الكبرى المحلة المحلة 35.524.518.514.513.51716.557غرب

رسلن    26224 المرغنى ابراهيم مدحت بنات   جنى ع الكبرى المحلة المحلة 36291712101817.555.5غرب
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العدوى    26225 محمد حسن مصطفى بنات   جهاد ع الكبرى المحلة المحلة 3116.5785.5111354.5غرب

عبدالواحد    26226 البسطويسى حمدى محمد بنات   حبيبه ع الكبرى المحلة المحلة 33.519137.57.51114.565.5غرب

الصعيدي    26227 فرج عبدالحميد محمد بنات   حبيبه ع الكبرى المحلة المحلة 37.519.5149.5818.51678.5غرب

العشرى   26228 عبدالفتاح محمد بنات   حبيبه ع الكبرى المحلة المحلة 39.53019.515152020710غرب

شلبى     26229 احمد سيد احمد محمد بنات   دعاء ع الكبرى المحلة المحلة 3627.512.514.751517.517.589.5غرب

رزق    26230 عزيز نصر سامى بنات   دنيا ع الكبرى المحلة المحلة 26.51010.5104.5121853غرب

بشاى   26231 مرزوق عادل بنات   دنيا ع الكبرى المحلة المحلة 21.51561110.58.51144.5غرب

عبدالله    26232 محمد ابراهيم عبدالله بنات   دينا ع الكبرى المحلة المحلة 3324.51012.51315.51657غرب

عبدالحميد   26233 مصطفى على بنات   دينا ع الكبرى المحلة المحلة 3521.5101313.5149.578.5غرب

عطا    26234 احمد السيد احمد بنات   رانيا ع الكبرى المحلة المحلة 37.527.51891017.51679غرب

الطنساوى   26235 منسوب عبدالغنى بنات   رحمه ع الكبرى المحلة المحلة 2715103.57.5131467غرب

البرهيمى   26236 سيداحمد محمد بنات   رحمه ع الكبرى المحلة المحلة 33.520.565.55.51617.565.5غرب

البحراوى   26237 احمد مصطفى بنات   رحمه ع الكبرى المحلة المحلة 36.524.512.5101319.513.555غرب

البربرى    26238 السيد فارس محمود بنات   رقيه ع الكبرى المحلة المحلة 29211087.51313.557غرب

الحسانين    26239 عبدالرحمن جمعه عبدالرحمن بنات   رنا ع الكبرى المحلة المحلة 25.515.57.55.54415.563.5غرب

الحداد    26240 على يسن عثمان بنات   رنا ع الكبرى المحلة المحلة 256.57.57.548.513.559غرب

حسين    26241 عطيه حامد اسامه بنات   روان ع الكبرى المحلة المحلة 39.528.514.51311161659غرب

هلل    26242 عبدالسلم محمد ضياء بنات   روان ع الكبرى المحلة المحلة 33.52816121119.515.5610غرب

بسيونى   26243 محمد فتوح بنات   روان ع الكبرى المحلة المحلة 37.526.5181313.518.518710غرب

احمد     26244 محمد عوض صبحى محمد بنات   روان ع الكبرى المحلة المحلة 362719121318.517.5610غرب

البسيوني    26245 توفيق ابراهيم وائل بنات   روان ع الكبرى المحلة المحلة 2917.512.511.5101217.558.5غرب

غازى    26246 العرب عز يسرى بنات   روان ع الكبرى المحلة المحلة 3215158.55.51714.558غرب

ابراهيم   26247 احمد اشرف بنات   روضه ع الكبرى المحلة المحلة 28.59.5109.55.513.51457غرب
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حير    26248 على عزت محمد بنات   روضه ع الكبرى المحلة المحلة 2815109.57.510.514.568.5غرب

الحداد   26249 يس محمود بنات   روضه ع الكبرى المحلة المحلة 382916.51314.752015.576.5غرب

ابراهيم   26250 عبدالمنعم احمد بنات   ريم ع الكبرى المحلة المحلة 33.52710121119.515.566.5غرب

بدوى    26251 مصطفى عبدالمنعم عباس بنات   ريهام ع الكبرى المحلة المحلة 3829.51613.51419.51797غرب

الشعراوى    26252 احمد بدر ابراهيم بنات   زينب ع الكبرى المحلة المحلة 3325.511.515141914.588غرب

مشعل   26253 محمد سامح بنات   زينب ع الكبرى المحلة المحلة 26256.51013.518.515.576غرب

مصلحى    26254 حسن عبدالهادى فتحى بنات   زينب ع الكبرى المحلة المحلة 34.527.5104.57.517.516.565غرب

فايد    26255 ابراهيم متولى السيد بنات   ساره ع الكبرى المحلة المحلة 23201.54.57.517.513.586غرب

فياض   26256 ابراهيم عماد بنات   ساره ع الكبرى المحلة المحلة 3128.510141219.515.575.5غرب

السماحي    26257 عبدالوهاب ابراهيم محمد بنات   ساره ع الكبرى المحلة المحلة 33.527.513.512.510.519.51876.5غرب

العزب   26258 فتحى محمد بنات   ساره ع الكبرى المحلة المحلة 33.5291211.57.519.517.585غرب

سعيد   26259 عبدالرحمن مسعد بنات   ساره ع الكبرى المحلة المحلة 33.52879.57.51814.564غرب

احمد     26260 سيد السيد عبدالله هانى بنات   ساره ع الكبرى المحلة المحلة واحد27.52873.531917.59غرب

نوح    26261 احمد عادل احمد بنات   سلمى ع الكبرى المحلة المحلة 3122687.518.51675.5غرب

مصطفى   26262 رجب طارق بنات   سلمى ع الكبرى المحلة المحلة 36.52513.513.514.5201676.5غرب

حطب    26263 محمد طه طلعت بنات   سلمى ع الكبرى المحلة المحلة 2918.511.57.512.518.51478غرب

مصطفى    26264 محمد مصطفى مجدى بنات   سلمى ع الكبرى المحلة المحلة 34.525.5141411.519.513.577.5غرب

ابوليله    26265 احمد حسنين محمد بنات   سلمى ع الكبرى المحلة المحلة 3523.51314.5132016.576.5غرب

فرج     26266 السيد محمد محسن محمد بنات   سما ع الكبرى المحلة المحلة 2820.5105.510.516.516.566.5غرب

المنسى   26267 سويلم السيد بنات   سماح ع الكبرى المحلة المحلة 33.5184.5127.5191765.5غرب

السعدنى    26268 محمد البرعى عبدالرؤف بنات   سناء ع الكبرى المحلة المحلة 3425.55.5127.51815.565غرب

حيان    26269 السيد غازى هانى بنات   سهام ع الكبرى المحلة المحلة 29.522.56.597.517.51775غرب

حطب    26270 محمد طه طلعت بنات   سهيله ع الكبرى المحلة المحلة 3122.513.57.51219.516.565.5غرب
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بوبو   26271 عبدالمحسن مصطفى بنات   شروق ع الكبرى المحلة المحلة 36.52617.513.51319.51974.5غرب

عطيه    26272 شندى سمير اشرف بنات   شهد ع الكبرى المحلة المحلة 31.52411.5139.516.51985غرب

السيد    26273 دسوقى كامل السيد بنات   شهد ع الكبرى المحلة المحلة 37301114.514.519.52067.5غرب

خضر    26274 محمد طلبه عبدالوهاب بنات   شهد ع الكبرى المحلة المحلة 3629.51813.513.5201887.5غرب

ابوعرب    26275 رجب عزت عزت بنات   شهد ع الكبرى المحلة المحلة 382918.51414202097غرب

سليمان   26276 عبدالعزيز محمد بنات   شهد ع الكبرى المحلة المحلة 3929181514.7519.51998.5غرب

ابوحسين   26277 عبدالحليم مصطفى بنات   شيماء ع الكبرى المحلة المحلة 3826121512191888.5غرب

الشامى    26278 حامد محمد السيد بنات   صفاء ع الكبرى المحلة المحلة 31.521101511.516.51878.5غرب

حمد    26279 احمد محمد ايمن بنات   ضحى ع الكبرى المحلة المحلة 28211014.512.5171788غرب

شرع    26280 يوسف احمد شعبان بنات   عزه ع الكبرى المحلة المحلة 35.52617.513.5919.51886غرب

حرب    26281 احمد محمد طلعت بنات   علياء ع الكبرى المحلة المحلة 3728.519.51415202088.5غرب

ابورحاب    26282 عبدالمجيد ابوزيد محمد بنات   غرام ع الكبرى المحلة المحلة 11.512.582.5نصف27.51564.5غرب

حويت    26283 مصطفى ابواليزيد احمد بنات   فاطمه ع الكبرى المحلة المحلة 3929191514.5191885غرب

بدره    26284 عبدالفتاح وجيه محمد بنات   فاطمه ع الكبرى المحلة المحلة 2817.51014815.51685غرب

الشرقاوى    26285 ابوالعزايم حمدى وائل بنات   فرح ع الكبرى المحلة المحلة 3929.51613.51119.51698.5غرب

اسماعيل   26286 ابراهيم يحيى بنات   فرح ع الكبرى المحلة المحلة 302011.512.5512.513.586.5غرب

حبشى    26287 جليل مينا جليل بنات   فيوليت ع الكبرى المحلة المحلة 34.524.515.510.58.5172083غرب

عبدالمعبود   26288 محمد محمد بنات   لقاء ع الكبرى المحلة المحلة 373018.5151519.51488.5غرب

مصطفى    26289 محمد امام وائل بنات   ماجده ع الكبرى المحلة المحلة 33.527.510.5158.515.511.587.5غرب

اسعد    26290 اسكندر فوزى هانى بنات   مافى ع الكبرى المحلة المحلة 38.5301615151919.577غرب

مطاوع    26291 السيد هاشم السعيد بنات   مديحه ع الكبرى المحلة المحلة 31.511.547.52131052.5غرب

الجيزاوى   26292 محمد احمد بنات   مريم ع الكبرى المحلة المحلة 37281612.51219.511.557غرب

الدهليز     26293 محمد عطيه الدين حسام بنات   مريم ع الكبرى المحلة المحلة 34.526.5101314.51713.577غرب
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طاحون     26294 عبدالله فؤاد الدين حسام بنات   مريم ع الكبرى المحلة المحلة 393019141519.51478.5غرب

بهجت    26295 رياضحسن رضا بنات   مريم ع الكبرى المحلة المحلة 3427.51412.55.519.51565غرب
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الخضر   26296 عبدالحق محمد بنات   مريم ع الكبرى المحلة المحلة 36261794.51918.588غرب

البنا    26297 عبدالمعطى وحيد فؤاد بنات   ملك ع الكبرى المحلة المحلة 3624.512.5131318.51897.5غرب

السماحي    26298 عبدالوهاب ابراهيم وائل بنات   ملك ع الكبرى المحلة المحلة 34.52612.512.51217.51887غرب

عزام   26299 على السيد بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 393019.514.515202088غرب

سرحان     26300 الششتاوى محمد احمد الله بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 3727.518.514.511.5191687.5غرب

عبدالخالق     26301 احمد احمد اسامه الله بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 362516.5158.5191688غرب

عبده     26302 ابراهيم كمال سمير الله بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 33.523.513.511.55.517.518.575غرب

شلبى      26303 ابراهيم احمد مصطفى مجدى الله بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 36.528.51713.510201885.5غرب

المنسى     26304 احمد الششتاوى محمد الله بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 36.5261711.513.5191986غرب

دعبس    26305 رمضان احمد عاطف بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 37241711.51118.51875غرب

ابوعمو   26306 محب محمد بنات   منه ع الكبرى المحلة المحلة 33.51517127.515.51674غرب

خليفه    26307 عيسى مصطفى عصام بنات   منى ع الكبرى المحلة المحلة 2911.51710914.51484غرب

يوسف    26308 محمد مصطفى ايمن بنات   مياده ع الكبرى المحلة المحلة 37.53018.5151519.51987.5غرب

الجيزاوى   26309 محمد احمد بنات   ميار ع الكبرى المحلة المحلة 3526.518.514112018.585غرب

الحماقى   26310 محمد وليد بنات   ناديه ع الكبرى المحلة المحلة 372919.5141219.518.576غرب

احمد    26311 السيد فاروق السيد بنات   نانسى ع الكبرى المحلة المحلة 32.519147.55.5171873غرب

ابوداغر   26312 كامل السيد بنات   نانسى ع الكبرى المحلة المحلة 23.51010.55.5411.54.572.5غرب

الدسوقى   26313 رفعت حماده بنات   ندى ع الكبرى المحلة المحلة 36.5211713.57.518.518.575.5غرب

صالح   26314 عبدالغنى عزت بنات   ندى ع الكبرى المحلة المحلة 3622.517.51214.5191767غرب

عبدالقادر   26315 عبدالقادر فتحى بنات   ندى ع الكبرى المحلة المحلة 352513.5137.51715.575غرب

قشطه    26316 محمود محمد مصطفى بنات   ندى ع الكبرى المحلة المحلة 34.52513.59816.514.587.5غرب

الصفتى    26317 عبداللطيف منسوب عبداللطيف بنات   نسرين ع الكبرى المحلة المحلة 311814.587.516.516.586غرب

رزق    26318 عبدالحفيظ عبدالحفيظ رزق بنات   نسمه ع الكبرى المحلة المحلة 3015159.58.516.51575غرب
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ابراهيم   26319 عبدالمنعم احمد بنات   نغم ع الكبرى المحلة المحلة 37.528.517.51013.51917.586غرب

سمره    26320 احمد السيد محمد بنات   نغم ع الكبرى المحلة المحلة 38.528.518.5141519.751965غرب

مطاوع    26321 ابراهيم محمد حسن بنات   نورا ع الكبرى المحلة المحلة 33.52918.514.51519.51966غرب

نجم    26322 حامد عبدالستار اسماعيل بنات   نوره ع الكبرى المحلة المحلة 32.52617.514.514201876غرب

الشرقاوى    26323 المام الهنداوى محمد بنات   نيره ع الكبرى المحلة المحلة 38.527.518.514.515201966.5غرب

ابوشعيشع   26324 محمد سعيد بنات   هاجر ع الكبرى المحلة المحلة 372918.514142019.556.5غرب

بركات     26325 ابراهيم السعيد ابراهيم الله بنات   هبه ع الكبرى المحلة المحلة 37281713112019.565.5غرب

عمر   26326 العراقى عبدالعزيز بنات   هدى ع الكبرى المحلة المحلة 362517.512.5151919.575.5غرب

بسيونى    26327 على ابراهيم نبيل بنات   هدى ع الكبرى المحلة المحلة 3829.518.514.515192065.5غرب

ابورحال    26328 محمد ادريس بنات   همسعزت ع الكبرى المحلة المحلة 362216.57.551915.565غرب

هيبه    26329 احمد محمود ياسر بنات   هند ع الكبرى المحلة المحلة 3727161192019.575.5غرب

الفيشاوى    26330 عزب على حسيب بنات   وفاء ع الكبرى المحلة المحلة 332417.581118.518.575.5غرب

محمد    26331 حسين محمود اشرف بنات   ولء ع الكبرى المحلة المحلة 342618.51313.52019.586غرب

الدسوقي    26332 محمد السيد خالد بنات   ولء ع الكبرى المحلة المحلة 383019.513152015.586غرب

سلمه   26333 صابر محمد بنات   ياسمين ع الكبرى المحلة المحلة 29.52212.587.519.52076غرب

خليفه    26334 عيسى احمد وليد بنات   ياسمين ع الكبرى المحلة المحلة 35.527.515.511.58.519.51884غرب

عطيوى    26335 محمد محمد السيد الساسى    اباظه للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.52817.511.514.519.51675غرب

الله     26336 رزق باقى شفيق صموائيل الساسى    ابرام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.5291613.515201875غرب

بلل    26337 احمد ابراهيم احمد الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 22.518206.56171484غرب

الشاعر    26338 مصطفى عبدالسميع اسامه الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.525171413191876.5غرب

القسط    26339 على عبدالله اشرف الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 292215.51412201676.5غرب

الجيار    26340 الحسينى السيد الحسينى الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 26.512.5117.57.5181375غرب

الصعيدي    26341 عبدالعال محمد السيد الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3725.51914.513201476.5غرب
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الله     26342 حسب محمد على رضا الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 1010.555.5واحدواحد1045.5غرب

الشعار    26343 ابراهيم ابراهيم محمد الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2615.51312.591613.565غرب

حافظ    26344 ابراهيم ابراهيم محمد الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 22.59104.51.515.51655غرب

الششتاوى   26345 ابراهيم محمد الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.518.51311816.51765غرب

البندارى    26346 محمد ابراهيم محمد الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32201410101816.555غرب

فرج    26347 محمد مسعد محمد الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.527151412.519.516.576.5غرب

ابوليله    26348 زكى سيد محمود الساسى    ابراهيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.52510111117.51665غرب

ابواحمد    26349 ابراهيم احمد ابراهيم الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30151311.57.516.51953.5غرب

سمره    26350 البسطويسى عبدالعظيم ابراهيم الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28.519.515131017.517.565غرب

حجاج    26351 ابراهيم شعبان اسامه الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3728.518.51414.519.51586غرب

سلمه    26352 محمد محمد اسماعيل الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 312414.512.57.518.51266غرب

عزام    26353 محمد احمد اشرف الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 261510137.5201165غرب

الجمل    26354 حسن محمد اشرف الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52619.7514.515201887.5غرب

عطيه    26355 الدسوقى موسى الدسوقى الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.518101011.51913.577.5غرب

احمد     26356 سيد ابراهيم احمد السيد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3727151213191684غرب

عطيه   26357 بسيونى السيد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 26.515109918.512.584غرب

الشافعى    26358 السيد حسين السيد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.527.517.514.5151817.585.5غرب

فؤاد    26359 احمد فؤاد السيد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2915141212.517.51475غرب

عمار    26360 السيد محمد السيد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3626.514.514.514.7519.518.569.5غرب

طبل    26361 محمد احمد ايمن الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5291914.514.5201669.5غرب

ابوالنصر   26362 احمد بلل الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3623.52014.51519.51587غرب

خميس    26363 محمد زكى تامر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3722161413.52014.589غرب

محمود    26364 طه محمد تامر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة واحد1511.52.531.57.512.56غرب
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مطاوع   26365 ابراهيم جمال الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.528.513.511102018.585.5غرب

العراقى   26366 مصطفى حازم الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362613.5127.519.51177غرب

الشاذلى    26367 مصطفى عبدالرحيم حسن الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52710117.52014.575.5غرب

حلبه    26368 على ابراهيم حمدى الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2915109519.514.555غرب

امام   26369 احمد خالد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35291311.59191676.5غرب

محمد    26370 عبدالنعيم حمدى خالد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52416.514.5142015.576.5غرب

الدين    26371 شرف محمد خالد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52918.514.5142016.569.5غرب

سرور    26372 عبدالله محمد خالد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3728161413.5201468غرب

عبدالهادى   26373 عبدالجواد رائد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.528.51914.514.52014.589.5غرب

ابوشنيشن    26374 عبدالمجيد عبدالحميد رضا الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 252210.513819.57.578.5غرب

شاهين   26375 عبدالعزيز رفيق الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.526.514.51413.5201579غرب

الطنطاوي   26376 بسطويسى رمضان الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3327.512139.519.51657.5غرب

فوده    26377 عبدالوهاب على سامح الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3627.51814.58201666.5غرب

عبدالرحمن    26378 سلمه محمد سلمه الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.52713.512.5131813.545.5غرب

الخولى   26379 سند سند الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52919.515152013.576.5غرب

احمد    26380 عطيه سعيد شريف الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2724129.7541615.578.5غرب

الدماطى    26381 عباس جابر طارق الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52819.513.513201889.5غرب

رسلن    26382 عبدالمجيد عبدالعزيز عادل الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 342519.514.512201788غرب

عصفور   26383 محمد عادل الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52415.514.514.5191568غرب

الشامى    26384 غازى محمد عبدالعزيز الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.530181414.5201969.5غرب

البحيرى    26385 السيد المرسى عبدالقادر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52818.512.58.5201675.5غرب

عثمان   26386 محمد عبدالله الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52919.51513.5201876غرب

الدين     26387 جمال عمر محمود عبدالمعين الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52917.51514.5201566غرب
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عويس   26388 عبدالحميد عبدالناصر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37301915152016.576.5غرب

ابراهيم    26389 الشاذلى احمد عصام الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362713.513131918.576.5غرب

طه     26390 امين شحاته الدين علء الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5281614.511.5191776غرب

منصور    26391 محمد السيد علء الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52515.51412191476غرب

الشونى    26392 محمد محمد عمادالدين الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 392919.51414.5201678.5غرب

الدجوى    26393 الششتاوى فاروق عمرو الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 22.515.577.51.5512.575غرب

خليل    26394 محمود محمدى ماجد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3223101510.518.51975.5غرب

قادوس    26395 حسين المرسى ماهر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3529191514.5202087.5غرب

الدقن   26396 عبداللطيف ماهر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3416.511121016.511.576غرب

فوده    26397 موسى نصر ماهر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 23.517.5107.54151075غرب

الطنطاوى    26398 عطيه عزت مجدى الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362818.51411.52016.555غرب

سليمان    26399 سعيد ابراهيم محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 373018.51514.5201786.5غرب

محرم   26400 ابراهيم محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 15.512107.52.5111065غرب

قطنه    26401 سالم احمد محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.517.515.55.5211.515.557.5غرب

المنوفى    26402 محمد احمد محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39281914.7514.5201786.5غرب

المصباحى    26403 محمد البيلى محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.52211.510.54.51216.576.5غرب

محمود    26404 عبدالغفار السعيد محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.523.512.513917.513.577.5غرب

النجار    26405 ابراهيم السيد محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5301812.512.51911.557غرب

ابراهيم    26406 السيد السيد محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.53019.515152019.587.5غرب

محمد    26407 هريدى امين محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39301914.514.519.51876غرب

الكندوز    26408 رضوان حسن محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.520.511.591.51114.566.5غرب

سويدان   26409 رشدى محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.5231214.57.51111.576.5غرب

الصناديدى    26410 مسعود شحاته محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 11.55.552.5نصف277.5105غرب
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الشطلوى    26411 محمود صبره محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3011.5147.55111052غرب

درويش    26412 عبدالعزيز طه محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.5211012.54.514.5954.5غرب

منصور    26413 محمد عبدالجابر محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.51512.5141118.513.568غرب

سعيد    26414 محمد عبدالسميع محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39.5302014.7514.519.517.577.5غرب

عبدالمعطى   26415 عبدالمقصود محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.51517109121256.5غرب

الشبلنجي    26416 محمد عطيه محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2114.512107.5111065.5غرب

الدسوقى    26417 عبدالمقصود محمد محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 137.578.54.5106.565.5غرب

الجرود    26418 مصطفى محمد محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2411107.57.512.5746.5غرب

عبدالرحمن    26419 الدسوقى محمود محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.5281614.7512.5181268.5غرب

المل    26420 محمد محمود محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.5104.5123.5141066.5غرب

مولنا    26421 محمد منير محمد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.5211413.51118855.5غرب

الدرس    26422 عبدالرحمن عبدالله محمود الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3524.517141319.51766غرب

عبدالرازق   26423 محمود مسعد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.5231544.515.51041.5غرب

محمد    26424 مصطفى محمد مصطفى الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.52418127.518.51578.5غرب

ابوالعل    26425 على السيد ناصر الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34291213.59.51913.558.5غرب

شومر    26426 بكر عبدالخالق هانى الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.53019.51414.52017.579.5غرب

عيسى    26427 على خليفه وجيه الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.529.51612.513.51813.577.5غرب

الكشر   26428 احمد وليد الساسى    احمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.52711.51113171367.5غرب

السراجى    26429 ابراهيم مسعد خالد الساسى    ادهم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 20.512.57.57.52141076.5غرب

عبدالحميد    26430 بدير عبدالنبى عبدالجيد الساسى    ادهم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2422682.51412.557غرب

السيد   26431 البيومى السيد الساسى    اسامه للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2423.510107.515.511.568غرب

عماره    26432 محمد مصطفى احمد الساسى    اسلم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.516159.57.5171458.5غرب

طلبه    26433 جابر محمود اشرف الساسى    اسلم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 21.57.555.51.561054.5غرب
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الرفاعى    26434 السعيد الرفاعى عزت الساسى    اسلم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.520107.53.51517.577غرب

فايد   26435 مصطفى عماد الساسى    اسلم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.52815.510.58.517.51468.5غرب

حماد    26436 عباس عباس محمد الساسى    اسلم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.53018.514.514.5202078غرب

برايا    26437 موسى محمد محمد الساسى    اسلم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3628.517.513.5141411.574غرب

دعبس    26438 عبدالكريم احمد ايمن الساسى    اشرف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.524.57.59.57.51516.569غرب

درويش    26439 عبدالحميد الشحات رضا الساسى    اشرف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30.526.512.511.510161589غرب

عثمان    26440 احمد عبدالفتاح احمد الساسى    اكثم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.529.5171314.5191779غرب

خضر   26441 عبدالجواد عمر الساسى    المير للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.5271010.57.517.516.569غرب

الحماقى   26442 السعيد سامى الساسى    السعيد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.528.515121119.751879غرب

نجم     26443 متولى محمد السيد احمد الساسى    السيد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 373019131519.51779غرب

العليمى   26444 العليمى احمد الساسى    السيد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.527.515.5131419.516.579غرب

صقر     26445 اليمانى اليمانى رضا بالله الساسى    المعتصم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2417107.57.513848غرب

عرابين    26446 عبدالغنى على ايهاب الساسى    امير للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.528.518.51515191578غرب

العربي    26447 محمد السيد طارق الساسى    امير للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3429.51914.75131917.568.5غرب

ابوالفتوح    26448 احمد امين ايمن الساسى    امين للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3828.51715152015.569غرب

هدهد    26449 دياب حسن الساسى    انسمحمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3729.51814.7515191567غرب

الجندي    26450 محمود سليمان الساسى    انسمحمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.524147.5414.511.547غرب

مصطفى    26451 محمد فتحى الساسى    انسمحمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3326.515.511.57.517.517.578غرب

المالكي    26452 السعيد محمود السعيد الساسى    اياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5301914.513.51918.589غرب

امبابى    26453 عبدالغنى فهمى وائل الساسى    اياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 393019.513.512.519.516.589غرب

شحاته   26454 عبدالحكيم عبدالحكيم الساسى    ايمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2524.5105.58.512.51488.5غرب

عبدالواحد    26455 انور محمد وليد الساسى    ايمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28.525141311.5161058غرب

الخواجه    26456 احمد شعبان ياسر الساسى    ايمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3328.516.51411.51614.554.5غرب
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على    26457 السيد على ياسر الساسى    ايمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 1619.56.59512946.5غرب

سليم    26458 مجدى فوزى حسن الساسى    ايهاب للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.520.515.5118.51812.558غرب

المرسي   26459 عبدالباقى محمد الساسى    ايهاب للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 312615.55.58.518.516.568.5غرب

عوض    26460 عثمان عبدالغنى محمد الساسى    باسل للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.524.515.59.581013.555.5غرب

ميخائيل    26461 فارس رشاد باسم الساسى    باهر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362617.511.510.515.51946غرب

عبدالرحمن    26462 السباعى عبدالستار محمد الساسى    بسام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 158.5107.5948.555غرب

النبراوى     26463 محمد ابراهيم مصطفى محمد الساسى    بلل للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.53017.513.513.5191968غرب

محمد    26464 ابراهيم ابوالمجد هشام الساسى    تيام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52919.514.51519.51958.5غرب

الكنانى   26465 سليمان محمد الساسى    حازم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.52919.514.515201868.5غرب

المدنى     26466 احمد عبدالسلم جمال الدين الساسى    حسام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38301915132016.579غرب

فرج    26467 عبدالعزيز السيد ايمن الساسى    حسام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2724.516.59.59.517.51076غرب

الزرقانى    26468 سعيد محمد عبدالناصر الساسى    حسام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 392917.514141815.588.5غرب

مدكور    26469 عيد السيد عيد الساسى    حسام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2720101193.51264غرب

ابوليله    26470 زكى محمد احمد الساسى    حسن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.524.5181191617.565.5غرب

الهوارى    26471 الششتاوى حسن حسام الساسى    حسن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 361718.514.58.51013.566غرب

خليل    26472 السيد عبدالفتاح محمد الساسى    حسن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 282414.57.591012.546غرب

حسين    26473 احمد حسين ابراهيم الساسى    حسين للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2816.510.57.57.51010.566.5غرب

منصور    26474 احمد حسين احمد الساسى    حسين للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.529201514.7519.751977.5غرب

نصار   26475 حسين احمد الساسى    حسين للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3526.517.514.514.51816.566.5غرب

اسماعيل    26476 محسوب حمدى محمد الساسى    حمدى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.522.51013.58.5114.533.5غرب

على    26477 محمد سيد احمد الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34281710.511.516.51465غرب

الخمارى    26478 احمد مسعد احمد الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3928.516131312.512.555غرب

زلط    26479 محمد على عبدالنبى الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.52916.511.51212.511.568غرب
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عبدالهادي    26480 عبدالسلم عبدالهادى عمرو الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.526.51813.514.519.51559.5غرب

البيلى   26481 ابراهيم محمد الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 159.55.57.57.531036.5غرب

الجندى     26482 محمد كمال محمد الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2322107.511.571464غرب

الصباغ    26483 حسن عبدالجليل مصطفى الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.53016.51514.518.51578غرب

شعبان    26484 رجب عطيه مصطفى الساسى    خالد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.52814.5131414.511.566.5غرب

موسى    26485 محمد فاروق محمد الساسى    ذياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3226.517128.5151364.5غرب

عبدالعال    26486 محمد محمود محمد الساسى    رأفت للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 352716.51410.51415.574غرب

الخطيب   26487 عطيه محمد الساسى    رامز للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3529.517.51412.519.515.568غرب

سويد    26488 عبدالقوى حسن هانى الساسى    رامز للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.5151110.55.51510.554.5غرب

ناصف    26489 محمد رشاد محمد الساسى    رشاد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 25.521101410.511.5853غرب

احمد    26490 محمد عبدالمطلب اشرف الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.529.512.5158.51911.533غرب

يونسموسى    26491 فهمى بسيم الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3729.518.514.511.52015.553غرب

سلم    26492 عمر محمد حسام الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.529.5171514.519.517.532.5غرب

سعد    26493 السيد محمود سامح الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3729.5171514201946غرب

الصباغ    26494 رضوان سعيد عزت الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.5271613.512.518.51754.5غرب

غديه    26495 محمد ابراهيم عمرو الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.525.513115.5151554غرب

اسماعيل     26496 العدلى الدين جمال فايز الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 372817.513.58.517.51775غرب

على    26497 السيد احمد محمد الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.51510.510.54.514.51074.5غرب

المعاز    26498 السيد حسين محمد الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3617.512.511.55.517.512.554غرب

السروى   26499 عبدالستار محمد الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 352912.513111617.565.5غرب

البدرى   26500 عبدالمقصود محمد الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.5291914.51519.51798.5غرب

عبدالعاطى     26501 على الدين عز محمد الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2912.510117.51514.545غرب

السيد    26502 كامل احمد مدحت الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.523.51612.57.518.519.567غرب
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طه    26503 الدسوقى فاروق هيثم الساسى    زياد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 372614.5141019.518.576.5غرب

علي    26504 احمد المتولى عبداللطيف الساسى    سامى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3015105.5212.57.542غرب

عفيفى    26505 عبدالرؤف احمد شريف الساسى    ساهر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.523.51114.511.51915.556غرب

المهيلى   26506 سعد محمد الساسى    سعد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28.526158.531316.575غرب

سلمه    26507 عبدالقادر سمير احمد الساسى    سمير للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.58107.53.513.51265غرب

عامر     26508 عبدالفتاح عبدالمنعم طارق الدين الساسى    سيف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.52815.513.51418.516.574غرب

عبدالعاطى    26509 احمد عبدالفتاح الدين الساسى    سيف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2811.57.59.5314.51163غرب

الدهان     26510 محمد حلمى مصطفى الدين الساسى    سيف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362917.512132014.577.5غرب

صوان    26511 العزب صلح محمود الساسى    سيف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382719.514.5152016.578.5غرب

تركى    26512 محمد عبدالجواد محسن الساسى    شادى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.513167.57.519.51456.5غرب

البسيونى     26513 محمد شكرى عادل الدين الساسى    شهاب للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 343015.511.58.519.51366غرب

مصلحى    26514 الرفاعى ابراهيم الرفاعى الساسى    شهاب للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 14.58.5109.5417.51065غرب

على    26515 رزق عبدالله عمر الساسى    شهاب للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39.5301915152019.599.5غرب

المرسي    26516 ابراهيم صفوت محمد الساسى    صفوت للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.523.51612.510.5201678غرب

الله    26517 عوض مجدى نبيل الساسى    صموئيل للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 292314.5881414.562غرب

حيان    26518 عطيه حامد محمد الساسى    طارق للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52313.59.5516.51373.5غرب

كركه    26519 على زكى محمد الساسى    طارق للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28.519.515127.517.514.576.5غرب

عويضه    26520 رجب حسن ناصر الساسى    طارق للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 21.52014.58.52.519.511.574غرب

حويت    26521 عبدالحميد السيد احمد الساسى    طه للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 331512.57.562011.542.5غرب

العزول    26522 نعمان البدرى حسين الساسى    طه للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39.528.519121319.519.588غرب

السيد    26523 المرشدى السعداوى سامى الساسى    عادل للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.51612.511111912.577.5غرب

الجدى    26524 فؤاد محمد محمد الساسى    عاصم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة واحد241073.5515106غرب

عطيه    26525 البندارى عكاشه احمد الساسى    عاطف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382918.5131519.515.558.5غرب
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خضر    26526 الطنطاوى محمد اسامه الساسى    عاطف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 373017.5141419.51885.5غرب

عمر   26527 ابراهيم ابراهيم الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3424.518.511.55.5171457غرب

محمد    26528 عبدالحميد فتحى احمد الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3726.51314.51019.513.577غرب

حامد    26529 احمد محمود احمد الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.524.512.51412.5191275.5غرب

عوض    26530 كامل حامد سعيد الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 18.5126.57.54.512.5672غرب

عثمان    26531 ابراهيم مصطفى شريف الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.5292014.514.519.51777غرب

البلتاجي     26532 زكى صبرى حسن صبرى الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 373019.51413.51915.577غرب

الرصاصى    26533 حسن عبدالصادق طاهر الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38291714.51319.7512.574.5غرب

الصم    26534 البدوى احمد عصام الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.53018.51514.5201374.5غرب

الشربينى   26535 المحمدى عطيه الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2926.512.51381415.578.5غرب

الدغيدى     26536 السيد السيد الدين علء الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 25.51812.593.51513.577.5غرب

النجار   26537 فهمى فوزى الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3519.5181412.52013.589.5غرب

النفراوى    26538 صادق عبدالمنعم محسن الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3419.514.511.51018.516.588.5غرب

مسلم   26539 السيد محمد الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 271516.595.518.51558.5غرب

سكر    26540 محمد طلعت محمد الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.53018.51515201758.5غرب

القرضاوى    26541 احمد محمد محمد الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3621.516.510.581816.587غرب

حموده     26542 فتوح الزغبى محمد محمود الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52419.51491917.579.5غرب

زغلول    26543 عطيه عبدالرحمن مدحت الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5251914416.515.577.5غرب

الزمانى    26544 احمد ابراهيم مصطفى الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39291914.5152017.588.5غرب

الصيرفى    26545 السيد محمد مصطفى الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3817.5191514.519.51658.5غرب

ابوزويد    26546 محمود محمد وائل الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3628.517.515141916.588غرب

فرج    26547 السيد كمال ياسر الساسى    عبدالرحمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.5272014.514.52018.5810غرب

غنيم    26548 احمد عبدالعزيز كامل الساسى    عبدالعزيز للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382418151119.516.567.5غرب
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عبدالقادر    26549 عبدالعظيم العابدين زين الساسى    عبدالعظيم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30181513.51017.51687غرب

ابوجمره    26550 احمد احمد احمد الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52919.514.514.7519.7518.585.5غرب

المنسى    26551 راغب محمد اشرف الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.52918.51513191669غرب

ربيع   26552 عبدالعزيز على الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.5291915152018810غرب

ابوسعد    26553 محمد الدسوقى محمد الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 8.5غـ2013غـ292013.53غرب

السرسى    26554 عبدالمقصود السيد محمد الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 342816127.5171569.5غرب

حافظ    26555 السيد حسن محمد الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 13.511.559.5واحد18.520137.5غرب

حشيش   26556 شعبان محمد الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.530171515191769غرب

شاهين    26557 مصطفى محمد محمد الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.51516.513111915.558.5غرب

الكوراني    26558 عبدالحميد فوزى محمود الساسى    عبدالله للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 352317.51310201566غرب

الجيار   26559 عبدالمنعم مصطفى الساسى    عبدالمنعم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52818.5131019.51876.5غرب

ابوليله    26560 زكى عبدالنبى يحى الساسى    عبدالنبى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.529191312201576.5غرب

عبدالغني   26561 ابوزيد السيد الساسى    عبدالهادى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3019124.5916.51155.5غرب

عيد    26562 محمد ابوالعزم ثروت الساسى    عصام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.528.51810.513201555غرب

غازى    26563 السيد حسن السيد الساسى    علء للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362919.513.514.519.51576غرب

عبدالعزيز   26564 محمد عبدالفتاح الساسى    علء للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.528.5171413201465غرب

عبدالمجيد    26565 محمد على رمضان الساسى    على للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2010.5723168.574.5غرب

خضر    26566 على على عبدالخالق الساسى    على للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382815141419.51477غرب

السيدعبدالله   26567 عبدالمنعم محمد الساسى    على للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.51777.510201167.5غرب

عيسى    26568 محمد على محمد الساسى    على للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382918.514152018.578غرب

مشرف     26569 فاضل على النصر وليد الساسى    على للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.522101.52201275.5غرب

البس    26570 محمد على ياسر الساسى    على للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 266.511.5321411.563.5غرب

القطان    26571 احمد الششتاوى حمدى الساسى    عماد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 315773.5واحد2267.5غرب
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عبدالخالق   26572 صابر احمد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.519148.51115.511.553.5غرب

سليمان   26573 محمد احمد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 342616.57.5919.51246.5غرب

عفيفى    26574 الفرازى عبدالوهاب اشرف الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.5281712142017.548غرب

البهنساوى   26575 مصطفى اشرف الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39291914.5152013.546غرب

سليمان    26576 رزق محمد الخليفى الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.517.512.511.51019.512.564غرب

شمس   26577 حسن جمال الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.516.5147.592012.563.5غرب
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محمد    26578 الدين كمال خالد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 279.510.55.57.5121242.5غرب

محمد    26579 العشرى سعيد شريف الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31413.563.5واحد23.54.510غرب

بدره   26580 محمود عبدالحميد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.529201515201969غرب

المليجى    26581 محمد محمود عبدالخالق الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 392917.514152016.578.5غرب

مغازى   26582 محمد عبدالسلم الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38251912.514201467غرب

عثمان    26583 احمد عبدالخالق على الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.526.5167.51319.51076غرب

القسط    26584 فؤاد احمد عوض الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2076.54.53101151.5غرب

الصعيدى    26585 سليمان الشعراوى فوزى الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39302015152018.576غرب

المصرى    26586 عبدالله الزغبى محمد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.5251814.51419.515.556.5غرب

فريد   26587 عبدالله محمد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362817.511.5819.751665.5غرب

السعودى   26588 فاروق محمد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52415.57.51219.751344.5غرب

البدوى    26589 عبدالهادى محمد محمد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5292014.515201877غرب

حسن    26590 عبدالحميد محمود محمد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52117.513.57.5191144غرب

شلبى    26591 منجى احمد وائل الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39.5302015152018.599.5غرب

السجينى   26592 على وليد الساسى    عمر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3425.51614.51117.51462.5غرب

شلبي    26593 احمد فتحى احمد الساسى    عمرو للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362918.51514.519.513.554.5غرب

رجب    26594 مسعد محمد احمد الساسى    عمرو للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37221714.51319.514.554غرب

الحداد    26595 على يس عبدالغنى الساسى    عمرو للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30.51611.55.57.518.51356غرب

البشبيشى    26596 احمد رمضان احمد الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3422.510.58915.51565.5غرب

عبدالمولى    26597 احمد محمد السيد الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2912.57.545107.556.5غرب

السعدنى    26598 حسن عبدالمنعم جهاد الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.5151067.515.512.546غرب

حسن    26599 عثمان فاروق حماده الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52918.59.51017.513.555.5غرب

سقيرق   26600 فهيم خالد الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2922.516.513.51216.5755غرب
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ابوحشيش    26601 حامد محمد رمضان الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 18.512311.57.515.51454غرب

عبدالله    26602 شحيت عبدالله عبدالناصر الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 383018.513.5141917.565.5غرب

محمد    26603 على عبدالعليم على الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 332213.510.510191665غرب

حجازي     26604 اسماعيل محمد احمد محمد الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362817.5141019.51166غرب

محمد    26605 فرج صلح الساسى    فارسمحمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3624.5108.57.513.513.555غرب

الشطيرى    26606 صالح طلعت محمد الساسى    فارس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 363013.51511.519.515.566.5غرب

الشافعى    26607 السيد فتحى ياسر الساسى    فتحى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.527.513.513.57.5201765.5غرب

ابوقاسم    26608 ابراهيم السيد ابراهيم الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30.520107.55.513.512.564.5غرب

السمكرى    26609 احمد محمد احمد الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3617.510111112.51564غرب

درويش    26610 مصلحى محمد احمد الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.53018151518.51789غرب

عبدالستار    26611 شاكر محمد تامر الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.53018.513.514.52015.589.5غرب

جمعه    26612 الششتاوى الششتاوى عاطف الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36291912.514.52013.587.5غرب

ابوحشيش    26613 حامد محمد عبده الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2296.55.581012.562.5غرب

رمضان    26614 احمد السيد محمد الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5291013.512.517.51698غرب

ابوجمره    26615 محمد عبدالله محمد الساسى    كريم للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39.52918.51514.75201999.5غرب

رزق    26616 الله عوض الساسى    كيرلسجورج للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3526.51513.51218997غرب

النقيطى    26617 السيد طلعت وائل الساسى    لؤى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36291213.510.519.514.589غرب

اسعد    26618 جرجس حلمى فليب الساسى    مارك للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35291614.514.5199.588غرب

الجمال   26619 محمد طارق الساسى    مازن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 332815151518.51296غرب

شحاته    26620 محمد ابواليزيد محمد الساسى    مازن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.53019.7514.512.52016.598.5غرب

المرسي    26621 عبدالهادى مدحت محمد الساسى    مازن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.5271211.511.515.51694.5غرب

شقوير    26622 محمد مامون خالد الساسى    مامون للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.52613141416.51685غرب

عبدالعزيز   26623 محمد ابراهيم الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.51810117.514.515.586غرب
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احمد    26624 ابراهيم احمد احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3220.510.53.52.5121582غرب

الله     26625 خلف مصطفى احمد احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31205.53.52.51111.562غرب

وهدان    26626 على السعيد احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3427.517.513.514.519.51768غرب

مناع    26627 احمد انور احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.53018.5151519.52087غرب

عامر    26628 ابراهيم خليفه احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28.530151312.51811.587غرب

المرغني    26629 السعيد سمير احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2828.513128.5141573.5غرب

صبره    26630 بكرى غريب احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.52511147.51513.583غرب

ابوالخير   26631 فاروق احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3024.588.5611.513.584غرب

سالم    26632 ابراهيم محفوظ احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.53011.511.511.5171283غرب

صقر    26633 عبدالمهدى هاشم احمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.52414.512.51219.51462.5غرب

ابراهيم    26634 المغاورى المحمدى اسامه الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2820555.512.51351.5غرب

رضوان    26635 محمد رضوان اسامه الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3311.514.512.58.510.51353.5غرب

الزفتاوي    26636 محمد فاروق اسامه الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.526.5201313.519.515.573.5غرب

جمعه     26637 محمد احمد السيد اشرف الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2717.51212.510.513.515.553.5غرب

عطيه    26638 احمد انور اشرف الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.51512.512.51115.51454غرب

جمعه   26639 خليل اشرف الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 12.5115.5981011.553.5غرب

زغلول    26640 محمد محمود اشرف الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3426111313.51314.565غرب

درويش    26641 عبدالحميد مصطفى اكرم الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.5271512.512.5171644.5غرب

البهنساوى   26642 مصطفى البهنساوى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.52515.513.51412.51553.5غرب

عطيه    26643 الدسوقى موسى الدسوقى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3529.515.51215181664غرب

الشناوى    26644 السعيد ابراهيم السعيد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.519.51613.512.515.514.575غرب

عيد    26645 السيد انور السيد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2912.513.57.58121564غرب

سلمه    26646 عبدالقادر سمير ايمن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.513.516.5119.51016.554غرب
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مرسى    26647 عبدالعليم صلح ايمن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 372919.751314.5201764.5غرب

عبدالغفار    26648 عبدالواحد على ايمن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.53019.51413.52016.564غرب

هلل   26649 كامل ايمن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.530171414191764غرب

حسين    26650 محمد محمد ايمن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.51514.57.5912.513.553.5غرب

الحسينى   26651 رشاد ايهاب الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 26.510107.59.57863غرب

القنب    26652 ابراهيم محمد تامر الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.524.513.59.51112.51473.5غرب

البيطار    26653 ابراهيم السعيد جمال الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 24.515.5107.57.57.514.553.5غرب

على    26654 محمد صادق جمال الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 31.51714.597.51014.553.5غرب

بيومى     26655 امين صبحى الدين حسام الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 25141085.51013.553غرب

النبوى    26656 ياقوت النبوى حسام الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 371517.51212.516.51654غرب

معتوق    26657 السيد محمد حسام الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 392920141518.515.563.5غرب

بربر    26658 عبدالوهاب احمد حمدين الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 301717.510.510101464غرب

ابوعطا    26659 محمد احمد خالد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.52219.511.51016.51874غرب

القرع   26660 محمد خالد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.528.515.514.515191878غرب

القصبى     26661 احمد عبدالمنعم محمد خالد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52518.514.51219.516.566.5غرب

محمدعبده   26662 محمد خالد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28211314.5819.514.578غرب

الدين     26663 صلح محمد محمد خيرى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3317.514.514.5101513.567غرب

عبدالجليل   26664 رزق ربيع الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36301814.7515201888.5غرب

البسيونى    26665 عطيه قطب رجب الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.52717.513916.51675غرب

احمد     26666 سيد ابراهيم السعيد رضا الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36301814.51519.518.587.5غرب

الشرقاوى    26667 ابراهيم محمد رضا الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.5301714.51417.51674غرب

البيومي    26668 رشاد العربى سامح الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 29.527131313.513.51765غرب

محمد    26669 بيومى محمد سامح الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 331314.51310.514.514.567.5غرب
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ماجد    26670 عبداللطيف عبدالفتاح سامى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33261014.57.51616.576غرب

سليمان    26671 المكباتى محمد سعد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 23.51512.51481814.567غرب

ابوعزيز    26672 احمد السيد سعيد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362418.51514191867.5غرب

عباس   26673 سعد سمير الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 277.511107.518.513.566غرب

شريف    26674 شحاته طلعت شريف الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3829.5181515201768غرب

العشرى   26675 فوزى شريف الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3628181514.51917.566.5غرب

الشيخ    26676 عبدالعزيز مصطفى شوقى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.529.519.514.513.52016.566.5غرب

شاهين    26677 السيد خيرى صبرى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3624.515.51513201857غرب

الجريدى    26678 يوسف محمد صلح الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2071012813.51554.5غرب

السيد    26679 محمد ابراهيم طارق الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 20.5117.597.510.510.553غرب

سعيد    26680 عبدالمنعم بدير طارق الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52515.51011201674.5غرب

الجنزورى   26681 صبرى طارق الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.528.5151014.518.516.575.5غرب

العطار   26682 محمد طارق الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.527181514.52017.576.5غرب

السيدالجناينى   26683 محمد عادل الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 23.5171111.53.5121267غرب

عثمان   26684 يوسف عادل الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3721.51813.512.518.518.566.5غرب

منا    26685 عباسحسنين عباس الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362919.51313.519.515.586.5غرب

الخطيب   26686 محمد عبدالحميد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 353018.511.513191887غرب

محمد    26687 عبدالحى عبدالمعطى عبدالحى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3830181415201874غرب

رزق      26688 على محمد حمدى عبدالرحمن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.530181314.51816.565غرب

المغربي     26689 السيد احمد السيد عبدالله الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.52716.5121116.516.554غرب

الشيخ   26690 عبدالمنعم عبدالله الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34201514.510.517.514.563.5غرب

عبدالمحسن    26691 المهدى خالد عبدالمحسن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.528.517.51513191787.5غرب

الطويل   26692 السيد عبدالنبى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3728.517.514.51418.51688غرب
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خاطر    26693 ابراهيم اسماعيل عزت الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.518.517810.518.518.578غرب

عبدربه    26694 شعبان البيومى عطيه الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.526.5189.51017.516.575غرب

غازى     26695 على عطيه بسيونى عطيه الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362617.513.58.517.512.565غرب

الخضرجى    26696 على عبدالحميد على الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 353018.5151419.516.566غرب

عوف   26697 عبدالخالق على الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.526181413.5201665.5غرب

حسين    26698 على محمد على الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3828.519.514.512201786غرب

مدكور    26699 عيد السيد عيد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 291978.254.5171689غرب

خليل    26700 الدسوقى محمد كمال الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 25.51612.57.57.51714.564.5غرب

احمد   26701 ابوالمحاسن لطفى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 25.5151010.5714.513.574.5غرب

ابونار   26702 محمد محسن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3725.515.51310.519.7516.586.5غرب

خليل    26703 محمود محمدى محسن الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3627.51614.7512191787غرب

سالم    26704 محمد سالم محمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3728.517.51211201687غرب

الدرينى    26705 البسطويسى عبدالجليل محمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 10475واحد27127.52غرب

الشربينى   26706 عزت محمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 20.512.56.523.58.51564.5غرب

الحبشى    26707 عبداللطيف محب محمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.529.51511.51216.51777.5غرب

رجب   26708 عبدالعزيز محمود الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33.516107.59.51514.576غرب

البلتاجي    26709 على محمد محمود الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3118.510.51110161776.5غرب
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ابوموسى    26710 عبدالفتاح محمد مسعد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3523191514.518.515.588غرب

سالم    26711 عبدالستار احمد مصطفى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.53019.7514.5152016.586غرب

عبدالفتاح   26712 احمد مصطفى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5291814.7512.517.515.586غرب

امام    26713 مصطفى الزغبى مصطفى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3415798101366غرب

جاد    26714 عبدالنبى رشاد مصطفى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3428121313.5131365.5غرب

سليمان    26715 مصطفى سليمان مصطفى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30.51710118.5911.565.5غرب

الشحم    26716 عبدالحميد محمد ممدوح الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30.5217.5108.59.59.555.5غرب

شماته    26717 محمد النبوى منصور الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382614.591313.51355.5غرب

المسيرى    26718 محمود محمد موسى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.524.512.557.518.514.555غرب

صقر    26719 الزغبى محمد ناصر الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 25151352111646.5غرب

محمد    26720 عبدالرحيم احمد نبيل الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.52919.5151519.51986.5غرب

عبدالرحمن    26721 عرفات احمد نبيل الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28.51013.5137.512.51986غرب

الحباك    26722 محمد محمد نور الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 21.597.59.54.510.51667غرب

قنديل    26723 امبابى محمد هانى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.529171514.519.51887غرب

شبانه    26724 الشافعى الدسوقى وليد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.529171513.51917.578غرب

السامولى    26725 على عيد وليد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3228.5141310.514.51787غرب

المحلوى    26726 محمود محمد وليد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 11.512.566.5واحد19.5542.5غرب

الهجان    26727 ابواليزيد محمد ياسر الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 26111084.58.513.567غرب

احمد     26728 سيد رشاد محمد ياسر الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382818.514.514.519.51778.5غرب

الحباك    26729 محمد محمد يحى الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 17.56102.51.571564غرب

القاضى    26730 يونس يونسمحمد الساسى    محمد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 327.51213.510.51114.587.5غرب

المام   26731 محمد ابراهيم الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.5201411.510.512.51477غرب

داود    26732 مصطفى عبدالعزيز احمد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3219.512.5117.514.51486.5غرب
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حجازى    26733 السعيد فتحى احمد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.5251311.57.5161688غرب

السباك    26734 السيد ابوالعزم السيد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.530181415191688غرب

عبدالقادر   26735 حسين حمدان الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 301614.557.581565.5غرب

الغباري    26736 سليمان السيد خالد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3017.5169912.51956غرب

محمد    26737 البندارى الصاوى خالد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 231013117.511.516.556غرب

الروينى    26738 مصطفى محرم ربيع الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 24.5151549101456غرب

عرفات    26739 الغريب الغريب رضا الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.528.517.51215191459غرب

بربر    26740 عبدالوهاب احمد عبدالوهاب الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3621.51913.513.5191469غرب

منصور    26741 محمد السيد علء الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 312817.51412.5191489غرب

الشربينى    26742 عقل محمد فرج الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39.5302014.7515201588.5غرب

الحواوشى    26743 محمد محمود ماجد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 25.51014.557.57.51256.5غرب

الوسيمى     26744 محمد الوجود انس مالك الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.52819.514.51419.751676.5غرب

ضوه    26745 محمد احمد مجدى الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2728.517139.5111567.5غرب

زرد   26746 محمد مجدى الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3627167.57.517.51355غرب

الحصرى    26747 محمد ابراهيم محمد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 28151244.512.511.546غرب

المتولى    26748 صبيح توفيق محمد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3223.51614.51217.51756.5غرب

الساكت    26749 امين محمود محمد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.526.51611.59131758.5غرب

عوض    26750 حسن وفقى محمد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2316.517.510.510111355غرب

البنا   26751 ابراهيم نبيل الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.521.5198.51012.51677غرب

المرغنى    26752 محمد الدين نصر الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3021.5191113161667غرب

القليوبى   26753 رأفت وليد الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.530201514.5181688غرب

زياده    26754 طلحه احمد ياسر الساسى    محمود للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.530201514.52015.589.5غرب

مخيمر    26755 على مختار وائل الساسى    مختار للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3630199.513.516.51768غرب
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الله    26756 عوض المرسى احمد الساسى    مروان للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35271687.514.513.567غرب

حسن    26757 عبدالفتاح حسن تامر الساسى    مروان للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 312714.57.551416.566غرب

حسين    26758 وصفى السعيد محمد الساسى    مروان للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 16.571031.54.51055.5غرب

سعد    26759 ابراهيم عبدالمنعم محمد الساسى    مروان للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.525.513117.518.51558.5غرب

نجم    26760 ابراهيم احمد ابراهيم الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.527.519.7514.51519.7517.568.5غرب

الزرقا    26761 عبدالمنعم جمال احمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362617111216.51348غرب

السيسى   26762 على احمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3316.51055121758.5غرب

الدسوقي    26763 عبدالمقصود محمد ايمن الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 382819.514.51519.517810غرب

السيد   26764 مصطفى بدير الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3827.5181414.752015.5710غرب

البهنساوى   26765 مصطفى حسن الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 39.526.518.514.51519.518.589.5غرب

مجاهد    26766 عبدالحميد محمود عبدالحميد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3620.516.511.51319.517810غرب

دره    26767 بدير ابراهيم عطيه الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 20.585.545.5710.578.5غرب

عبدالحليم    26768 فريد محمد فريد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.52917.513.51519.519710غرب

البلقينى    26769 عبدالجليل مصطفى فكيه الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 352912.514.514181879.5غرب

عرفه    26770 محمد صبرى محمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 372812121519.518.589غرب

عبدالمجيد   26771 عباس محمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.51812.5101217.517.556غرب

درويش   26772 عبدالفتاح محمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.511107.57.5111646.5غرب

الشافعى    26773 محمد محمد محمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 372515.514.51518.515.557غرب

ناصف    26774 اسماعيل مصطفى محمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.53019.751314.518.51766غرب

صالح   26775 مصطفى محمد الساسى    مصطفى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 24.56.5113.54.561176.5غرب

ابراهيم    26776 عبدالسلم بهجت احمد الساسى    معاذ للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3826.515.512.51214.51776.5غرب

خاطر    26777 محمد على اسامه الساسى    معاذ للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 388.515.511.513181867.5غرب

راغب    26778 حسن حسن السيد الساسى    معاذ للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.523.511.587.51615.577غرب
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حيان     26779 رشاد محمد نجاح عبدالرحمن الساسى    معاذ للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.522117.57.5131577.5غرب

رشوان    26780 عزب محمدى عزب الساسى    معاذ للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.51515.511.5915.51577غرب

ابراهيم    26781 امين وليم اكمل الساسى    مكاريوس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3426.5171213.515.51067.5غرب

كباش    26782 حسن البلتاجى اشرف الساسى    مهند للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3.56.51065.5واحد25.576.5غرب

المسيرى    26783 محمود محمد موسى الساسى    مهند للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3527.51610.5818.51465غرب

ابوشنب    26784 عزت ابراهيم محمد الساسى    مؤمن للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362713.51314171477.5غرب

ابراهيم    26785 امين وليم سامى الساسى    مينا للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3124.512.57.511141068غرب

مصطفى    26786 السيد عبدالغنى بلل الساسى    نادر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 331518.5137.514.51577.5غرب

السعيد   26787 ابراهيم محمد الساسى    ناصر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 33221913.581614.578.5غرب

الحدودي    26788 محمد عبدالمنعم عبدالسلم الساسى    نبيل للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52719.751514.75191559.5غرب

عامر    26789 محمد خليفه محيى الساسى    نور للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.5281910.510.5201967.5غرب

ابراهيم    26790 طه حامد عاطف الساسى    نورالدين للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 107.565.51.5121265غرب

كساب    26791 المرسى العربى محمود الساسى    نورالدين للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27151210.57.511.51777غرب

عيسى    26792 محمد محمود وليد الساسى    نورالدين للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 27.51513.57.55111467غرب

حسن    26793 عبدالعليم جلل حسن الساسى    هشام للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 292015.59.53.5161667.5غرب

ناصف    26794 السيد حسين ناجى الساسى    وائل للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362919.51414.752017.576.5غرب

قاسم    26795 توفيق عباس توفيق الساسى    وليد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3325.51610.57.516.515.578غرب

حموده    26796 عبدالمجيد عبدالغنى على الساسى    ياسر للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 22.56.513.587.5101777.5غرب

الرمادى    26797 السعيد عبدالخالق محمد الساسى    يحيى للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.529181514.5191987غرب

الحداد   26798 طه ايمن الساسى    يس للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.51510.512.59.5141977غرب

العشرى    26799 سيداحمد احمد ابراهيم الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 32.520.515.513517.517.577.5غرب

ابوحسين    26800 محمد الششتاوى ابراهيم الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.52715.513918.51676.5غرب

حاتم    26801 المتولى السيد احمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 373015.513102017.574غرب
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القاضى    26802 احمد عبدالعزيز احمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.53018.514.5142014.565.5غرب

الشاذلى    26803 المرسى معوض احمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3828181310.5201577غرب

الزغبى    26804 عبدالحميد عبدالحميد اشرف الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 363016.5141419.514.577.5غرب

القليوبى    26805 مصطفى عبداللطيف السيد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 272014.513514.51775.5غرب

السيد    26806 امين عادل امين الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 312217.512.551517.557.5غرب

موسى    26807 عبدالخالق ابراهيم ايمن الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3826181413.518.51478.5غرب

نصار    26808 عشماوى احمد ايمن الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.530191414.5201766.5غرب

مطاوع    26809 على حماد ايمن الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52815.513.513.518.51796.5غرب

جوده   26810 صبرى بخيت الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 18.516.5129.52111452.5غرب

الحوتى   26811 رزق حاتم الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3622.518118.518.51565غرب

جبر    26812 محمد متولى سلمه الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 2619.510117.515.513.563غرب

حجازى    26813 سليمان عبدالحميد سليمان الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 362613.513.57.515.516.584غرب

القبانى    26814 على على شريف الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.52813.51299.51773.5غرب

العجال     26815 محمد احمد المغاورى عادل الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 383019.51515201879غرب

شبكه    26816 حسن محمد عبدالمنعم الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 30.519.514.515810.51666غرب

الجمال   26817 ابراهيم علء الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.52819151519.516.576.5غرب

درويش    26818 ابراهيم عبدالرؤف عماد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 3619.51314.753.513.51454.5غرب

على   26819 احمد محمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 23.5111312.755414.5102غرب

الدرينى    26820 الششتاوى السيد محمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 34.52615.514.514161563.5غرب

ابوحجر    26821 السيد توفيق محمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 91364.5واحد24.518.512.513.5غرب

السبكى    26822 احمد رجب محمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 282314.51567.512.554.5غرب

اماره    26823 محمد محمود محمد الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 38.52919.51514.51917.586.5غرب

صيام    26824 عبدالمنعم ابراهيم مصطفى الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 36.52917.51551817.585.5غرب
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الشول    26825 امام عبده مصطفى الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 915.572.5نصف22.518.57.58غرب

عبدالسلم     26826 الدين صلح محمد ناصر الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.52818.513.51318.515.564.5غرب

ابراهيم   26827 محمود نصر الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 20551236.51541.5غرب

الصفطى    26828 عبداللطيف ابراهيم نعيم الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة واحد321513121115.5176غرب

السطيحه    26829 السيد عبدالعظيم هانى الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 35.53013.5121219.516.583.5غرب

عطيوى    26830 محمد السيد وائل الساسى    يوسف للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 37.522.51614.55.518.51874غرب

قنديل   26831 طلعت مجدى المحلة ابتهال 321567.57.51315.554.5غرب

السيد    26832 محمد نبيه محمد المحلة احلم 392717.5131219.51788غرب

الشبلى    26833 عبدالمعطى منصور محمد المحلة اريج 39.5301814.5151918.599.5غرب

الطحاوي   26834 عبدالكريم ابراهيم المحلة اسراء 3830181313.52015.588.5غرب

رضوان    26835 عيد عبدالرحيم احمد المحلة اسراء 37.524158.51218.515.587.5غرب

ابوعوف    26836 حامد محمد السيد المحلة اسراء 392517.512.513.51912.587.5غرب

عمر    26837 احمد على حامد المحلة اسراء 382616.5141418.51588.5غرب

المصرى   26838 عبدالمنعم حسنى المحلة اسراء 35.51810107.511.516.575.5غرب

محمد    26839 مصطفى محمد سعد المحلة اسراء 3219.51095.59.513.564.5غرب

صادق   26840 ابوالفتوح صادق المحلة اسراء 39.527.518.51414.52016.588غرب

تعليب    26841 محمد على عادل المحلة اسراء 39.5281814.5152017.599.5غرب

محمد    26842 عبدالرحمن شعراوى عبدالرحمن المحلة اسراء 3822.5179.512.5201687غرب

خطاب    26843 احمد محمد عطيه المحلة اسراء 29.512105.54.5131584غرب

ابوجازيه    26844 طلبه محمد على المحلة اسراء 30.515135.53.5151681.5غرب

سليم   26845 حامد ماهر المحلة اسراء 3929.519.751515201597غرب

صيام    26846 عبدالله خالد محمد المحلة اسراء 362415.59.510.516.51897.5غرب

حجاج    26847 عليوه عبدالسميع محمد المحلة اسراء 37.528.5151415191788.5غرب
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موسى    26848 خليل موسى محمود المحلة اسراء 38.5291914.51519.518.598.5غرب

اسماعيل    26849 محمد يوسف محمد المحلة اسماء 3416.5131213161376.5غرب

البربرى    26850 مصطفى حامد نبيل المحلة اسماء 32.511.514.51211141077.5غرب

ابوسكينه    26851 عبدالعزيز السعيد وليد المحلة اسماء 37.524.514.5131217.515.598غرب

عزلو    26852 محمد عبدالحى وليد المحلة اسماء 3827.518.51311.519.51688غرب

ابوشادى   26853 السعيد السيد المحلة اسمهان 3929.517.513.51419.514.579غرب

الدهان    26854 محمد ابراهيم محمد المحلة اسيل 3219413.53151077.5غرب

خفاجى    26855 ابراهيم محمدى ابراهيم المحلة اشرقت 37.521.510137.5191276غرب

السايس    26856 موسى محمود ابراهيم المحلة الء 3727.51914.513.5201678.5غرب

احمد    26857 عامر محمد احمد المحلة الء 3629.513.514.51318.51589.5غرب

عبدالحميد    26858 على محمد اكرم المحلة الء 37.52919.513.5152017.5109غرب

الخولى    26859 محمد يحى ايمن المحلة الء 38.53018.51414201678.5غرب

علم    26860 احمد احمد صلح المحلة الء 38.52816.51210.515.515.585.5غرب

السايس     26861 موسى السعيد الدين صلح المحلة الء 362713.51314.51915.562غرب

الهوارى    26862 محمد عزب طارق المحلة الء 392918.515132017108غرب

احمد    26863 البيومى حامد عبدالحميد المحلة الء 382918.514131816.589.5غرب

العطار    26864 محمود محمد محروس المحلة الء 393019.51514.52016.5810غرب

على    26865 عبدالقادر على محمد المحلة الء 36.528.51010.55.51417.586.5غرب

ندا    26866 محمد احمد محمود المحلة الء 38.52711127.51613.597.5غرب

عويس   26867 اسماعيل مصطفى المحلة الء 39.53017.51412.52016.568غرب

فايد    26868 حامد عبدالعليم محمد المحلة الشيماء 392710138.51815.587.5غرب

الله     26869 جاد احمد السعيد محمد المحلة امال 26763.253121486غرب

الجيار    26870 زكى زغلول زكى المحلة امانى 393019.514.514.52018.599.5غرب
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ابوالعنين    26871 الدين صلح طلعت المحلة امانى 1210.567واحد27.595.59غرب

الدسوقى    26872 زكى محمد جمال المحلة امل 30151011.52.5131578غرب

بدوى    26873 على محمود عبدالعزيز المحلة امل 39.52719.513.514.52015.5108غرب

الشافعى    26874 محمد محمد مصطفى المحلة امل 37.5211711.512.518.515.587غرب

الله     26875 جاد موسى محمود وائل المحلة امل 392618.51313.519.517.597.5غرب

ابوالخير    26876 احمد عبدالعزيز ابراهيم المحلة امنيه 3325.512.512.51019.512.585غرب

طه    26877 ابراهيم جابر ابوالمجد المحلة امنيه 28.58.57.5107.541482.5غرب

الشيخه    26878 يوسف محمد احمد المحلة امنيه 34.52311.512813.51372.5غرب

زعير    26879 احمد مصطفى احمد المحلة امنيه 3725.513.514.59.51815.572.5غرب

حسين    26880 خضر حامد خالد المحلة امنيه 39301514.514.519.518.586غرب

الصياد   26881 عبدالشافى خالد المحلة امنيه 35.525.51610.51112.514.582.5غرب

الدين      26882 زين محمد مصطفى الدين زين المحلة امنيه 29.515103.54.51217.594غرب

فرس   26883 عبدالقادر شعبان المحلة امنيه 3415.57114.51612.572.5غرب

نحله    26884 احمد محمد طارق المحلة امنيه 34.5121964.51816.584.5غرب

على     26885 عبدربه العابدين زين عبدالباسط المحلة امنيه 362811.513.510.51515.597.5غرب

احمد   26886 محمود عزالدين المحلة امنيه 3415.51114.57.51413.578غرب

يوسف     26887 محمد نجيب محمد يوسف المحلة امنيه 39.52919.51514.5201579غرب

قمر    26888 خيرالله محمد ابراهيم المحلة اميره 3929191515201876.5غرب

قيقه    26889 محمد عبدالله احمد المحلة اميره 38.525.519151419.517.576غرب

حسن    26890 محمد احمد اشرف المحلة اميره 26.597.510.57.5914.565.5غرب

الصفطى   26891 عبدالحميد رضا المحلة اميره 361912.512.512.51515.562.5غرب

رضوان     26892 احمد سيد محمد محمد المحلة اميره 38.528.516.510.512.51915.572.5غرب

السرس    26893 عبدالمقصود على رمضان المحلة امينه 3518.515.57.51016.51582.5غرب
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العطار    26894 محمود محروسمحمد المحلة ايات 38.5301714.751519.515.585.5غرب

رضوان    26895 عبدالحميد البسيونى رضا المحلة ايمان 382819.51514.52015.589.5غرب

دويدار    26896 المرغنى عباس محمد المحلة ايمان واحد241135.52.5796غرب

الشقر    26897 محمد عبدالحميد محمد المحلة ايمان 36.52315151319.516.585غرب

سلمه    26898 ابراهيم احمد احمد المحلة ايه 38.52918151519.518.589.5غرب

احمد   26899 جاد اشرف المحلة ايه 36.527.5181514.51918.576غرب

السنوسى     26900 محمد عبدالمجيد ماهر الله المحلة ايه 38.52914.514.513.51915.583غرب

سعد   26901 رجب خالد المحلة ايه 291510.588.51216.582.5غرب

النشرتى   26902 عبدالرحمن زكريا المحلة ايه 37.526.516.514.514.7516.518.574غرب

خضر    26903 عبدالحميد كمال سمير المحلة ايه 3525.511.58.51514.516.582.5غرب

متولى    26904 عبدالعال محمد سمير المحلة ايه 2410.54.597.510.514.562غرب

عبدالحميد    26905 حسن احمد علء المحلة ايه 16.582.5واحدواحدواحد203.55.5غرب

الشرم   26906 سعد محمد المحلة ايه 34.517.510.5147.5101473.5غرب

زلط    26907 محمد على محمد المحلة ايه 361717151416.51775غرب

شرف    26908 عبدالموجود نبوى محمد المحلة ايه 38.529.51714.513191786غرب

السعدني   26909 السيد هشام المحلة ايه 3527.510.515131713.585.5غرب

سليمان    26910 عبدالحميد محمود وحيد المحلة ايه 34281515151717.583.5غرب

ابوعلى    26911 السيد ابراهيم احمد المحلة بسمله 33.51513111015.51864.5غرب

يوسف    26912 احمد سعيد احمد المحلة بسمله 3010109.57.513.51363غرب

العبد    26913 على عبدالموجود السيد المحلة بسمله 35.525.5171211.517.51764.5غرب

الشرقاوى    26914 المرسى عبدالمنصف سعيد المحلة بسمله 36291613.51118.51775غرب

النشوى    26915 محمد شفيق عادل المحلة بسمله 38.53019.51514201889.5غرب

قطب    26916 احمد احمد محمد المحلة بسمله 38.53019.51514.5202099.5غرب
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قادوم    26917 السيد عبدالحكيم محمد المحلة بسمله 3223.51411.57.516.517.586غرب

عطيه    26918 محمد عبدالحميد محمد المحلة بسمله 271510.583101456.5غرب

ابوالمعاطى    26919 السعيد عبدالرشيد محمد المحلة بسمله 38.526.515.51212.51817.566.5غرب

الليثى    26920 محمد ابراهيم مختار المحلة بسمله 3830201514201996غرب

اغا   26921 عزيز مصطفى المحلة بسمله 36.528.517.512.5917.517.586.5غرب

غربيه   26922 حسن هشام المحلة بسمله 36.528.518151018.518.589غرب

عبيه    26923 عبدالعزيز محمد محمد المحلة بسمه 35.5261814.7513.516.517.597.5غرب

ابوالعطا    26924 غازى بدير خالد المحلة بسنت 38.529.51814.515201998غرب

عيسى    26925 عطيه عبدالله عادل المحلة بسنت 393019.51514.752019.586.5غرب

محمد    26926 عبدالعال محمود فتحى المحلة بسنت 3616108.54.51017.574.5غرب

غالى   26927 السيد فوزى المحلة بسنت 38.52820141519.518.597.5غرب

رجب   26928 عبدالحميد محمد المحلة بسنت 291517117.514.51787.5غرب

علي     26929 احمد سيد على محمد المحلة تسنيم 32.522.5104.52.51017.599.5غرب

العبدابوصيره   26930 عبدالنبى مصطفى المحلة تغريد 33.525.5107.551015.578غرب

مرجان    26931 حسن محمود احمد المحلة تقى 38.52917.51515201999غرب

البحيرى     26932 احمد السيد محمد طارق المحلة جاسمين 352610107.5131878.5غرب

عبدالرحيم   26933 اسحاق اشرف المحلة جنه 38.53019.513.513.519.518.599.5غرب

على     26934 محمد محمد زكريا محمد المحلة جنه 38.527.518.515142019.598غرب

معروف    26935 ابوالمعاطى عبدالحكيم خالد المحلة جنى 3625.51612131817.598.5غرب

عوض     26936 ابراهيم محمد محمد اسامه المحلة جهاد 37.52018.51312.519.518.594غرب

ميخائيل    26937 انيس اميل تامر المحلة جوفانا 33.520179.254.51419106غرب

لبشتين    26938 احمد جلل احمد المحلة حبيبه 393019.515152019.5910غرب

جمعه    26939 محمد مسعد احمد المحلة حبيبه 37.527.518.5141319.516.597غرب
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عبدالقادر    26940 احمد مصطفى احمد المحلة حبيبه 35251812919.51986.5غرب

السجانه    26941 رجب صلح السيد المحلة حبيبه 35.52318.513.51116.51985.5غرب

القليني    26942 اسماعيل محمد المحمدى المحلة حبيبه 3726.517.513.513.52017.577غرب

حسن     26943 محمد مصطفى الغمراوى ايمن المحلة حبيبه 3929.519.513.514201885.5غرب

الله     26944 جاد عبدالحميد حامد سعيد المحلة حبيبه 26.59.516.57.52101485غرب

برهام    26945 عبدالكريم عبدالعزيز صبرى المحلة حبيبه 37.52317.5147.5151887غرب

بدره    26946 على عبدالحكيم عبدالعظيم المحلة حبيبه 17.567.57.53.5101474.5غرب

الشافعي    26947 عبدالحكيم السيد محمد المحلة حبيبه 352116.513.58.51917.596.5غرب

النشرتي   26948 عبدالرحمن محمد المحلة حبيبه 361511139121577غرب

الشرقاوى    26949 عبدالفتاح عبدالشافى محمد المحلة حبيبه 383017.51514.7519.518.597غرب

الفلح    26950 عبدالسلم فتحى محمد المحلة حبيبه 372619.515152015.587غرب

عطيه    26951 مامون مامون محمد المحلة حبيبه 3420.51013.51416.51787غرب

عبدالمنعم    26952 محمد المليجى محمود المحلة حبيبه 36.525.514.5121418.51985.5غرب

الكفافى     26953 مصطفى الباب فتح مصطفى المحلة حبيبه 38.527.517.513.51319.518.597غرب

السيد    26954 عبداللطيف صبحى وجدى المحلة حبيبه 33.517.51411.51010.516.596.5غرب

حسن    26955 فهمى فتحى اشرف المحلة حل 342614.5141216.51876.5غرب

عبداللطيف   26956 محمود محمد المحلة حنان 39.53019.51413201698غرب

ابوالخير    26957 شبل عبدالفتاح ابراهيم المحلة حنين 2915108.551316.577غرب

مكاوى    26958 محمد عبدالفناح اسامه المحلة حنين 341814.55410.510.568.5غرب

الخولنى    26959 محمد محمد حسين المحلة حنين 34.515117.57.515.512.557غرب

العربى    26960 سلطان جمعه سالم المحلة حنين 38.5302015152019.5910غرب

قاسم    26961 عبدالرحمن صلح هانى المحلة حنين 362813.514141616.599.5غرب

المهدى    26962 محمد فاروق وليد المحلة حنين 39302014.514.752019.5710غرب
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حماد     26963 محمد بكر محمد بكر المحلة حياه 3427.5107.5812.513.589غرب

عبدالعزيزالبلقاسي   26964 عبدالحى مصطفى المحلة خديجه 36.525.51613.515201769غرب

الجندى    26965 محمود عبداللطيف اشرف المحلة خلود 39.52919.7514.5152019.589غرب

القصبى    26966 السيد مسعد السيد المحلة خلود 38.5251713.514.52019810غرب

عطيه    26967 عبدالجواد محمد طارق المحلة خلود 31.510104.5313.51074.5غرب

ابوالغيط    26968 كامل محمد عبدالهادى المحلة خلود 2916.5129.57.51914.587.5غرب

سعيد    26969 عبدالقوى حلمى محمد المحلة خلود 3112.57.54.54101555.5غرب

الشابورى    26970 المام محمد محمد المحلة خلود 372816.514.51519.514.589.5غرب

نمشه    26971 مصطفى محمود محمد المحلة داليا 36.5271714.51419.516.588.5غرب

محمود   26972 مصطفى محمد المحلة دالين 3827.517.513122018.589غرب

الباز    26973 سراج كامل محمد المحلة دعاء 382917.513141917.588.5غرب

شلبي    26974 محمد عبدالعزيز اشرف المحلة دنيا 3616153.5412.517.578غرب

عون   26975 نصر اشرف المحلة دنيا 38.52919.514.514.5202089غرب

الصفطى    26976 عبدالحميد محمد ايمن المحلة دنيا 39.53019.514.515201999غرب

رزق    26977 يوسف مسعد مجدى المحلة دنيا 37.52619141419.51689.5غرب

ابراهيم   26978 محمد وليد المحلة دنيا 32.5216.513.5111616.565.5غرب

السيداحمدعمار   26979 احمد محمد المحلة دينا 32.5211013101515.563غرب

احمد      26980 سيد ابراهيم بدير وجدى المحلة ذكرى 36.529.51714.5111916.565.5غرب

خليل   26981 حامد جمال المحلة راندا 3526.51813.511.518.51576غرب

عثمان    26982 احمد عبدالخالق على المحلة رتاج 37.527.518131217.517.594غرب

الدرس   26983 عبدالله احمد المحلة رحاب 34.523.514.510.511191994.5غرب

واصل    26984 يوسف عبدالله احمد المحلة رحمه 34.520.5149.59191795.5غرب

البهنسى    26985 حسن فتحى احمد المحلة رحمه 34.53019.513.514.519.517.577.5غرب
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عرفه    26986 بدرمحمد محمود ايمن المحلة رحمه 38261711.5112017.575غرب

احمد     26987 سيد عطيه دسوقى طارق المحلة رحمه 36.5301714.51519.519.597غرب

العبد   26988 محمود عبدالشافى المحلة رحمه 36.527.51813818.51874غرب

سالم     26989 البيومى احمد الدين عصام المحلة رحمه 36.523141413.518.51774.5غرب

الشناوى    26990 السيد الدسوقى محمد المحلة رحمه 3123.512891716.584.5غرب

ابومندور     26991 على ابوذكرى محمد محمد المحلة رحمه 393019.514.513201787غرب

شطا    26992 محمد مسعد محمد المحلة رحمه 362618.58.59201687غرب

المهدى    26993 محمد وحيد محمد المحلة رحمه 37.5301914.514.52019.596غرب

الدريني    26994 البسطويسى عبدالجليل وليد المحلة رحمه 38.5301914.51319.51876غرب

عبدالهادي    26995 عبدالسلم عبدالهادى ياسر المحلة رحمه 362516119202086غرب

الجندى    26996 خليل احمد محمد المحلة ردينه 38.5291613.5142017.585غرب

المرسى   26997 مصطفى خالد المحلة رزان 3828.51913.592015.568غرب

عبدالنبى    26998 عبدالعزيز على خالد المحلة رغد 3829.518.514.7514.5201996غرب

النجار   26999 فتوح ياسر المحلة رفا واحد3729.517.512.51419.518.58غرب

حسن   27000 احمدمحمد باسم المحلة رفيده 36.528.517.512.51519.51983.5غرب

الكيال    27001 على السعيد عادل المحلة رفيده 393019.51515202099غرب

جوده    27002 السعيد محمد احمد المحلة رنا 372716.51515181763.5غرب

مصطفى    27003 زكريا جمال اشرف المحلة رنا 37.528.516.511.514.518.519.564.5غرب

عبدالسلم    27004 عبدالقادر عبدالحميد تامر المحلة رنا 342711.511.514.515.52064غرب

حشيش     27005 عبدالعزيز محمد احمد جمال المحلة رنا 3829.51914.51519.52079.5غرب

المنياوى   27006 عبدالله خالد المحلة رنا 363016.512132016.583.5غرب

غلب     27007 محمود احمد السيد محمود المحلة رندا 37.53017.513.51519.51888غرب

الحداد    27008 محمد ربيع محمد المحلة رنيم 363018.510.514202076غرب
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عبدالمعطى    27009 محمد عبدالنبى احمد المحلة روان 34.5271613.515191789.5غرب

الجناينى    27010 عبدالجليل على احمد المحلة روان 38301710917.515.596.5غرب

الدين     27011 شمس ابراهيم عبدالحليم اشرف المحلة روان 321814.512.510.518.51363.5غرب

سوسو    27012 ذكى محمد اشرف المحلة روان 38.530191312.5201772غرب

ابوسعد    27013 محمد الدسوقى السيد المحلة روان 3224.511.59.5111515.563غرب

حسين    27014 عبدالحفيظ دربيله رضا المحلة روان 37.5291913.513.52015.575.5غرب

ذكى    27015 صبرى حسن طارق المحلة روان 36.521.511.5101112.512.553.5غرب

قديس    27016 عبدربه المتولى على المحلة روان 37.53016.5121518.51763غرب

عيد    27017 محمد عبدالعظيم عيد المحلة روان 383019.511.5152016.565.5غرب

العفيفى    27018 تاج محمد فتحى المحلة روان 29.510107.57.57.512.562غرب

مصطفي    27019 عبدالرحمن عبدالرحمن محمد المحلة روان 38292014.515201879غرب

درويش     27020 الدين جلل محمد محمد المحلة روان 31.524.513107.514.51873غرب

يوسف    27021 العدوى الرفاعى مصطفى المحلة روان 342714.514101517.562غرب

حامد    27022 ابراهيم سليمان ممدوح المحلة روان 36.527.510.51210.515.518.551.5غرب

البحيرى     27023 عطيه محمد عبدالفتاح محمد المحلة رودينا 38.528.5181313181964.5غرب

الغريب    27024 محمد السيد الغريب المحلة رودينه 3626171111.517.515.577غرب

صقر    27025 اليمانى اليمانى رضا المحلة روضه 29.5171110.581012.564.5غرب

يوسف    27026 عبدالعزيز احمد محمد المحلة روضه 33.524.516.51312.514.519.564غرب

بكر    27027 احمد على محمود المحلة روضه 39302015152019.599غرب

يوسف    27028 عبدالحميد عباس نصر المحلة روضه 31.517.51022.5101471.5غرب

ابوبكر   27029 احمد السيد المحلة روفيدا 311610557.517.572.5غرب

عبدالعزيزابراهيم   27030 محمود محمد المحلة رول 3828.519.514.512.51919.598.5غرب

سكر    27031 موسى محمد احمد المحلة روميساء 38.53018.515152019.595غرب
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السيد    27032 عبدالرحمن محمد اشرف المحلة ريم 311610119.51317.571.5غرب

اسماعيل   27033 حسن طلحه المحلة ريم 351910109.513.515.572.5غرب

شحاته    27034 السيد ابراهيم محمد المحلة ريم 37.5281512.51218.517.565غرب

البدري    27035 فرج احمد فتحى المحلة ريناد 3727.516.513.513.5191784غرب

حبيب    27036 ياسين كامل اشرف المحلة زينب واحد3422.5117.57.51317.57غرب

شتلة   27037 عبدالكريم السيد المحلة زينب 35.51975.510.5181363.5غرب

الهنداوى    27038 احمد محمد عاطف المحلة زينب 26.519.53129.5111272غرب

الفخراني    27039 شعبان سعد شريف المحلة ساره 372416.513.513.5181475.5غرب

حماد    27040 ابراهيم امين عبدالمنعم المحلة ساره 32.530167.58.51616.597غرب

الشاذلى    27041 محمد عبدالهادى عبدالمنعم المحلة ساره 392919.514.5152019.5710غرب

السيد    27042 عبدالغنى صديق محمد المحلة ساره 382917.514.515201758.5غرب

حسين   27043 محمد محمود المحلة ساره واحد35.522.51611.510.518.5196غرب

جمعه    27044 السعيد سعد مصطفى المحلة ساره واحد28.511.5131111.516155غرب

سليمان    27045 رمزى ابراهيم نبيل المحلة ساره 38.53019.51514202084غرب

ربيع    27046 عبدالجليل على وليد المحلة ساره 39.530191515201888غرب

يونسحسن   27047 يحى المحلة ساره 37.5291914.514.516.517.578.5غرب

سرحان    27048 حسن ابراهيم حسن المحلة سحر 27.522.5107.57.513.51067غرب

سالم    27049 مصطفى احمد محروس المحلة سعاد 3426105814.513.553.5غرب

ابوليله    27050 زكى سيد ياسر المحلة سعاد 35.525.51612.513.5191645غرب

عثمان    27051 احمد محمد احمد المحلة سلمى 3220.51511.51216.514.576.5غرب

على    27052 عبدالفتاح فهمى ايمن المحلة سلمى 322217.5117.516.517.565.5غرب

الشوربجى   27053 ابراهيم تامر المحلة سلمى 2822103.57.513.51763.5غرب

دشيش    27054 عبدالله محمد حسن المحلة سلمى 3729191312.5181573.5غرب

 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1249

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

زهران    27055 سيداحمد الكومى خالد المحلة سلمى 35.526.5161512.52013.561.5غرب

محمد    27056 السيد فرج خالد المحلة سلمى 332514.5911.517.518.562.5غرب

القط    27057 عبدالسلم سمير سامح المحلة سلمى 37.53019.514.514.52019.589.5غرب

خليل    27058 احمد عبدالعزيز طلعت المحلة سلمى 372416.59.5817.51955غرب

ابوالفتوح   27059 محمد ماهر المحلة سلمى 36.525.513.51012.51917.575غرب

مبروك   27060 غريب محمد المحلة سلمى 352414.511.5917.513.573غرب

برهام    27061 يوسف مدحت محمد المحلة سلمى 36.52816.514.514.5201775غرب

عون   27062 مصطفى محمد المحلة سلمى 38.53019.5151519.518.564غرب

الدهليز    27063 حامد رمضان وليد المحلة سلمى 37.528.519.514.514.5201973.5غرب

الشافعي   27064 عطيه محمد المحلة سلوى 33.525.57.59.510.517.51972غرب

الفخرانى    27065 محمد احمد سامى المحلة سماح 311467.51.515.519.562.5غرب

الكشر    27066 محمد حامد السيد المحلة سمر 35.526.51513.5132019.565غرب

صالح    27067 محمد فاروق شعبان المحلة سمر 31.521.57.513.51116.515.572.5غرب

قديس    27068 عبدربه المتولى على المحلة سمر 31.521.511.5148.5131682غرب

البندارى   27069 محمد حمدى المحلة سميره 342912.513.512181682.5غرب

الربى    27070 احمد عبدالفتاح عماد المحلة سميره 352918151318.516.583غرب

ابراهيم    27071 الغريب محمد احمد المحلة سها 3120.5414.51113.51773غرب

عزام    27072 ابراهيم عبدالعزيز ماجد المحلة شانيز 211563.526.51373غرب

العربي   27073 سليمان حاتم المحلة شروق 33.5251213.512181874غرب

الشافعى    27074 حسانين محمد صبحى المحلة شروق 292210145161874غرب

على    27075 محمد احمد على المحلة شروق 3523.57.5141012.51873.5غرب

مبروك    27076 على عثمان على المحلة شروق 292311135.51315.582غرب

تركى    27077 السيد فتحى عمر المحلة شروق 36.52818.51514.7519.52078غرب
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زايد    27078 عبدالغفار صبحى محمد المحلة شروق 2821.5101151417.571.5غرب

النجار    27079 سليمان محمود محمود المحلة شروق 32201013.591816.574غرب

سلم    27080 عبدالفتاح محمد وليد المحلة شروق 28.523713.59.516.51672.5غرب

الدسوقي   27081 عبدالحى نصر المحلة شمس واحد22.5217.57.541311.57غرب

الجوهرى    27082 محمود ابوالعنين وحيد المحلة شمس 33.525.513.514.510.516.518.593.5غرب

سلطان    27083 ابراهيم على ابراهيم المحلة شهد 3620.5101041715.567غرب

ابوحشيش    27084 الدسوقى مصطفى اشرف المحلة شهد 38.525.518.5151419.517.578غرب

مطاوع    27085 رزق احمد حماده المحلة شهد 35136112.518.51776غرب

سليم    27086 امين محمد رضا المحلة شهد 33271098.52016.576غرب

قنديل    27087 فرج احمد شريف المحلة شهد 363012.5119.52017.566.5غرب

الدمرداش   27088 عبدالله عبدالبديع المحلة شهد 17104.533.5141165غرب

ابوعيطه    27089 عبدالعزيز عبدالعاطى عبدالله المحلة شهد 362159.53.515.51167غرب

سليمان    27090 فرغلى مصباح فرغلى المحلة شهد 39.529.517.5131419.51967.5غرب

الدسوقى   27091 عبدالبر مجدى المحلة شهد 26.5104.52.5216.51466.5غرب

حسن    27092 احمد شعبان محمد المحلة شهد 382916.51514.5201968غرب

عبدالجواد    27093 سعد السيد نصرالدين المحلة شهد 35.519.510129.5181668غرب

الدين     27094 نور عبدالحميد على اشرف المحلة شيماء 3826101513.518.51976.5غرب

النشيلى     27095 البسيونى على البسيونى المحلة شيماء 2917.5101181619.566.5غرب

شحاته    27096 المتولى عبدالمنعم جهاد المحلة صفيه 3421.5148.58.517.51377.5غرب

ضيف    27097 حافظ عبدالوهاب محمود المحلة ضحى 35.522.512.511.58.5181377.5غرب

فهيم   27098 عبدالمبدىء محمد المحلة عبير 2925.54.5117.51814.577غرب

القرط    27099 المتولى مصطفى محمد المحلة عبير 37.529.518141119.51887.5غرب

الحلفاوى    27100 حسن محمد احمد المحلة غاده 2912.55.510.59.51212.565.5غرب
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الهتيمى    27101 احمد عبدالله ابراهيم المحلة غرام 113.565نصف14.5114.57.5غرب

ابراهيم     27102 فتحى محمد ابراهيم الزهراء المحلة فاطمه 393018.515152018.587غرب

غنيم    27103 عبدالمطلب غنيم عاطف المحلة فاطمه 3627.5171514201588غرب

قاسم    27104 عبدالرحمن صلح عبدالرحمن المحلة فاطمه 36.5201385.5118.595.5غرب

خليفه   27105 محمد عرفات المحلة فاطمه 392918.512.5151916.598غرب

السيد    27106 عوضمصطفى محمد المحلة فاطمه 39.528.5141212.51613.593غرب

صيام     27107 خليل عبدالله سند وليد المحلة فاطمه 3828147.51014.51882غرب

نحله    27108 احمد السيد احمد المحلة فرح 3930201415201782غرب

الكورانى   27109 محمد عصام المحلة فرح 38.5291813.514.5191482غرب

النجار     27110 محمد حمدى محمد محمود المحلة فرح 39.5301814.51519.51676غرب

حموده    27111 عبدالله احمد هيثم المحلة فرح 39.5301814152018.577.5غرب

اسماعيل    27112 محمد يوسف محمد المحلة فردوس 39261513.511.518.513.583.5غرب

الشيخ    27113 عبدالعزيز مصطفى المهدى المحلة فريده 3930191514.519.51777.5غرب

غنيم    27114 محمد المغاورى محمد المحلة فريده 3829.518.514.51418.516.573غرب

اللبودى    27115 محمد محمداحمد احمد المحلة لمياء 37161011.510.51216.562.5غرب

خضر    27116 احمد محمد احمد المحلة ليلى 3928.51413.59.518.510.551.5غرب

القاضى    27117 محمد الدسوقى ناصر المحلة مايا 39301914.514.752013.573غرب

الله     27118 خلف مصطفى احمد مصطفى المحلة مايسه 39.529191312191998.5غرب

السحرى    27119 ابراهيم الزغبى السعيد المحلة مديحه 3929.5181212181796غرب

الشبشيرى    27120 مصطفى اسماعيل جمال المحلة مروه 39.5291913152018.598.5غرب

البنا    27121 حافظ السيد جمال المحلة مروه 38.529171311.519.512.592.5غرب

حسن   27122 عبدالله محمد المحلة مروه 39.529201514.519.516.596غرب

الغمرى      27123 على العرب عز احمد احمد المحلة مريم 373015101116.51792.5غرب

 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة
 . بنات   ا ت العمال مدينة



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1252

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العشرى    27124 سيداحمد صلح احمد المحلة مريم 34.529127.59181071.5غرب

حسن   27125 محمد احمد المحلة مريم 3827.51613.51319.51698غرب

ابوليله    27126 ذكى محمد احمد المحلة مريم 35.525.5141192013.588غرب

الجندى    27127 ابراهيم يوسف احمد المحلة مريم 38.53018.513.514.52018109غرب

لبشتين    27128 الششتاوى محمد ادهم المحلة مريم 39.5302015152016.5109.5غرب

حفيضه    27129 محمد كمال اشرف المحلة مريم 38291714.514201797.5غرب

عمران    27130 احمد ابوالعزم السيد المحلة مريم 23.5965.57.512.5844.5غرب

الدسوقى    27131 حامد محمود تامر المحلة مريم 3929171512.52015.565.5غرب

السحت    27132 يوسف سعيد جمال المحلة مريم 38.5281714.51019.512.555.5غرب

سليمان    27133 نجيب محمد جمال المحلة مريم 38.52815.512.51019.51678.5غرب

عبدالرؤف   27134 سعد خالد المحلة مريم 37.52918.512122016.586غرب

يوسف    27135 توفيق نجيب سامح المحلة مريم 39.52919.51513.5202089غرب

العراقى    27136 على احمد سامى المحلة مريم 25.586.51155.59.558.5غرب

حموده    27137 احمد اسماعيل طارق المحلة مريم 39291914132014.598غرب

ايوب    27138 عازر سعد طارق المحلة مريم 39281513.512.5202089غرب

محمود   27139 زكى عرفه المحلة مريم 392917.513.51519.51087.5غرب

العربي    27140 محمد مصطفى عصام المحلة مريم 30.5155.513.512.51210.576غرب

الشافعى   27141 عبدالحميد عمرو المحلة مريم 393019.515152018.599غرب

عبدالجليل    27142 مدبولى عبدالكريم محمد المحلة مريم 3929181514.52017.599غرب

حجاب    27143 عامر محمد محمد المحلة مريم 383010.514.512.51917.5810غرب

صالح     27144 كامل الدين محى محمد المحلة مريم 3929181515201999.5غرب

الزعبلوى    27145 الشهاوى مصطفى محمد المحلة مريم 38.53018.514.514.5201899.5غرب

نوار    27146 محمود فوزى محمود المحلة مريم 38.52819151519.516.599.5غرب
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رضوان    27147 ابراهيم ابراهيم مصطفى المحلة مريم 38.529.51913.51519.751874غرب

عبده     27148 على محمد على مصطفى المحلة مريم 332217.51412.5161272.5غرب

ضوه    27149 محمد محمود مصطفى المحلة مريم 39301914.5152015.595.5غرب

الجميلى    27150 حسن سيد محمد المحلة مشيره 3728.516.513.55.512.51575.5غرب

ابوالفتوح    27151 احمد شحته احمد المحلة ملك 39.52918.515152013.577غرب

جمعه    27152 احمد جمعه محمود المحلة ملك 3828.519.5159.5161377غرب

زيان    27153 على احمد وائل المحلة ملك 37.517.513.513.513.5131365.5غرب

الغريب    27154 احمد عبدالسلم احمد المحلة منار 23510121.510.51063غرب

قمر     27155 الله خير محمد ايمن المحلة منار 38.53019.515152012.575.5غرب

العلوي    27156 احمد فتحى صلح المحلة منار 35.521.519.513.59141175.5غرب

غانم    27157 محمد رمضان طارق المحلة منار 37.53019.51513.52014.576غرب

ابوليله    27158 زكى محمود مصطفى المحلة منال 34.524.5181311.51813.586غرب

غالى     27159 سليمان المتولى السيد الله المحلة منه 39.53020151519.517.599غرب

القليوبى      27160 احمد سيد السيد ايمن الله المحلة منه 32.51514.58.531715.585غرب

حسن     27161 محمد احمد تامر الله المحلة منه 3326.512141012.51585غرب

الفحل     27162 السيد محمد تامر الله المحلة منه 35.5231413.58.5151485.5غرب

ابومسلم    27163 عبدالله حسن الله المحلة منه 352816.514.510.5181495غرب

بدره    27164 عبدالحكيم حماده الله المحلة منه 33.526.51514.57.511.510.586غرب

مصطفى     27165 صابر السعيد صابر الله المحلة منه 38.53019.515152013.576.5غرب

غنيم     27166 عبدالفتاح محمود عبدالفتاح الله المحلة منه 289.513.54.521111.575غرب

احمدالكردى    27167 محمد عبدالله الله المحلة منه 30.528161310711.561.5غرب

عامر     27168 البسطويسى محمد عبدالله الله المحلة منه 29.522.514.5137.551183غرب

الدماطى    27169 محمد علء الله المحلة منه 191511.59.57.5712.584غرب
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حموده     27170 ابراهيم عبدالمنعم على الله المحلة منه 3830161513.51810.575.5غرب

قاسم     27171 عبدالفتاح محمد قاسم الله المحلة منه 39291815151715.589غرب

مهنى    27172 محمد كامل الله المحلة منه 39.53019.514152012.589.5غرب

الغمرى      27173 العرب عز احمد محمد الله المحلة منه 3525.512.5685981.5غرب

المرغنى    27174 السيد محمد الله المحلة منه 33.5251411.57.5101082.5غرب

صالح     27175 محمد صالح محمد الله المحلة منه 36.527.51414.759.516.51384غرب

الشال     27176 محمد عبدالسميع محمد الله المحلة منه 38.53018.51514.75181497غرب

شبانه      27177 احمد جلل محمد محمد الله المحلة منه 36.53017.5141317.51284.5غرب

عيسي     27178 محمد مرسى محمد الله المحلة منه 36.52918.51413.52012.589.5غرب

بلل     27179 احمد ابراهيم محمود الله المحلة منه 35.529.516.5151219.51382غرب

الحداد     27180 محمود زكريا محمود الله المحلة منه 35.5271512617.515.583.5غرب

حامد     27181 زكى صلح محمود الله المحلة منه واحد30.523.511.59.5315.5115غرب

المنسوب     27182 عبدالواحد محمد مدحت الله المحلة منه 3327.51714.75121816.578غرب

عبدالحميد    27183 الشحات مصطفى الله المحلة منه 37.5281614.512.5191699غرب

سلم     27184 محمد فاروق ناصر الله المحلة منه 35.526.51010.55.512.5884غرب

على     27185 احمد سمير هانى الله المحلة منه 27.516.51083.57.510.571.5غرب

عبدالعاطى    27186 محمد السيد خالد المحلة منه 393018.514152016.587غرب

عبدالعال    27187 عبدالعزيز مسعد خالد المحلة منه 3117127.57.58.512.581.5غرب

الحبشى    27188 يوسف محمد ذكى المحلة منه 1611157.57.510.513.577.5غرب

الدرينى    27189 عبدالجليل على عبدالجليل المحلة منه 38.53019.514152017.579.5غرب

عبدالوهاب   27190 غازى عبدالفتاح المحلة منه 36281912.51419.51589.5غرب

عوف    27191 على محمد مسعد المحلة منه 382818149.51813.569.5غرب

نمر   27192 ابراهيم مهدى المحلة منه 37.53018.5151519.751357غرب
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عوض    27193 خضر الجيوشى احمد المحلة منى 36.528161313.518.514.565.5غرب

المالح     27194 احمد سيد عبدالمعبود احمد المحلة منى 3824.51714.512.51917.586.5غرب

رضوان    27195 فتوح السيد خالد المحلة منى 32.52919151319.51586.5غرب

ابوعطيه    27196 محمود محمد رجب المحلة منى 3626.514.51314.5209.576.5غرب

البنا    27197 حافظ ابوالمعاطى محمد المحلة منى 3026.513.511.510167.586غرب

محمودالحداد   27198 زكريا محمد المحلة منى 31.520.51110915.514.567.5غرب

شلبى    27199 السيد عبدالمنعم مرزوق المحلة منى 393019.513.515201889غرب

اسماعيل    27200 زكى اسماعيل عصمت المحلة منيره 37.53018.51415201689غرب

المرشدي    27201 رشاد ابراهيم وليد المحلة موده 36.52513.51111.51815.588.5غرب

سند    27202 احمد عباس ابراهيم المحلة مى 3728161314191989غرب

المصرى    27203 السعيد سعيد تامر المحلة مى 323013.512919.51688غرب

المحسناوى   27204 محمد طارق المحلة مى 29.52912119.51416.588.5غرب

مطاوع    27205 محمد على مجدى المحلة مى 38.530191514.5201679غرب

الجمال    27206 حسن الجبالى محمد المحلة مى 1214.588واحد27.5157.57.5غرب
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ابوطالب    27207 شعبان ابوطالب احمد المحلة مياده 35261612.58201788غرب

نوفل    27208 حسن السيد محمد المحلة مياده 2822.51010.57.5151887.5غرب

ابوزيد    27209 محمد حسن محمد المحلة ميار 34.53017.512.59.516.514.563غرب

عبدالحق   27210 عبدالله ايهاب المحلة ميرنا 352914.514.7514.516.516.563.5غرب

ابوالعزم   27211 احمد طارق المحلة ميرنا 38301813151915.576.5غرب

بدر   27212 عبدالفتاح عادل المحلة ميرنا 382917.51210.519.51764.5غرب

السبكى    27213 محمود السيد محمد المحلة ميرهان 3424.511.51310151353.5غرب

حبيب    27214 سالم ابوالعنين سالم المحلة نانسى 36.528.51714.51519.516.565غرب

القصبى    27215 احمد البسطويسى محمد المحلة نانسى 383019.51314201694غرب

عبدالحليم    27216 السيد محمد محمد المحلة نجاه 331313104.5111694.5غرب

المزين   27217 المحمدى خالد المحلة ندا 21.5174.57.57.551053.5غرب

ابوالغيط    27218 سليمان عبدالعظيم وائل المحلة ندا 30.5184.5117.58864غرب

ابوالفتوح    27219 احمد السيد احمد المحلة ندى 362910.513.513.5161584غرب

الشيخ    27220 ابوالعزم يوسف احمد المحلة ندى 3830181413.52016.575.5غرب

ابوكبير     27221 محمد رضا محمد السيد المحلة ندى 37.524.511.512111214.564.5غرب

مصطفى    27222 صلح محمد ايمن المحلة ندى 30.5231014.51515.516.581.5غرب

سالم    27223 على البسطويسى جمال المحلة ندى 36.5201012.511.510.518.582.5غرب

رضوان    27224 العوضى رفعت حسين المحلة ندى 29.5164127.512.511.572.5غرب

عبدالله    27225 ابراهيم احمد سامح المحلة ندى 3623.51212.513.518.51382.5غرب

مسعود    27226 جادالله عبدالغفار طه المحلة ندى 36.53019.514.514.518.51285غرب

المليجى    27227 على عنتر على المحلة ندى 37302014.51519.51675غرب

الجابري    27228 ابوالمجد محمد عمرو المحلة ندى 28241013912.511.555.5غرب

المحلوى    27229 السيد مصطفى فتحى المحلة ندى 3016107.58711.564.5غرب
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محمدالغريب   27230 عبدالمنعم محمد المحلة ندى 3127710.57.510.51484.5غرب

حسن    27231 السيد نجاح محمد المحلة ندى 3022.51010.57.512.513.553غرب

العدوي    27232 محمد ياسين محمد المحلة ندى 362514.510131714.563غرب

راشد    27233 عبدالواحد محمد محمود المحلة ندى 31.51810.5107.516.51483.5غرب

محمد    27234 عبدالستار محمد مصطفى المحلة ندى 33.52513.51411.51412.574.5غرب

الصفتى    27235 عبدالعظيم مسعد هشام المحلة ندى 3021151312.510.513.566غرب

عبدالقادر    27236 احمد محمد محمد المحلة نرمين 3829.51915152018.559غرب

عوض    27237 حسن وفقى السيد المحلة نسمه 34.529.515.5151517.517.566.5غرب

بحيرى    27238 محمد الششتاوى محمد المحلة نشوى 34.522.512.514.514.512.512.574غرب

جعفر     27239 ابراهيم المنسوب محمد احمد المحلة نغم 3729.519141519.51584.5غرب

الغنيمي    27240 عبدالمعطى حسنى حاتم المحلة نغم 2918710.53.55.511.564غرب

الحسينى   27241 محمد ناصر المحلة نغم 37.527.512.5147.5131662.5غرب

ابوعلى    27242 محمد عبدالعاطى احمد المحلة نهال 29.524.51312918.51555.5غرب

الجندي    27243 ابراهيم يوسف رأفت المحلة نهله 36.53015137.518.518.575غرب

منا    27244 حلمى متولى محمد المحلة نهى 36.5301714.513.51918.576غرب

خليل    27245 الدسوقى محمد خالد المحلة نوال 27.52761414.513.512.575غرب

حلوه    27246 حافظ توفيق حافظ المحلة نور 3828.5151514.519.51575.5غرب

بخيت    27247 السيد على خالد المحلة نور 3729.517.51414.519.51553غرب

محمود    27248 عبدالغفار السعيد اشرف المحلة نورا 35.526101141015.562غرب

سلم    27249 ابراهيم على محسن المحلة نورا 30.522115.54.57.513.563غرب

القطان    27250 مصطفى محمد محمد المحلة نورا 372318.513.51117.519.586غرب

عبدالسيد    27251 احمد السيد احمد المحلة نوران 3820.512.57.55.515.51463غرب

محمدالخيارى   27252 حسن سعيد المحلة نوران 38.53018.514.7513.5201565.5غرب
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عبدالجواد   27253 كامل معوض المحلة نوران 38.526.5157.55.517.513.565.5غرب

موافى   27254 محمد هشام المحلة نوران 37.528.51814.51219.51485.5غرب

الطروش    27255 المتولى محمد وليد المحلة نوران 393017.51514.5201776.5غرب

النشيلى     27256 البسيونى على البسيونى المحلة نورهان 351611.58.58.518.51776غرب

ابوليله    27257 ذكى محمد السعيد المحلة نورهان 38.5301915152017.5810غرب

غانم    27258 رضوان محمد سلمه المحلة نورهان 372819.5151519.516.588غرب

ماضى    27259 محمد جوده محمد المحلة نورهان 38.53018.515152018810غرب

جودة    27260 محمود عبدالجليل محمد المحلة نورهان 311510104.51110.566.5غرب

الترياقي    27261 حسن مسعد محمد المحلة نورهان 31.524.510.513.5111315.558غرب

عامر    27262 ابراهيم خليفه محمود المحلة نورهان 39.529181515201679.5غرب

سلمه   27263 محمد مسعد المحلة نورهان 3729101413.52015.576غرب

عبدالعال    27264 على السيد منصور المحلة نورهان 39291614.512.51913.575غرب

احمد     27265 سيد عبدالعزيز محمد ياسر المحلة نورهان 383015.51410.518.51675غرب

عبدالفتاح    27266 سلمه محمد فايز المحلة نورين 37.529.518.51514.52015.577.5غرب

العبد    27267 عبدالحليم عبدالرحمن احمد المحلة نيره 30.52110139.516.51574غرب

الصغير    27268 عبدالمنعم محمد اشرف المحلة نيره 35.529111311.516.51275.5غرب

جمعه   27269 عبدالجواد طارق المحلة نيره 393018.51512.5201787.5غرب

حامد     27270 محمود حسن عادل محمد المحلة نيره 392410107.514.510.587غرب

اسماعيل    27271 محمد بدوى احمد المحلة هاجر 37.53018.514.515201675.5غرب

احمد    27272 عبدالخالق عبدالرحمن احمد المحلة هاجر 36.52614.514.5152017.576غرب

البسيونى    27273 محمد عبدالنبى احمد المحلة هاجر 38.5301613.5151918.568غرب

الدسوقى    27274 زكى محمد جلل المحلة هاجر 35.5181534.516.515.565.5غرب

ابوالفضل   27275 ابوالعمايم جمال المحلة هاجر 3019107.53.51916.585غرب
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حسن    27276 عبدالحميد عبدالغفار حسن المحلة هاجر 38.52917.51211.51715.584.5غرب

حسن    27277 عبدالله عبدالمنعم حسين المحلة هاجر 342213.5128.5191474.5غرب

محمد    27278 مراد مصطفى حمدى المحلة هاجر 27.520107.5511.510.575غرب

العزب    27279 احمد ابواليزيد رضا المحلة هاجر 38.529.516.514.51519.519.579.5غرب

الله     27280 فضل عبدالرازق فؤاد عبدالرازق المحلة هاجر 2415105.5291777غرب

حموده    27281 احمد عبدالفتاح محمد المحلة هاجر 38.5302014.5152019.589.5غرب

كشر    27282 ال السيد هانى المحلة هاجر 39.5292015152019.589غرب

ابوالغيط    27283 ابراهيم احمد محمود المحلة هاله 34.52913.513.510.518.51998.5غرب

صقر     27284 اليمانى اليمانى محمود الله المحلة هبه 3612.51010.57.514.51584غرب

يونس     27285 طلبه عبده مصطفى الله المحلة هبه 37.529.51513.514.519.518.588.5غرب

الزفتاوى    27286 ابراهيم محمد عمرو المحلة هبه 38.5241713.510.52018.598غرب

الزكى     27287 ابراهيم بديع محمد ابراهيم المحلة هدى 372919.51110.519.518.598غرب

فرس    27288 محمود الدسوقى احمد المحلة هدى 38.529.518.514.751519.7518.597.5غرب

النجار    27289 يوسف فرج يوسف المحلة هدى 38.5291813.514.5191997.5غرب

عبدالرحمن     27290 بيومى محمد بيومى خالد المحلة هدير 37.53019.51415201999غرب

العماوى    27291 بدوى محمد عصام المحلة هنا 35.53014.513.511.519.515.587غرب

الديب    27292 احمد محمد جهاد المحلة هناء 39281714.51519.515.588غرب

داوود    27293 العراقى على محمد المحلة هنوه 3527.515.510.54.51518.551.5غرب

خاطر   27294 سالم محمد المحلة وفاء 35.523.512.5141018.514.575غرب

حلوه    27295 مسعد محمد احمد المحلة ولء 3829.515.5131317.513.575.5غرب

اباظة    27296 محمد عبدالستار محمد المحلة ولء 26.520.5107.5512.514.562غرب

عبداللطيف   27297 على احمد المحلة يارا 3623.511.5131215.514.562.5غرب

المل    27298 محمد محمود احمد المحلة يارا 33.53010.5125151775.5غرب
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شادى    27299 عبدالغنى اسماعيل ايمن المحلة يارا 34.527191414191774.5غرب

حافظ    27300 حسيب مصطفى عصام المحلة يارا 3729.51813.5131917.593.5غرب

سليمان    27301 محمد عبدالجليل مسعد المحلة يارا 3728.51011.59141751.5غرب

بكر    27302 السيد عبدالواحد يحيى المحلة يارا 3830191515201989غرب

احمد   27303 موسى اسامه المحلة ياسمين واحد38.53019.5151520168غرب

السنكرى    27304 احمد محمد السعيد المحلة ياسمين 3927.513.514.514.5181585غرب

على    27305 محمد حسينى عبدالله المحلة ياسمين واحد38.52814.514141817.57غرب

الششتاوى    27306 السيد ابراهيم محمد المحلة ياسمين نصف3324.512.513.5815.5148غرب

ابوطالب    27307 شعبان ابوطالب محمد المحلة ياسمين 36.52719.5147.51919.585غرب

الغريب    27308 محمد سيد محمد المحلة ياسمين 3826.51513.510.51918.587.5غرب

عامر    27309 عبدالحميد فوزى محمد المحلة ياسمين 21.5207123.511.516.582.5غرب

ابوزيد    27310 احمد محمد عثمان المحلة يمنى 33.52913151217.51683غرب

كركه    27311 على ذكى علء المحلة يمنى 383019.515152020810غرب

سليمان    27312 توفيق بهنام اشرف بنين  ابانوب عبدالعزيزع المحلة عمربن 352716.51311.519.7519.588.5غرب

بخيت   27313 ثابت اشرف بنين  ابانوب عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.52918117.5201888غرب

بواقيم   27314 كامل وليم بنين  ابانوب عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.527161310.5202088.5غرب

ابراهيم    27315 محمد انور احمد بنين  ابراهيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.524.511.5129.51714.579غرب

داود    27316 محمد شبل احمد بنين  ابراهيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 3012113.55.5714.584غرب

كشك    27317 الدسوقى ابراهيم اسماعيل بنين  ابراهيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 33261510.581816.567.5غرب

الشال   27318 بدير السيد بنين  ابراهيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 3727.516.51311.5191867.5غرب

سليمان   27319 عبدالعظيم لطفى بنين  ابراهيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.5271213.5816.514.579.5غرب

ابوشوشه   27320 ابراهيم مدحت بنين  ابراهيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 3028141410.51917.569غرب

محمود    27321 الدسوقى ابراهيم وائل بنين  ابراهيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 393019.7514.514.5202069.5غرب
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عبدالهادى   27322 ابراهيم ابراهيم بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 31.52715.512.51118.515.568.5غرب

حميده   27323 احمد ابراهيم بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 352613.5121113.51668غرب

حلوه    27324 الدسوقى احمد اسامه بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.5301914.5142016.578غرب

عبدالحى   27325 السعيد اشرف بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 39301914.5151916.568غرب

احمد    27326 قطب عبدالبارى السعيد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 39.53019.514.515202078غرب

محمد    27327 حلمى عبداللطيف السيد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 34291811.759201488غرب

البلقاسي     27328 الدين محى احمد باسم بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.522.51613.5917.515.575غرب

جبرعبدالعال   27329 عبدالعال باسم بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.5281514.59.51714.568غرب

السيد    27330 ابراهيم جعفر تامر بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.5281712.511.514.519.578.5غرب

المنسى    27331 البسطويسي بدير جمال بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.52819.51112.51519.578.5غرب

ابوعتمان    27332 محمد رفعت حازم بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 352917.55.53111966.5غرب

البنا   27333 عبدالفتاح خالد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.527.518.514.515201988.5غرب

عبدالجواد   27334 ابراهيم رضا بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.528.519.7514.5152019.589غرب

موسى    27335 العفيفى عبدالله رمضان بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3630208.7514.51818.599غرب

رمضان    27336 الزغبى محمد رمضان بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 31.52411.511.58.516.516.567غرب

شعيب    27337 ابراهيم محمد زكريا بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 39292014.5152018.587غرب

الغول   27338 صادق سامح بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 38271914141616.588غرب

كامل   27339 عبدالمنعم سامى بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.5291914.51518.51887غرب

عبدالله    27340 على الدمرداش سعيد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3319141413181668.5غرب

صنقر   27341 احمد شريف بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 362814.514.51416.51468غرب

عماشة    27342 عبدالمولى ربيع صفوت بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.519109.58.513.512.568غرب

يس    27343 امام رضوان صلح بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.529151515191989غرب

الشيخ   27344 مصطفى ضياء بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3827.518.515151917.589.5غرب
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جانب    27345 امام احمد عبدالحميد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 383019.751513.52016.599غرب

شاهين   27346 محمد عبدالحميد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 31.5251187.5161579غرب

العفيفى    27347 على متولى عبدالعزيز بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3326.5151212.5181668غرب

اماره   27348 محمد عبدالفتاح بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 362716.514.7512.519.7515.568.5غرب

مطر    27349 عبدالفتاح جمعه عبدالمنعم بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.5231511121717.553.5غرب

يس    27350 محمود مرسى على بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.527.51313.512.51816.589غرب

ابراهيم    27351 رجب محمد فتحى بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 312112.512.512.514.51658غرب

عبدالجليل   27352 احمد قاسم بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.526.517.511.51319.517.568غرب

دره    27353 ابراهيم ابراهيم محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 352718.515141918810غرب

هنيدى    27354 خليل احمد محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 34281814.511.517.517.579.5غرب

علم   27355 احمد محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 382919.514.515201579غرب

ابوخاطر    27356 رزق السيد محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 372919.751510.517.51877.5غرب

عبدالعال   27357 الشحات محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3830201515201969.5غرب

ابراهيم   27358 جوده محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3529.51714.757.515.51769غرب

الششتاوى    27359 صديق حلمى محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3730191514.5201878.5غرب

الحضرى     27360 الله عطا رمضان محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.5301914.51019.518.578غرب

عبدالعظيم   27361 عباده محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 372819.51515201978غرب

عبدالرحمن    27362 جاد عبدالحليم محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 372919.514.5111817.567.5غرب

السيدابوالمعاطى   27363 عبدالرافع محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 382919.514.5151918.588غرب

حامد   27364 غانم محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 352718.514.51218.51567غرب

بحبح    27365 عبده فتحى محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.5271914.515201867غرب

البليهى    27366 محمد محمد محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.527.519141419.51968غرب

فرحات    27367 محمد مسعد محمد بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37301915152015.569غرب
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عفيفى    27368 محمد ناصف مصطفى بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3123.512143.513.51865.5غرب

ابراهيم   27369 محمد موهوب بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3426.512.514.514.518.51875غرب

مشعل   27370 رشدى وائل بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.52917.515616.51787.5غرب

جاد    27371 عبداللطيف شعبان وائل بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.52917.5151019.517.589.5غرب

حمدالله   27372 محمد ياسر بنين  احمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.529.519.51514.75201878غرب

الريس    27373 محمد كمال صلح بنين  ادهم عبدالعزيزع المحلة عمربن 34.523.515.5125.518.51455غرب

ابوعمر    27374 على محمد على بنين  ادهم عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.524.51412.55141866غرب

السيد    27375 متولى عبدالمنعم مسعد بنين  اسر عبدالعزيزع المحلة عمربن 34.52314.51212.51517.547.5غرب

شحاته    27376 احمد صبحى محمد بنين  اسلم عبدالعزيزع المحلة عمربن 3627.517.51214.516.516.566.5غرب

ضوى   27377 يمنى مصطفى بنين  اسلم عبدالعزيزع المحلة عمربن 25.52313.511.58.51316.572.5غرب

رزق    27378 محمود خليفه محمد بنين  السعيد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.527.517.514.5141817.588.5غرب

ابوالغيط   27379 عبدالخالق الجندى بنين  السيد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.52918.514.5141617.567.5غرب

بدران    27380 السعيد السيد عادل بنين  السيد عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.511137.52.513.51566غرب

حسن    27381 قطب السيد محمد بنين  السيد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3118.511.59513.517.567.5غرب

فوده    27382 محمد السيد بنين  انسعطيه عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.52510.55.551016.548.5غرب

التنابيرى    27383 محمد محمد ايهاب بنين  ايمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 3326.5148.511.5191465غرب

عبدالله   27384 يسرى رمضان بنين  ايمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 343015.511.512.5191766.5غرب

يس   27385 اسحق جمال بنين  بيتر عبدالعزيزع المحلة عمربن 37301914.51519.52087غرب

جرجس    27386 عزيز صبحى صبرى بنين  بيتر عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.528.516.5117.516.52067غرب

سوريال    27387 بانوب صبحى امجد بنين  بيشوى عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.527.515.513.510.51818.576غرب

قميحه    27388 محمد جلل احمد بنين  جلل عبدالعزيزع المحلة عمربن 34.5271111.51215.514.567.5غرب

جرجس    27389 يوسف جرجس عماد بنين  جوناثان عبدالعزيزع المحلة عمربن 34241210.512.516.51876.5غرب

موسى   27390 السيد رضا بنين  حازم عبدالعزيزع المحلة عمربن 282448.53.5918.578غرب
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عبدالقوى   27391 محمد محمود بنين  حازم عبدالعزيزع المحلة عمربن 2718139.58.51214.568.5غرب

المهدى    27392 حامد حسن حاتم بنين  حسام عبدالعزيزع المحلة عمربن 373018.5151319.517.569.5غرب

الخولى    27393 محمود المرسى محمود بنين  حسام عبدالعزيزع المحلة عمربن 2627.514.511.59.5171677.5غرب

شحاته    27394 عبدالحميد بدير نبيل بنين  حسام عبدالعزيزع المحلة عمربن 3324105.56.5111886غرب

حفيضه    27395 عبدالفنى السيد عبدالمنعم بنين  حسن عبدالعزيزع المحلة عمربن 281510.57.53.51414.557غرب

القرع    27396 على حسين سليمان بنين  حسين عبدالعزيزع المحلة عمربن 3320.510.598.51514.558غرب

حسين   27397 محمد عبدالله بنين  حسين عبدالعزيزع المحلة عمربن 30.519.5109.52.514.516.557غرب

هواش   27398 حسين محمد بنين  حسين عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.52417.5109.51917.567غرب

عبدالفتاح   27399 فرج محمود بنين  حسين عبدالعزيزع المحلة عمربن 3322.514128.51715.567.5غرب

عبدالمولى    27400 حسن السعيد مسعد بنين  حماده عبدالعزيزع المحلة عمربن 3628.519151219.52065.5غرب

الشرخ    27401 محمد احمد ابراهيم بنين  حمزه عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.52512.513.51319.51697غرب

سلمه    27402 السيد محمد احمد بنين  خالد عبدالعزيزع المحلة عمربن 26.520108.57.5161675.5غرب

خروب   27403 محمد ايمن بنين  خالد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3724.517.512.5152018.585.5غرب

عيسى   27404 ابراهيم ذكريا بنين  خالد عبدالعزيزع المحلة عمربن 31.512.51711.5918.518.576غرب

النويهى     27405 عبدالفتاح حمدى عبدالعزيز وليد بنين  خالد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3826.51814.5132017.587.5غرب

اسماعيل    27406 محمد راشد محمد بنين  راشد عبدالعزيزع المحلة عمربن 342510.51392016.597.5غرب

هواش   27407 عبدالتواب خالد بنين  راند عبدالعزيزع المحلة عمربن 39.53019.7515152019.5810غرب

زكريا   27408 ابراهيم محمد بنين  رحيم عبدالعزيزع المحلة عمربن 341212.5137.5201768.5غرب

الشقر   27409 عبدالله حماده بنين  رضا عبدالعزيزع المحلة عمربن 372913.51510.5201679غرب

زيدان   27410 ابوالمجد رضا بنين  رياض عبدالعزيزع المحلة عمربن 331714.514.51519.514.575.5غرب

ابراهيم   27411 عبدالمنصف ابراهيم بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.528.517.512.5131917.576غرب

الطحان    27412 غازى عزالعرب احمد بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.522.51812112012.567.5غرب

المسيرى   27413 المتولى اشرف بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 27.51619.512.59181786غرب
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محمدالناغى   27414 المحمدى حسين بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 26.511.52.57.52.51910.552.5غرب

الدين    27415 بدر فارسصادق بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.5112.543.51715.587.5غرب

جبراسماعيل   27416 عبدالواحد محمد بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 362919.514.515201897غرب

ابراهيم    27417 الزغبى محمد محمد بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.52510117.51915.594.5غرب

عبدالنبى    27418 مصطفى عبدالبديع مصطفى بنين  زياد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3219.512127.518.51248.5غرب

الله    27419 جاب محمد مصطفى بنين  سامح عبدالعزيزع المحلة عمربن 301143.56615.583.5غرب

عبدالخالق   27420 رمضان محمد بنين  سلمه عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.527.5191515201897.5غرب

امام    27421 حسن شوقى على بنين  سمير عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.527.519.514.514.5201689غرب

عبدالمقصود    27422 محمد سمير وائل بنين  سمير عبدالعزيزع المحلة عمربن 3625711.5919.512.575غرب

ابراهيم    27423 محمود احمد ايمن بنين  سيف عبدالعزيزع المحلة عمربن 3629.518.51314201477.5غرب

فوده   27424 حموده خالد بنين  سيف عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.5302014142016.588غرب

عبدالرحمن   27425 عبدالخالق صلح بنين  سيف عبدالعزيزع المحلة عمربن 292014.57.58.515.51651.5غرب

الجناينى    27426 حلمى احمد عبدالمنعم بنين  شريف عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.517.511.548121153.5غرب

عبدالله     27427 حسانين ابراهيم على الدين بنين  شهاب عبدالعزيزع المحلة عمربن 3929.5191415201561.5غرب

شريف   27428 عبدالمنعم الباصيرى بنين  عابد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3629.519141419.51773غرب

يوسف    27429 محمد عادل عنتر بنين  عادل عبدالعزيزع المحلة عمربن 23.521.5105.57.516.515.574غرب

جاد    27430 السيد عبدالحميد شريف بنين  عبدالحميد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.52518.512.5151917.573.5غرب

ابوعماره    27431 محمد عبدالرافع محمود بنين  عبدالرافع عبدالعزيزع المحلة عمربن 34.52817.51314.519.51674.5غرب

القط   27432 عبدالمنعم ابراهيم بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.528.518.515152014.573.5غرب

الصعيدى   27433 السيد السيد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 25.5155.51.57.55.51751.5غرب

النجار    27434 محمد احمد تامر بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 2315107.57.511.51852غرب

رزق    27435 محمود حسين جمال بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن واحد288747.511135غرب

بدر   27436 يوسف حماده بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.5271212.510.51914.566غرب
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عزام   27437 سالم خالد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 3722.513.511.58.51716.543غرب

عبدالله   27438 على سمير بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 373019.514.5132016.575غرب

ابوحياالله   27439 فاروق عبدالفتاح بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.526.51610.51219.51765غرب

السويدى   27440 المتولى عبدالوهاب بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 3422.512.511111915.567غرب

حسن    27441 حافظ راتب عطا بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.522.51210.51119.51553.5غرب

العساسى    27442 مصطفى عبدالمعطى علء بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 383018.514.51519.517.553.5غرب

الجد    27443 السيد عبدالرحمن مجدى بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 372918151519.516.554.5غرب

الطبال   27444 السيد محمد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 3022107.57.511.511.552غرب

بدره    27445 متولى سلمه محمد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 362816.514.514.5201887غرب

الشرمبخومى    27446 حسين سيد محمد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.52917.514.5152017.597غرب

ابراهيم   27447 عبدالرحمن محمد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.52918.513152016.587غرب

عبدالمولى    27448 حسن عبدالسميع محمد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 27157.511.57.51415.567غرب

موسى    27449 عبدالحميد عبدالحميد محمود بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 342011.5127.5171766غرب

على    27450 القناوى عبدالرحمن مسعد بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 3710.511.55.55.5131676.5غرب

البلعوطى   27451 عبدالرحمن مصطفى بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.527.51913152019.588غرب

فراج    27452 همام محمد همام بنين  عبدالرحمن عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.511.51052.51010.573.5غرب

عبدالصادق   27453 عبدالسلم كامل بنين  عبدالسلم عبدالعزيزع المحلة عمربن 382917.51514.752019.598.5غرب

حماد    27454 السباعى محمد اشرف بنين  عبدالصبور عبدالعزيزع المحلة عمربن 392818141519.517.578غرب

عبدالعزيز    27455 محمد عبدالعزيز محمد بنين  عبدالعزيز عبدالعزيزع المحلة عمربن 21.566.54.55.513.511.554.5غرب

حسبو   27456 عبداللطيف اشرف بنين  عبداللطيف عبدالعزيزع المحلة عمربن 352617.59.5131917.566.5غرب

محمد    27457 النجدى عبدالله احمد بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.527108.591919.585غرب

عبده    27458 ابراهيم فكرى اسامه بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.526.516.51314.5201886.5غرب

التراس    27459 سالم عبدالمنعم حسن بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.521.518.51514.52019.577غرب
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السويدى   27460 المتولى عبدالوهاب بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 372619.51312.52018.569غرب

السبع    27461 السيد احمد محمد بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.522171210.519.519.577غرب

نعيم     27462 ابوالمحاسن محمد السيد محمد بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 39.53019.514152019.578غرب

عبدالعال    27463 احمد عشماوى محمد بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 27.515141210.51617.565.5غرب

عقل   27464 عبدالحليم مصطفى بنين  عبدالله عبدالعزيزع المحلة عمربن 211510451411.564غرب

فوده   27465 توفيق عبدالعزيز بنين  عصام عبدالعزيزع المحلة عمربن صفر22.5161122.51616.58غرب

عبدالمجيد   27466 عبدالوهاب محمد بنين  عصام عبدالعزيزع المحلة عمربن 3624.51014.513.51917.574.5غرب

احمد    27467 سيد محمد طاهر بنين  علء عبدالعزيزع المحلة عمربن 14.58.572.5نصف2367.54غرب

صمول    27468 احمد محمود محمد بنين  علء عبدالعزيزع المحلة عمربن 25.511.55.543.515.512.562.5غرب

عبدالحليم    27469 محمد محمد عبدالحميد بنين  على عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.52918.51314191876.5غرب

الطهوجى   27470 فؤاد عبدالله بنين  على عبدالعزيزع المحلة عمربن 361912.58.5819.51772غرب

عبدالله   27471 عبدالسلم محمد بنين  على عبدالعزيزع المحلة عمربن 20.55.51011.54151571.5غرب

حسن    27472 محمد على محمد بنين  على عبدالعزيزع المحلة عمربن 342316.51513201786غرب

ترك     27473 الدين عماد حازم الدين بنين  عماد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3830151513.519.518.567غرب

سلمه    27474 السيد محمد احمد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.522105.58.513.512.573.5غرب

الغزالى    27475 الغزالى حسن حامد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.529.519.751314.52014.587غرب

حسن   27476 محمد حسن بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.53019.514.515201975غرب

ابراهيم   27477 عبدالستار خالد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 372919.514.5142019.577.5غرب

الماضي    27478 رزق محمد خالد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 39.528.52013132017.577غرب

عبدالفتاح    27479 فكرى عبدالسلم سعد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 362418139201679.5غرب

عبدالله   27480 على سمير بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 36302014.514.5201586.5غرب

غياث   27481 مليجى على بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.527.518.514.512.52015.586غرب

الناغى    27482 محمود الزغبى محمد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.52719.513.514.519.51769.5غرب
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الرفاعى   27483 بسيونى محمد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 37251711.511.5201173غرب

زيدان    27484 على زيدان محمد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 32271212.51018.516.577غرب

عبدالعال    27485 محمد محمود محمد بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 37201512.51018.513.575.5غرب

فضيله    27486 محمود السيد محمود بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.528.5191414.52019.574.5غرب

محمد    27487 امام رضوان هانى بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 34271514.515181876غرب

الصعيدى   27488 عبدالمطلب ياسر بنين  عمر عبدالعزيزع المحلة عمربن 311513.57.591813.575.5غرب

المشد    27489 محمد عبدالحميد احمد بنين  عمرو عبدالعزيزع المحلة عمربن صفر25251033.519167غرب

الخولي    27490 احمد نصر خالد بنين  عمرو عبدالعزيزع المحلة عمربن 3928.51914.514.75201887.5غرب

على    27491 اسماعيل عباس عاطف بنين  عمرو عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.52919.51313.52019.578غرب

خاظر    27492 محمود رضا محمد بنين  عمرو عبدالعزيزع المحلة عمربن 34.525101213.52018.558غرب

ثابت    27493 الدسوقى مسعد محمد بنين  عمرو عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.5221712.51419.51953غرب

نسيم    27494 ابراهيم ادوارد نادر بنين  فادى عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.525.51513.5819.518.542غرب

عبدالمسيح   27495 سعد نبيل بنين  فادى عبدالعزيزع المحلة عمربن 28.51157.52.5151142غرب

ابوالفتوح   27496 دسوقى ايمن بنين  فارس عبدالعزيزع المحلة عمربن 3619.514.513.5141816.575.5غرب

السودانى    27497 سعيد سعيد بدير بنين  فارس عبدالعزيزع المحلة عمربن 302412.511.5818.51664.5غرب

بلل   27498 مغاورى بنين  فارسجمال عبدالعزيزع المحلة عمربن 3419.5107.58.519.51965.5غرب

امارة    27499 موسى محمد على بنين  فارس عبدالعزيزع المحلة عمربن 38301513.514.7519.517.575.5غرب

ابوعيله    27500 ابراهيم محمد فتحى بنين  فارس عبدالعزيزع المحلة عمربن 28.515108416.514.564غرب

شاهين   27501 محب السيد بنين  فتحى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3227141211.519.51765غرب

عتمان    27502 السيد فرج محمد بنين  فرج عبدالعزيزع المحلة عمربن 3124.51012.58.5201468.5غرب

محمدالشرقاوى   27503 رفعت محمد بنين  فكرى عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.517107.57.519.51478.5غرب

احمد    27504 لبيب محمد رشدى بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 332910111419.515.568.5غرب

محفوظ   27505 عبداللطيف عصام بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 38301513142016710غرب
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سعد   27506 فرج ماهر بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 3226101210201559.5غرب

الخولى   27507 رجب محمد بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 363017.513.511.52016.5510غرب

الطويل   27508 عبدالحميد محمد بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 3416.51011.51119.515.567غرب

شبل    27509 ابواليزيد فتحى محمد بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 20957.55.5188.547غرب

عبدالعزيزبكار   27510 محمد محمد بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 27.518.5108.5131611.566.5غرب

احمد    27511 عبدالباقى السعيد مصطفى بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 24.512.57.5811181456.5غرب

الدرباوي   27512 محمد هانى بنين  كريم عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.524.51613.513.519.51467.5غرب

صليب    27513 فريد رزق هانى بنين  كيرلس عبدالعزيزع المحلة عمربن واحد33.513188.5616188غرب

متي   27514 ملك وصفى بنين  مارك عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.526171515202079.5غرب

المام    27515 على فاروق عادل بنين  مازن عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.527181414.52010.579.5غرب

السلمونى    27516 موسى عبدالحميد ابراهيم بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3120.510512131058غرب

الرشيدى   27517 محمد ابراهيم بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.5227.51212.5191756.5غرب

اغا    27518 سالم السباعى احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 21.520.5147.513.514.5967غرب

قنديل     27519 محمد احمد السيد احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.52616121419.513.568غرب

ابوزيد   27520 حسن احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35187.58.57.516.513.567غرب

عيد   27521 عادل احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3829.519.514152016910غرب

ابوناشي    27522 احمد عبدالشكور احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 26.51612371414.573غرب

الدرينى   27523 عبدالعزيز احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 2715131311.51213.565.5غرب

سليم   27524 عبدالهادى احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3524.51014.514.52012.577.5غرب

محمد   27525 محمود احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.5281613.5131916.566.5غرب

الطنطاوى    27526 محمد مصطفى احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 2517.57.511.512.517.51668غرب

جمعه    27527 محمد يوسف احمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3320.5129.51314.516.564غرب

الصبان   27528 حبيب اسامه بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.525.51412131716.565.5غرب
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ابراهيم    27529 فؤاد محمد اسامه بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 362717.513.512.52015.566غرب

عبدالرؤوف   27530 كمال السعيد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 25.520101210.5151565.5غرب

السماحى    27531 توفيق محمد امير بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3827.517.51515201589.5غرب

الشيخ    27532 ابوبكر محمد ايمن بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن صفر29.528786.5714.58غرب

محمد     27533 احمد السيد عبدالمنتصر باسم بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3724.515.51111201878غرب

يوسف   27534 عبداللطيف جمال بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.524.515.512.513201878.5غرب

زيدان     27535 عبده اسعد محمد حسام بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.52616.513.514.52018.578.5غرب

الننى    27536 ابراهيم الدسوقى خالد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 301577.57.515.51166غرب

عزازى    27537 عثمان جوده خالد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.516.51088.5151377.5غرب

فوده   27538 حموده خالد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.527.517131519.516710غرب

حافظ    27539 السيد سمير رضا بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 392816.51412201258.5غرب

محمد    27540 عبدالحليم عبدالقوى رضا بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 393019.514.5152016710غرب

خاطر    27541 عبدالوهاب عدروس رضا بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3928.518.51313.52017.579غرب

غانم   27542 فاروق رضا بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3826.518.51213201779غرب

زايد    27543 زكى عبدالسميع زاهر بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36291814.515201779.5غرب

حموده    27544 حافظ غندور سعيد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 18797.5واحد25.515102.5غرب

عبدالحميد    27545 على محمد شريف بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3315.5102.521812.587غرب

حسين   27546 لطفى شعبان بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3420105.5919.514.587.5غرب

على    27547 طه رفعت طارق بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.516.5101312191195.5غرب

مزروع   27548 نبيه عادل بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3816.513.51310.519.514.565.5غرب

على    27549 جابر عامر عبدالحكيم بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.51814.51011.519.514.566.5غرب

اللفى    27550 عبدالخالق فتحى عبدالخالق بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.512.5128.510.519.513.565.5غرب

عبدالنبى   27551 محمد عبدالرازق بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.5156.57.51016.512.585.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1271

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

محمد    27552 عبدالعظيم مسعد عبدالعظيم بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 352210.511.51119.7514.578.5غرب

الدغبشى    27553 عبدالفتاح عبدالرحيم عبدالفتاح بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.521.57121319.513.589غرب

محمود    27554 عبدالقادر صلح عبده بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.515101113.516.51289غرب

حسنين   27555 ابراهيم عصام بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.5227.511.513.518.51289غرب

صقر    27556 عبدالعاطى عبدالله عصام بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.529.5181414.7519.751499.5غرب

يونس   27557 سعيد على بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.524.513.512.51218.512.588غرب

العبد    27558 على محمد على بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 26.586.57.510108.567.5غرب

يوسف    27559 نجدى محمد على بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 2810.5108.59.511.513.578غرب

عبدالله   27560 عطا عمر بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.529.516.513152013.588غرب

الزرقانى     27561 عبدالفتاح سعيد محمد مجدى بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35291814.514.51913.588.5غرب

السيد    27562 محمد حسن محمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.525.51913.514201588.5غرب

الحلبى   27563 حسين محمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 30.517.5101214.513.510.588غرب

ناصف    27564 عبدالمطلب عبدالمطلب محمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 30.519101213161187.5غرب

ابوالحسن   27565 محمد محمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.52614.510.591911.577.5غرب

العشرى   27566 منير محمد بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.529169.259131799غرب

محمدعبدالعال   27567 حسن محمود بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3412612.51311.511.576.5غرب

العبد    27568 محمد السيد وائل بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.511101212.515.512.579غرب

عبدالهادى   27569 المغاورى وائل بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3517.511.511.5131512.578غرب

احمدجبر   27570 محمد وائل بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 2811.512.57.512101277غرب

جمعه   27571 ابراهيم وجدى بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.52717.5111519.514.576غرب

الكاشوري   27572 حامد ياسر بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 32910111012.511.587غرب

مرسى    27573 المتولى سلمه ياسر بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3526.51291515967.5غرب

الزمانى    27574 احمد عطيه ياسر بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 25.511.5108.511.5138.576غرب
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دبور   27575 محمد ياسر بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 3822.515.51211.519.51275.5غرب

ابوالنصر    27576 يوسف السيد يحى بنين  محمد عبدالعزيزع المحلة عمربن 261211.55.55.514.511.572غرب

زهران   27577 عبدالقوى احمد بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 341511.59.5916.511.575غرب

القرش   27578 محمود اسماعيل بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 3517.516.5119191373.5غرب

الدسوقي    27579 السعيد رمضان السعيد بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 34.524.5181210.518.51577غرب

الغباتى   27580 محمود السيد بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 342116.57.5121915.566.5غرب

العماوى    27581 الشافعى مامون الشافعى بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.528.52013152012.578غرب

الحنفى    27582 احمد محمود حمدى بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 3829.5201514.52016.587.5غرب

ابراهيم    27583 راجح الدين صلح بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 35241913.513.519.513.573غرب

ماجد   27584 عبدالعزيز عبدالرحيم بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 342811109.515.513.585.5غرب

عبدالمولى    27585 حسن السعيد عبدالعزيز بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 30251013.513.518.51375.5غرب

ابوالفتوح   27586 الزغبى فتوح بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.512.5101210.517.513.573.5غرب

مراد    27587 عبدالعزيز عبدالوهاب مجدى بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 3822.517.513.514.518.514.566غرب

الجندى    27588 محمود عبدالله مصطفى بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.522.517.510.513.51616.578.5غرب

العشرى    27589 فتحى محمد مصطفى بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 29.522.51510.513.5171378غرب

يوسف   27590 ابوريه هشام بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 31.523.51011.510.514.51274.5غرب

البلعوطى    27591 محمد محمود ياسر بنين  محمود عبدالعزيزع المحلة عمربن 15.510104.58.514.51373غرب

عطيه    27592 محمد عبدالغفار عبدالقادر بنين  مروان عبدالعزيزع المحلة عمربن 3426.513.51091618.562غرب

شاهين    27593 مصطفى عبدالواحد احمد بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 24.56.513.534.5121563غرب

شرف   27594 مصطفى احمد بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.529.519.512.51219.518.567غرب

حماد    27595 السباعى محمد اسامه بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3726.517.514.513.519.51578غرب

احمد    27596 عزت مصطفى تامر بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 37.527181412.519.51578غرب

الدين    27597 شهاب احمد رضا بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3629.517.513.514.51918.588.5غرب
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الدهان   27598 عبدالمنعم رضا بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3728.519.51413.519.51766.5غرب

السباعى    27599 محمد عبدالمنعم طارق بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.5211811112017.563غرب

الحسانين    27600 محمد ابراهيم محمد بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 38.5292015152016.578غرب

مخيمر   27601 البيومى محمد بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3529.519.514.514201888غرب

هلل    27602 محمد حامد محمد بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3527.5171410.5201997.5غرب

درويش    27603 حسن عبدالحليم محمد بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3728.519.514.515201398غرب

الطنايحى    27604 محروس محمد محمد بنين  مصطفى عبدالعزيزع المحلة عمربن 3229.515.511.57.519.517.587.5غرب

احمد     27605 سيد سليمان عبدالرحمن محمود بنين  معاذ عبدالعزيزع المحلة عمربن 302512.57.57.519.517.578.5غرب

اسماعيل    27606 عبدالرحمن اسماعيل منير بنين  معاذ عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.52717.513.51118.516.589غرب

عبدالمطلب    27607 السيد محمد مجدى بنين  مهاب عبدالعزيزع المحلة عمربن 36281714.513.519.52089.5غرب

سليم    27608 مجدى فوزى محمد بنين  مهند عبدالعزيزع المحلة عمربن 2824107.57.519.516.587غرب

بخيت   27609 ثابت اشرف بنين  مينا عبدالعزيزع المحلة عمربن 28.518177.52201899غرب

اسحاق    27610 نظمى اسحاق نبيل بنين  مينا عبدالعزيزع المحلة عمربن 373018.513.514201898غرب

مترى    27611 لطفى مكرم هانى بنين  مينا عبدالعزيزع المحلة عمربن 38301913.513.5202087غرب

درويش    27612 عبدالرازق نصر عادل بنين  نادر عبدالعزيزع المحلة عمربن 33.5261413.512201587.5غرب

عبدالحليم   27613 نبيل محمد بنين  نبيل عبدالعزيزع المحلة عمربن 26.527117.541919.568.5غرب

عامر    27614 عباس نبيه مصطفى بنين  نبيه عبدالعزيزع المحلة عمربن 3628121311202077غرب

الجبالى    27615 عبدالله محفوظ محمد بنين  نور عبدالعزيزع المحلة عمربن 25.518.5103.5319.52086غرب

المرسى   27616 جابر مصطفى بنين  نور عبدالعزيزع المحلة عمربن 39.53019.51315202099غرب

على   27617 عبدالرحمن رضا بنين  هشام عبدالعزيزع المحلة عمربن 24.5154.531.5151664غرب

القطارى   27618 محمد على بنين  هشام عبدالعزيزع المحلة عمربن 32211691018.51575.5غرب

مختار   27619 مسعد ايهاب بنين  وليد عبدالعزيزع المحلة عمربن 24.51210.57.57.517.51664.5غرب

الزغبى   27620 محمد عبدالسلم بنين  وليد عبدالعزيزع المحلة عمربن 1210.575.5واحد28.516.54.53.5غرب
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السعدنى   27621 نصر عطيه بنين  ياسر عبدالعزيزع المحلة عمربن 22.56.5107.52.513.5945غرب

دراز     27622 ياسين محمد ياسين عمرو بنين  ياسين عبدالعزيزع المحلة عمربن 32.520.51097.511.51155غرب

العوضى   27623 محمد احمد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.528.5171311.519.58.565غرب

ابراهيم    27624 الدين صلح اسماعيل بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.528.516149.519.51465.5غرب

عبدالله    27625 محمد محمود اشرف بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 271510105.510.513.565.5غرب

رزق    27626 عوضمسيحه امجد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 2817.515.512.591819.555.5غرب

حجازى    27627 عبدالمولى السيد ايمن بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 36.52915.512.512181374غرب

رمضان    27628 محمد شبل ايمن بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 392917.51314.518.515.577غرب

جودة   27629 هلل جوده بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 3729.51913.514.518.5888غرب

المنسى   27630 فاروق خالد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 3429.517141519.51087غرب

العفيفى    27631 عبدالقادر ربيع عصام بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.53018.513.513.519.511.587غرب

الشرقاوى   27632 عبدالحليم عصام بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 36261312.51018.51377غرب

مندور   27633 احمد محمد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 35.5247135.514.58.577.5غرب

هلل   27634 عبدالرازق محمد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 362615105.5171576.5غرب

دغيدى   27635 عبدالرافع محمد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 39301512.513.519.51777.5غرب

زهران   27636 عبدالوهاب محمد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 321512.581.514.512.574غرب

شوشه    27637 على محمد محمد بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 3219.515.5128.510.512.586.5غرب

محمود   27638 يوسف محمود بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 332413.512.59.515.51287غرب

حامد    27639 عبدالرحمن حامد هانى بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 36281613.514181488غرب

عباسجعفر    27640 صبرى ياسر بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 3722.51612.51117.513.587.5غرب

حماده   27641 محمد ياسر بنين  يوسف عبدالعزيزع المحلة عمربن 39.529.518.51515201387.5غرب

عطية     27642 محمد محمد الدين حسام بنين    ابراهيم ع نافع بن المحلة عقبة 32241812412.51544.5غرب

الطباخه    27643 عبدالجواد ابراهيم طارق بنين    ابراهيم ع نافع بن المحلة عقبة 25.52013.512.57.510.51254.5غرب
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عبدالمنعم    27644 دسوقى يسرى على بنين    ابراهيم ع نافع بن المحلة عقبة 32.529191411191566.5غرب

محمدالعتربى   27645 ابراهيم ابراهيم بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 27221011.58.51513.555غرب

دياب    27646 محمد مصطفى ابراهيم بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3216101131114.574غرب

القليني   27647 عبدالمطلب احمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 31201112.757171695.5غرب

طعيمه    27648 محمد فتحى احمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 362814.513.514.5191455.5غرب

شعبان     27649 عبدالفتاح الدسوقى اشرف بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 18.5121097.511.51254.5غرب

الرفاعى    27650 حامد على السعيد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 38.5302013.512.51914.557غرب

العشرى    27651 البسيونى العشرى السيد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 26.5121014.59.5161075غرب

الدميرى    27652 عبدالمقصود حسن السيد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3829.52014.51319.514.555.5غرب

ابوراشد    27653 الششتاوى السيد الششتاوى بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 312918910.5121379.5غرب

الصوافانى    27654 عبداللطيف الصاوى جمال بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 34.52713.513.512.5181085غرب

المن   27655 عبدالعزيز جمال بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 2912.51012.55.5151565غرب

زيدان     27656 مختار ابوبكر محمد حازم بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 34.521.51013.511.516.51774.5غرب

لقوشه    27657 محمد عبدالغنى حامد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 25.5103.512.55.5910.575غرب

الختيار    27658 السعيدابراهيم حسن بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3018.5613.54127.574غرب

الجهورى   27659 عبدالمعبود خالد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 392913.513.511.516.51365.5غرب

جمعه    27660 عبدالسلم عطيه خالد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3726.519.514.513.515.51375.5غرب

النمورى    27661 حافظ فاروق خالد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 32.52815151019.51146غرب

سعد    27662 محمود الموافى ربيع بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 36.523.518.514151814.546.5غرب

البسيونى    27663 حسين محمد ربيع بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 37271814.7514.5191697.5غرب

مصطفى    27664 عطاالله مصطفى رجب بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 25.515105.55.514.512.575.5غرب

عبدربة     27665 احمد سيد كمال رضا بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 383019.751515201688.5غرب

شعبان    27666 محمود جلل سامح بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.526.515.512.57.5191697غرب
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الزيات    27667 محمد فتحى سيد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 34.52514.511121815.577.5غرب

الزرقا    27668 حسين احمد عاطف بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 371711.599.5181675.5غرب

سليمان   27669 محمود عبدالعليم بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.52918151218.51589غرب

صالح     27670 احمد سند خير عصام بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3219.513.59.57.519.513.574.5غرب

السامولى    27671 ابراهيم احمد على بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 261552.57.5171572.5غرب

الزعلوك    27672 على ابراهيم محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3926.51014.513.517.51478.5غرب

الحداد    27673 احمد احمد محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 2422.5109.57.517.51575.5غرب

شلبى    27674 احمد العجمى محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 35.527191311.5191173غرب

محمدسليمان   27675 المنسوب محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 33.52511.59.5121714.575.5غرب

النوبي   27676 النجار محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3319.5125.57.515.514.574.5غرب

اللفى    27677 مجاهد حافظ محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 342315.5124171475غرب

علم    27678 غازى حسين محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 33.521.51112.512.518.515.585.5غرب

عطية    27679 الشرنوبى سالم محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 31.51510147.51515.574.5غرب

العبد    27680 محمد صالح محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 35.5301714.51519.512.576.5غرب

الحلو    27681 السيد فرج محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 28.52111.557.516.510.572.5غرب

مطاوع    27682 محمد متولى محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 33.51567.54.5151066غرب

غانم    27683 يوسف محمد محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.52817.513.51117.51367غرب

شيمي    27684 اسماعيل مسعد محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 2812101.5109.513.564.5غرب

خضير    27685 محمد الرفاعى محمود بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 353016.515151616.586غرب

قرقر    27686 حامد حسين مسعد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 8.522.510310512.574غرب

الدريني    27687 مسعد محمد مسعد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 24.526121013.517.513.575.5غرب

شكيل    27688 محمود مسعد مسعد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 392717.513.5151917.597غرب
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عيسوى    27689 ابراهيم محمد نصر بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 34.52915.513.51519.51786.5غرب

لبشتين    27690 نعمان مصطفى نعمان بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 3629.51813.51519.51795.5غرب

ابوسبع    27691 احمد سمير هانى بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 372919.75151519.516.565.5غرب

البخ    27692 حسونه مسعد هشام بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 32.525.510.51414.75171585.5غرب

السيد    27693 عبدالرحمن العربى وائل بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 27.520.55.57.58.510.51174.5غرب

عقل    27694 ابراهيم احمد وحيد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 19.52073.59101275غرب

العزب    27695 زكريا محمد ياسر بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 34.5301714.5151715.597غرب

الكفراوي     27696 اليمانى ابوالسعود اليمانى سامى بنين    ادم ع نافع بن المحلة عقبة 29.524.56.5108.5141775.5غرب

الفقى    27697 محمد عبدالفتاح عزت بنين    ادم ع نافع بن المحلة عقبة 35301913.514.51813.565غرب

حميدة    27698 ابراهيم احمد ابراهيم بنين    اسامه ع نافع بن المحلة عقبة 36.530181314191665غرب

عبدالرحمن    27699 الدسوقى محمود محمد بنين    اسامه ع نافع بن المحلة عقبة 31.524.51011.512141473.5غرب

حميده    27700 محمد المحمدى ابراهيم بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 21.521.5105111312.585غرب

ابوالسعود    27701 محمد نصر احمد بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 27.58.577.58.561471.5غرب

النجار    27702 على مصطفى السعيد بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 29237.5131117.51582غرب

المل    27703 محمد محمود عيد بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 271510.535.513.513.564غرب

الغندور    27704 عبدالقادر فتحى فتحى بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 35.522.510129.5161584.5غرب

الدسوقى     27705 الشربينى الدين صلح محمد بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 17.5167.51.512.531474غرب

عطيفى    27706 هاشم حسن هشام بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 3016107.510.54.515.556.5غرب

البخ    27707 حسونه مسعد هشام بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 331910.511.511.5141378غرب

الزينى    27708 يوسف عزت وليد بنين    اسلم ع نافع بن المحلة عقبة 261711128101655.5غرب

حمزة    27709 الدسوقى سعد الدسوقى بنين    السعيد ع نافع بن المحلة عقبة 341814.51113131467غرب

المصرى    27710 محمد السيد السعيد بنين    السيد ع نافع بن المحلة عقبة 3525.51612.513.517.519710غرب

منصور    27711 السيد محمد عادل بنين    السيد ع نافع بن المحلة عقبة 27.51710121313.514.559غرب
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محمد    27712 عبدالمنعم السيد محمود بنين    السيد ع نافع بن المحلة عقبة 3115.5697.56.51588.5غرب

الشفيش    27713 الششتاوى ابراهيم بهاء بنين    الفاروق ع نافع بن المحلة عقبة 3529181214.518.515.597.5غرب

سلمى    27714 محمد عبدالرحيم محمد بنين    امير ع نافع بن المحلة عقبة 37.5281814.513.51915.588غرب

الصم    27715 عبده كمال محمد بنين    امير ع نافع بن المحلة عقبة 3425.5161414181787.5غرب

رزق    27716 فهمى لطفى اميل بنين    انطونيس ع نافع بن المحلة عقبة 3320141113.516.52067غرب

الشربينى    27717 احمد محمد احمد بنين    ايمن ع نافع بن المحلة عقبة 332512.51011141598.5غرب

التلوى     27718 احمد سيد السيد محمد بنين    ايمن ع نافع بن المحلة عقبة 37.527.515.513.514.51814.577.5غرب

خطاب    27719 رجب سعيد محمد بنين    ايمن ع نافع بن المحلة عقبة 37.52412.511.513.516.51597.5غرب

الرهبينى    27720 محمد مصطفى ناجى بنين    ايمن ع نافع بن المحلة عقبة 32.5231012.5131716910غرب

طة    27721 المتولى محمد المتولى بنين    باسل ع نافع بن المحلة عقبة 3422.5102.57.51313.576غرب

السكرى    27722 السيد السيد علء بنين    باسل ع نافع بن المحلة عقبة 23.51710.537.51014.556.5غرب

السلوى    27723 محمد فاروق رضا بنين    باسم ع نافع بن المحلة عقبة 33.5251513.59.516.514.589.5غرب

اسماعيل    27724 على حسن احمد بنين    بدر ع نافع بن المحلة عقبة 32.523.56.5127.516.515.576غرب

كامل   27725 عوض مجدى بنين    بول ع نافع بن المحلة عقبة 30167.57.59.515.52084.5غرب

ابراهيم    27726 صليب ابراهيم وحيد بنين    بول ع نافع بن المحلة عقبة 30.59.516.57.54.5171885غرب

ايوب    27727 محمد جميل مصطفى بنين    جميل ع نافع بن المحلة عقبة 29.54.5163.55.51710.574.5غرب

الدمشيطى    27728 المنسوب السيد ايهاب بنين    حازم ع نافع بن المحلة عقبة 393019.51514.519.51787غرب

البلتاجى    27729 مصطفى ابراهيم جمال بنين    حازم ع نافع بن المحلة عقبة 3928.519.515152017.5810غرب

شعبان    27730 حامد عبدالله جمال بنين    حامد ع نافع بن المحلة عقبة 33.52419.75107.5191388غرب

عبدالرازق    27731 المهدى محمد احمد بنين    حسام ع نافع بن المحلة عقبة 3619.519.5107.517.51497.5غرب

الصياد    27732 حسن رمصان محمد بنين    حسام ع نافع بن المحلة عقبة 37.5232013.510.519.516.589.5غرب

عبدالرحمن    27733 حسن عبدالحليم محمد بنين    حسام ع نافع بن المحلة عقبة 36.51819.5107.517.514.585غرب

الله     27734 عطا رياض حلمى رياض بنين    حلمى ع نافع بن المحلة عقبة 34.59.514.58.57.513.518.574.5غرب
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احمد    27735 عبدالرحيم راشد احمد بنين    حمدى ع نافع بن المحلة عقبة 308147.57.515.51095غرب

عبدالعال    27736 محمد حمدى محمد بنين    حمدى ع نافع بن المحلة عقبة 38.52719.515152015.599.5غرب

صقر    27737 احمد مسعد احمد بنين    حمزه ع نافع بن المحلة عقبة 33.520.51710.58161286غرب

بركات    27738 رجب عبدالخالق احمد بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 238.5134.54121187غرب

سلمى    27739 محمد عبدالرحيم اشرف بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 38171713.511.5191579.5غرب

جبريل    27740 محمد سالم الغمرى بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 26.51913.597.5171377.5غرب

العصفورى    27741 احمد مصطفى رضا بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 28101088.51812.577غرب

حسن    27742 غازى محمد عبدالمنعم بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 38281915152015.5710غرب

حمزة    27743 على على مصطفى بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 2287.52.52.5108.576غرب

بدوى    27744 احمد مختار ممدوح بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 35.51716.5104.5149.586.5غرب

موسى    27745 سعد نبيه نبيه بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 33.515.517.51211.514.515.578.5غرب

محرم    27746 احمد صلح هشام بنين    خالد ع نافع بن المحلة عقبة 30.526189.55.517.51188غرب

الدواخلى    27747 محب محمد عزت بنين    رشاد ع نافع بن المحلة عقبة 3316.5105.57.5141153غرب

عبدالسلم    27748 على زينهم احمد بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 3624198.755.5141791.5غرب

ابوالوفا     27749 سعد السعيد الدين سعد بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 382717.510918.51576غرب

عوينة    27750 نعمان السعيد طارق بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 35.526.513137.517.514.564غرب

قشطة    27751 ابراهيم عزت عزت بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 30.5155.552712.573غرب

الغويط    27752 السيد احمد محمد بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 29156.57.57.51211.564غرب

عبدالنبى    27753 محمد سمير محمد بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 35.523.515.514.51418.51154غرب

النبى     27754 حسب عبدالرازق عبدالنعيم محمد بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 3116.51087.513.51354.5غرب

بلل    27755 عبداللطيف فاروق محمد بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 36.529.518.512.57.517.515.554غرب

العبادى    27756 عبدالعظيم مصطفى محمد بنين    زياد ع نافع بن المحلة عقبة 3718.514.58.5817.51153غرب

البنا    27757 ابوالفتوح القصبى ماجد بنين    سامح ع نافع بن المحلة عقبة 332212.5951711.553.5غرب
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ابوقمر    27758 عبدالجليل سعد كمال بنين    سعد ع نافع بن المحلة عقبة 33.52112.597.515.51653.5غرب

العربى     27759 رمضان عبدالسميع ياسر الدين بنين    سيف ع نافع بن المحلة عقبة 24.515.511.59.57.51412.555غرب

ابراهيم    27760 عبدالرحمن عبدالهادى محمد بنين    شادى ع نافع بن المحلة عقبة 29.51512.510.57.511.511.553.5غرب

عبدالله    27761 يوسف حسن محمد بنين    شريف ع نافع بن المحلة عقبة غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

مدكور    27762 بدوى المحمدى السيد بنين    شهاب ع نافع بن المحلة عقبة 30.52110129161555غرب

سويف    27763 بدير شوقى محمد بنين    شوقى ع نافع بن المحلة عقبة 29.5186.57.55101253.5غرب

هليل    27764 على عقيل مسعد بنين    صادق ع نافع بن المحلة عقبة 30.51510.5108.51611.554.5غرب

رضوان    27765 عبدالسلم صالح محمد بنين    صالح ع نافع بن المحلة عقبة 24.516.51010.57.5715.554غرب

حيان    27766 السيد صلح السيد بنين    صلح ع نافع بن المحلة عقبة 32.5221313121414.555غرب

محمدابوعطيه   27767 صلح عزت بنين    صلح ع نافع بن المحلة عقبة 3418105.55.51113.563.5غرب

حلبه    27768 سعيد صلح محمد بنين    صلح ع نافع بن المحلة عقبة 35.524.51615131715.579.5غرب

حسن    27769 السيد محمد سعيد بنين    عادل ع نافع بن المحلة عقبة 362513.510.59.517.515.579غرب

السحت   27770 السيدعبدالعزيز عادل بنين    عادل ع نافع بن المحلة عقبة 32.515.511.5107.515.51776.5غرب

محمد    27771 احمد عبدالسلم عاطف بنين    عادل ع نافع بن المحلة عقبة 3315101351314.557.5غرب

الشرقاوى    27772 عبدالفتاح محمد محمد بنين    عادل ع نافع بن المحلة عقبة 36.52815131218.514.568.5غرب

شقوير    27773 حسين السعيد حماده بنين    عاصم ع نافع بن المحلة عقبة 271510118.51412.556.5غرب

عامر    27774 محمد عبدالحميد على بنين    عامر ع نافع بن المحلة عقبة 35.522.512.514.5151916.558.5غرب

محمدداوود   27775 احمد احمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 31161013.57.5131358غرب

مجاهد    27776 عبدالمعطى عبدالستار احمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 3422.512.59816.51258غرب

الدهان   27777 محمدعبدالرحمن احمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 31151014.57.51714710غرب

النحاس    27778 احمد يسرى احمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 38.52919.515152014.589.5غرب

احمدعبدالله   27779 احمد اشرف بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 34.529.511.584101149.5غرب

ارواش    27780 حسن محمد اشرف بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 281611910.51412.558.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1281

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوالعطا    27781 كامل السيد السيد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 3926.5171414.518.515.558غرب

رمضان    27782 احمد ابراهيم المحمدى بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 3929.51914.512.5201769.5غرب

البكرى     27783 راغب محمود الدين جمال بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 14.59.5104.5310.515.559غرب

السيدابوالركب   27784 حسن رضا بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 39281713.512.5201469غرب

ابوجمرة   27785 السيدالسعيد محمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 3516.5141110.51815.557غرب

الشهاوى   27786 عبدالرحمن محمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 38.526.519.513142015.569.5غرب

حجاب    27787 اسماعيل عبدالسلم محمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 38.52619.51513.5191679.5غرب

يوسفسركيس    27788 عشم محمد بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 38.5271915152015.559.5غرب

السعدنى    27789 على فوزى محمود بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 27.517.5107.57.510.51354غرب

الشامى    27790 زكى فوزى ياسر بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 29.52510107.514.514.554غرب

يوسفشرف    27791 السيد يوسف بنين    عبدالرحمن ع نافع بن المحلة عقبة 35.5281614.7514.5201488.5غرب

سعفان    27792 على عطيه رضا بنين    عبدالله ع نافع بن المحلة عقبة 37301414.514201576غرب

شطا    27793 محمد عبدالله عبدالرحمن بنين    عبدالله ع نافع بن المحلة عقبة 3527.51414.51518.51578.5غرب

على    27794 عبدالوهاب حمدى محمد بنين    عبدالله ع نافع بن المحلة عقبة 30.52213.51510.5181689غرب

يوسف    27795 حامد رزق محمد بنين    عبدالله ع نافع بن المحلة عقبة 26.510101111.513.51162.5غرب

يونس    27796 محمود ابوبكر مصطفى بنين    عبدالله ع نافع بن المحلة عقبة 28.5171057.515.51254غرب

ابوسعده    27797 الدسوقى عبدالمنعم هانى بنين    عبدالمنعم ع نافع بن المحلة عقبة 28.519118814.51443غرب

الدمشيتى    27798 المنسوب عبدالوهاب عيد بنين    عبدالوهاب ع نافع بن المحلة عقبة 3113123.2510.51717.596غرب

ابوزيد    27799 محمد احمد فوزى بنين    علء ع نافع بن المحلة عقبة 3225.510.59813.51458غرب

محمدالجمال   27800 على احمد بنين    على ع نافع بن المحلة عقبة 31.52413.513.512.51713.578غرب

البدهلى    27801 محمد على صلح بنين    على ع نافع بن المحلة عقبة 1715107.51210.5148.57.5غرب

النبراوى    27802 ابراهيم ابراهيم عمرو بنين    على ع نافع بن المحلة عقبة 37.52818.51514.52018.58.510غرب

الوكيل    27803 السيد على مدحت بنين    على ع نافع بن المحلة عقبة 37.527.51815152018.58.59.5غرب
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سعفان    27804 عبدالجواد فتحى محمد بنين    عماد ع نافع بن المحلة عقبة 3722.516131314.515.56.58غرب

طباجه    27805 احمد عبدالمطلب اشرف بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 382818121419.51788.5غرب

الرجبى    27806 محمد محمد السعيد بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 2516.5125.511141787.5غرب

دعوة    27807 حسن رمضان حسن بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 37.526.51614.513.519.518.599غرب

الجوهرى    27808 محمد السيد عادل بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 36.5261813.5132018.598.5غرب

العبد    27809 محمد ابراهيم عبدالناصر بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 3529.516.514102018.579غرب

بديوى   27810 حواش محمد بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 3620197.57.519.51764.5غرب

الريس   27811 عادل محمد بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 3928.52013.5152017.59.58.5غرب

جمعة    27812 محمد على محمد بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 27.511.5157.581317.564غرب

الجزار     27813 حسين رمضان الصباح نور بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 35.52818.513.510.51718.577غرب

الدميرى    27814 محمد عمر وائل بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 362216.5125.51617.576غرب

محمد    27815 عبدالمعبود محمد ياسر بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 372618.512.511.52018.586غرب

ابوالسعاد    27816 محمد ابراهيم احمد بنين    عمرو ع نافع بن المحلة عقبة 3629.519.514.5112017.58.58.5غرب

السنباطى    27817 محمد احمد خالد بنين    عمرو ع نافع بن المحلة عقبة 36.52219.5117.519.517.584.5غرب

الريس    27818 على زكريا خالد بنين    عمرو ع نافع بن المحلة عقبة 32.51512.57.57.57.51584.5غرب

الدسوقى    27819 محمد عبدالرازق خالد بنين    عمرو ع نافع بن المحلة عقبة 362518.513.59.51916.594.5غرب

عكاشه    27820 ابوالمجد ابوالعنين محمد بنين    عمرو ع نافع بن المحلة عقبة 28.517.516117.515.517.594.5غرب

الشونى    27821 السعيد صلح محمود بنين    عمرو ع نافع بن المحلة عقبة 28.523.517.5109.5181594.5غرب

سراج    27822 الششتاوى المغاورى مصطفى بنين    عمرو ع نافع بن المحلة عقبة 36.52719.513.514.7519.51785.5غرب

ابوالمواهب    27823 احمد صابر احمد بنين    فارس ع نافع بن المحلة عقبة 36181813.5914.517.586غرب

حسنين    27824 السيد عبدالقادر اشرف بنين    فارس ع نافع بن المحلة عقبة 38.52819.514.514.5201797.5غرب

عبدالوهاب    27825 امبابى عبدالله امبابى بنين    فارس ع نافع بن المحلة عقبة 341317.514.5101716.583غرب

البازعوض   27826 مسعد بنين    فارسحسن ع نافع بن المحلة عقبة 361519149.5191683غرب
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ابوالعنين    27827 محمد عبدالفتاح خالد بنين    فارس ع نافع بن المحلة عقبة 38.525.519.51414.519.51784.5غرب

جاد   27828 سيديوسف بنين    فارسطارق ع نافع بن المحلة عقبة 3427191311.519.517.595غرب

جمعه    27829 احمد جمعه محمد بنين    فارس ع نافع بن المحلة عقبة 3415157.54.5171684.5غرب

النمورى    27830 حافظ فاروق نبيل بنين    فاروق ع نافع بن المحلة عقبة 25.58.5113411.51183غرب

الحلو    27831 السيد فرج محمد بنين    فرج ع نافع بن المحلة عقبة نصف3018.512221316.57غرب

الشناوى    27832 عبدالحميد ابراهيم احمد بنين    فهد ع نافع بن المحلة عقبة 30.522174.571515.592.5غرب

سلمه    27833 حسن احمد احمد بنين    كريم ع نافع بن المحلة عقبة 35.5221612.513.5201888غرب

ابوالنجا    27834 حسين محمود ايمن بنين    كريم ع نافع بن المحلة عقبة 37.52714.51313.51918.587غرب

العشرى    27835 احمد السيد عبدالرحمن بنين    كريم ع نافع بن المحلة عقبة 3724141514.7517.518.597.5غرب

السعدنى    27836 على فوزى كمال بنين    كريم ع نافع بن المحلة عقبة 372619.515151918.588.5غرب

الجعبيرى    27837 متولى شبل محمد بنين    كريم ع نافع بن المحلة عقبة 3721.519131217.51786.5غرب

يونسصالح   27838 هشام بنين    كريم ع نافع بن المحلة عقبة 3827.518.5151519.518.598غرب

على     27839 محمد احمد سيد محمد بنين    لؤه ع نافع بن المحلة عقبة 27.57103.541016.592غرب

زيدان      27840 الدسوقى ابراهيم محمد احمد بنين    مازن ع نافع بن المحلة عقبة 39292015152018.51010غرب

حمدان    27841 عيد عبدالجواد عماد بنين    مازن ع نافع بن المحلة عقبة 371518.510.510.5201776غرب

عبدالنبى    27842 محمد سمير محمد بنين    مازن ع نافع بن المحلة عقبة 3324.513.51311.51616.5103غرب

شلبى    27843 عبدالمنعم عبدالحليم محمد بنين    مازن ع نافع بن المحلة عقبة 37231812.514.5201888.5غرب

ابوالغيط    27844 على محمد ياسر بنين    ماهر ع نافع بن المحلة عقبة 30.516.517.51413.51818.577غرب

وهوة    27845 ابراهيم صلح ابراهيم بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3016.518.514121818.588.5غرب

ابراهيم    27846 عطيه محمد ابراهيم بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 39272015152018.5109.5غرب

الحداد    27847 احمد احمد احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 2715.518.51313.51718.588.5غرب

شرف    27848 محمد السيد احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.52419.51514.752018.599غرب

عثماوى    27849 رشاد صلح احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 372319.751413.519.518.588.5غرب
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سلمان    27850 محمد عبدالجليل احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 261512581018.586.5غرب

شعبان    27851 السيد عبدالمنعم احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 32151052.51516.7565غرب

سالم    27852 الله فتح احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 39.529.518.51212.52018.577غرب

بخاتى    27853 احمد فتحى احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 32.523.510810181775غرب

البغدادى     27854 على الزغبى محمد احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 35.520.5101211.51816.574غرب

عيسى     27855 السيد فتحى محمد احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3526.51591319.51862.5غرب

عوض    27856 مسعد محمد احمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 28.510738.51415.562غرب

عشرى    27857 حماد محمد اسامه بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 32.5155.55.512.51517.562غرب

السباعى    27858 ابوالهيثم محمد اشرف بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 2715424.510.514.575غرب

مقلد    27859 مصطفى محمد اشرف بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3322107.510.516.517.574غرب

الخمارى    27860 رمضان نجاح اشرف بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 31.5251011.511.518.514.576غرب

الدمياطى    27861 احمد احمد السيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3225107.513171775.5غرب

ابوعرب    27862 احمد حسنى السيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3825191212201667غرب

امارة    27863 ابراهيم فاروق السيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 29.5157.5812.51316.582غرب

عبدالعزيزالسجاعى   27864 محمد السيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 363017.51212.519.51572.5غرب

مصطفى    27865 السيد وديع السيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 28.51510.57.58.51817.573غرب

رزق    27866 ابراهيم عبدالرحمن امين بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 35.5261514141918.577غرب

المنصورى    27867 حسن عبدالخالق ايمن بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 34.52211.5141517.51776غرب

حبيب    27868 مصطفى محمود ايمن بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 342417141319.51874.5غرب

شريف    27869 رجب السعيد تامر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 362211121518.51683.5غرب

علم    27870 محمد مسعد جابر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 30186.54.512.5121582.5غرب

رشوان    27871 السعيد فؤاد جمال بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 372914.510122017.572.5غرب

عبدالحميدعطاالله   27872 حسين حامد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 30.523.515101218.518.584.5غرب
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البرشلي   27873 عباس حامد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 281911.58.51115.518.565.5غرب

ناصف    27874 احمد عيسى حسام بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.52616.515142018.576.5غرب

الشربينى    27875 مصطفى احمد حسن بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 362516.514.511.519.518.586.5غرب

الجناينى    27876 حسن بدير حسن بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 32.52816.51514.518.518.586.5غرب

الكحكى   27877 حسين حسن بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 33.52614.51311.51918.566.5غرب

ابوالمجد    27878 العنين ايو حسين بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 24.522.512145.515.518.566.5غرب

غديه    27879 محمد عبدالرحمن رامى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 22186.510315.518.574.5غرب

البلوى    27880 محمد محمد ربيع بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 1922.51092.517.51186غرب

ابوسعدة    27881 على حسن زكريا بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 2623.578316.516.586.5غرب

العريان   27882 محمد سعد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 33.527.510.5131218.517.567غرب

فرج    27883 ابوزيد عبدالسميع شريف بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 24.520.5711.59.51717.565.5غرب

شادى    27884 عبدالغفار كرمانى شريف بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3316.512.51291418.566.5غرب

عباس    27885 يوسف عباس شكرى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3723.51713.5121818.577غرب

المرغنى    27886 محمد احمد صالح بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 36.52510114.51918.577غرب

ابراهيم    27887 السيد المحمدى طارق بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 33.526.51211.57.51918.576غرب

المشاقى   27888 محمود طارق بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 27.52416.57.57.51618.576.5غرب

محمد     27889 عبدالفتاح الدين سعد عادل بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 2817.5107.54.51018.576غرب

الدين     27890 محى السيد على عادل بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 38271714.51418.518.567.5غرب

العدوى    27891 السيد على عاطف بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 141675.5واحد19.517.552.5غرب

الدرينى    27892 البسطويسى سالم عبدالباسط بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 1717.576.5واحد242543.5غرب

الحباك    27893 عبدالجليل المغاورى عبدالجليل بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 392918.51114.52018.578.5غرب

ابويوسف    27894 احمد عبدالجليل عبدالناصر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 615107.57.5101068.5غرب

شكيل   27895 مسعد عصام بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 25.5181013.59.5121468.5غرب
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شقوير    27896 على احمد عطيه بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.51817.514.5815.51578.5غرب

الغبارى    27897 صابر عزالعرب علء بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 35.52716.51512181689.5غرب

الكوش    27898 محمد عزالعرب علءالدين بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3726.516.51513.52018.589غرب

غنيم    27899 محمد ماهر عماد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3115109411.515.575.5غرب

السراجى    27900 بدير سعيد عمرو بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 32.516.5108.52.51213.577.5غرب

البدرى    27901 نعمان المحمدى عيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 24.5812944.51058.5غرب

الدسوقى   27902 رمضان فتحى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3122.51611.57.512.510.569غرب

نايل    27903 الدسوقى كامل كامل بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3826.51914.751518.514.549.5غرب

لنجار    27904 عبدالعزيزا مصطفى ماجد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 38.529.5191513.51912510غرب

الحفناوى    27905 طلخان السباعى محسن بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3617.5191313.51910.5610غرب

مرجان    27906 القطب المليجى محمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 26.51011.5114.57.57.559غرب

سالم    27907 طه عبدالستار محمد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.527.519.5151518.514.569.5غرب

سلمى    27908 محمد عبدالرحيم محمود بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 35.524.5191511.5161379.5غرب

الختيار    27909 البطايحي ابوالمعاطى مصطفى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 361918.514.59.517.512.568.5غرب

ابوالعطا    27910 كامل السيد مصطفى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 261512.511.53.5101058.5غرب

البخ    27911 عبدالنبى جابر ممدوح بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 221911.5124.55858غرب

الحفناوى    27912 حسن عبدالجليل نادر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3527.517.514.59171769غرب

المرسى    27913 عبدالعظيم عبدالهادى نادر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3829.518.51514.751914.577غرب

على    27914 الصاوى غانم نصر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 26.51717.513.59.51314.547.5غرب

منصور     27915 عبدالمنعم الدين صلح هانى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 38291812.5152016610غرب

ابودبش    27916 محمد محمد هانئ بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.5301912.514.752017.5710غرب

الشربينى    27917 مصطفى احمد هشام بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 271617.510.510.51615610غرب

الدين     27918 نور السيد محمد وائل بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3625.517.511.59.518.511.566.5غرب
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العش    27919 حسين ابراهيم وحيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 177.510.57.57.517.51068.5غرب

القط    27920 حلمى محمد وحيد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 36.525.52012.514201759.5غرب

صالح    27921 عبدالمعبود صالح وليد بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3626.5181415201679غرب

عدس    27922 ابراهيم حسن ياسر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 2824102.57.5181068.5غرب

النمورى    27923 نعمان عبدالهادى ياسر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.529.519.513132014.568غرب

ميرة    27924 عبدالشافى محمد ياسر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 319153716.51369غرب

القصاص    27925 على محمد ياسر بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 37.52916.512.514.752015810غرب

الدرس    27926 محمد طلعت يسرى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3322.5157.591811.567.5غرب

سعيد     27927 يوسف ابراهيم يوسف بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 3828.51813.5152015.579.5غرب

الصياد    27928 ابراهيم محمود ابراهيم بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 28.52012.51314191378.5غرب

حلوة    27929 احمد احمد احمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 30171015131914.589غرب

حبلص    27930 الرفاعى السيد احمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 382817.515152011.579.5غرب

رضوان    27931 عبدالمقصود حمدى احمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 26.56105.58.5177.559غرب

سليمان    27932 رمضان محمود احمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 37.529.5191514.519.51659غرب

حمادة    27933 مصطفى محمد السعيد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 3828201515201678غرب

عيد    27934 السيد العيسوى السيد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 38.53019.51515201488.5غرب

حسن    27935 ابراهيم حسن ايمن بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 393019.515152012.598.5غرب

كحله    27936 رمضان رمضان حموده بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 3929.517.510.510.52018.542.5غرب

احمدالفقى   27937 عوفه سامح بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 362815.51513.52016.554.5غرب

عبدالحميد   27938 محمد سمير بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 373019151519.51586.5غرب

محمودالمصرى   27939 رفعت طارق بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 37.53018151519.51875.5غرب

الناغى    27940 احمد محمود عبدالله بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 362812.514.511.518.51254غرب

الصواف    27941 محمد صلح محسن بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 32.518103.58.5131262غرب
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الشرقاوى    27942 السعيد الدسوقى محمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 3525.511.51514.51813.564غرب

حسن    27943 السيد جابر محمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 3329.5161413.518.514.559غرب

الله      27944 سبح مصطفى عيد رمضان محمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 1722.5787.5141341.5غرب

العيسوى    27945 غريب على محمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 302611.5128191554غرب

الدالى    27946 الششتاوى فاروق محمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 3128710.57.514.51555غرب

عسكر    27947 عبدالرحمن مصطفى محمد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 363019141519.51556.5غرب

العبدالنمورى   27948 محمود وليد بنين    محمود ع نافع بن المحلة عقبة 34.5301711.5121914.564.5غرب

غبريال    27949 توفيق مجدى توفيق بنين    مدحت ع نافع بن المحلة عقبة 36291812.514.5192065.5غرب

ابوالخير    27950 عبدالمنصف مراد احمد بنين    مراد ع نافع بن المحلة عقبة 33.52451191416.553غرب

الجندى    27951 احمد فتحى احمد بنين    مروان ع نافع بن المحلة عقبة 37.52918.5131319.515.563غرب

نصر    27952 محمد احمد عبدالعزيز بنين    مروان ع نافع بن المحلة عقبة 3120107.55151452.5غرب

زاهر    27953 ابراهيم احمد محمد بنين    مروان ع نافع بن المحلة عقبة 302111810171553.5غرب

ابوهلل    27954 محمد محمد ممدوح بنين    مروان ع نافع بن المحلة عقبة 3828.518131419.516.563غرب

جزر    27955 شحاته عبدالرحمن هشام بنين    مروان ع نافع بن المحلة عقبة 37211913.514191562.5غرب

النمورى    27956 محمد مسعد محمد بنين    مسعد ع نافع بن المحلة عقبة 28.52811.510.51018.515.554غرب

احمد    27957 عبدالعزيز ابراهيم اسامه بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 352718.512918.51656غرب

البخ    27958 احمد احمد السعيد بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 38271712.514.7518.51266.5غرب

اليمانى    27959 عبدالحى السيد السعيد بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 231510114.511.51064غرب

المرسي    27960 عبدالخالق مصطفى حماده بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 3828171410.519.51455غرب

الطروش    27961 حسن احمد خالد بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 34.52413.5138.5171454.5غرب

البسطويسى    27962 اسماعيل خيرت شريف بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 37.526.51314.751518.51356.5غرب

الكفراوى    27963 السيد بدير عبدالنبى بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 37.525181413.52015.545.5غرب

شعيب    27964 محمد بنيامين محمد بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 332517.5127.516.51454.5غرب
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ابوحسين    27965 محمد مصطفى محمد بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 36.525.51713.59.51711.564.5غرب

محمد    27966 السطوحي عبدالمقصود محمود بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 31201414121611.555غرب

رضوان    27967 راشد مهران نصر بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 3529.51913.514.519.51875غرب

خليل    27968 احمد مصطفى يوسف بنين    مصطفى ع نافع بن المحلة عقبة 35.5241511.5818.513.546.5غرب

بسيونى    27969 محمد شعبان فريد بنين    معاذ ع نافع بن المحلة عقبة 35.52717.513.571910.545غرب

الدار     27970 شيخ مصطفى السعيد محمد بنين    معاذ ع نافع بن المحلة عقبة 36281613.512181256غرب

جديانه    27971 محمد عبدالهادى محمد بنين    مهاب ع نافع بن المحلة عقبة 383019.5151519.51569.5غرب

شحاته    27972 محمد احمد محمد بنين    مهند ع نافع بن المحلة عقبة 34.5291714.759.51815.558.5غرب

القلينى    27973 محمد محمد مصطفى بنين    مؤمن ع نافع بن المحلة عقبة 3828.520151419.515.579غرب

بسيونى    27974 عبدالرحيم عطيه ياسر بنين    مؤمن ع نافع بن المحلة عقبة 34.53019.5151517.517.5610غرب

جوده    27975 امين يوحنا عاطف بنين    مينا ع نافع بن المحلة عقبة 392919.5131519.51849.5غرب

هليل    27976 كامل ناجى ابراهيم بنين    ناجى ع نافع بن المحلة عقبة 36.529.51914.7513181569غرب

عفيفى    27977 عبدالحميد عباس هشام بنين    نادر ع نافع بن المحلة عقبة 2717.510105.512.5446غرب

ابوالعنييين    27978 محمد ابوالعل رأفت بنين    هادى ع نافع بن المحلة عقبة 36.5241610817.51578غرب

بامية    27979 احمد عبدالجواد عبدالجليل بنين    هشام ع نافع بن المحلة عقبة 33.517.512.511.58161566.5غرب

الكوش    27980 محمود مصطفى محمد بنين    هشام ع نافع بن المحلة عقبة 3628161415201658غرب

الششتاوي   27981 ابراهيم عصام بنين    وليد ع نافع بن المحلة عقبة 25116.57.55.56.51056غرب

محمد     27982 عبدالله الزغبى محمد عصام بنين    وليد ع نافع بن المحلة عقبة 20.5121094101058غرب

اليمانى    27983 عبدالعزيز حسن علء بنين    يحيى ع نافع بن المحلة عقبة 27161713817.51466.5غرب

ابراهيم     27984 محمد عزت احمد احمد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 27.51710.59.5812.512.577.5غرب

العباسى    27985 احمد يوسف احمد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 38.52919.751515201569.5غرب

علم    27986 حسن فتيح اشرف بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 301911.512.512.51613.568.5غرب

الدمشيطى     27987 المنسوب الزغبى محمد الزغبى بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 27.551095131048غرب
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الدبابى    27988 محمد يحيى السيد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 27.518.513.510411.51268.5غرب

ابوالنجا    27989 حسن سيد حسن بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 28.51212.510.581212.566غرب

يوسف   27990 محمد حسن بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 27.511107.55141468.5غرب

يوسف    27991 محمد محمود حماد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 38.528.51514.7513.52015810غرب

البيومي   27992 عبدالسلم حمدى بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 341915147.519.51169.5غرب

دويدار    27993 سليمان بدير خالد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 3326.51614.5141910610غرب

ابوالركب    27994 السيد حسن رضا بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 38301915142017.569.5غرب

اليمانى    27995 احمد حلمى شريف بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 362815.512.51217.51349غرب

عيد    27996 حسن رشاد شريف بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 38.52819.515152016.5810غرب

الغباشى    27997 بسيونى عبدالمولى طارق بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 34.5211714.514.519.751479غرب

مصطفى    27998 البسيونى عيد طارق بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 331512.51412.516.51259.5غرب

المغربل    27999 عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 215.577.52.510.51042.5غرب

لقوشه     28000 البسطويسى عوض الدين عصام بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 37.524.5191413.52012.564غرب

ابوقاسم    28001 رمضان كمال عصام بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 38.52515151419.751884غرب

محمد    28002 عبدالقادر عطيه علء بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 3521.512141319.514.574غرب

دويدار    28003 ابراهيم على على بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 352415.5131217.51575غرب

الشربينى    28004 احمد احمد محمد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 342814.514.514.51915.555غرب

سلمه    28005 حامد زغلول محمد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 36.529.51614141916.565غرب

الصروى    28006 سليمان سليمان محمد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 352615.514818.51355.5غرب

احمد    28007 ابراهيم عبداللطيف محمد بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 383012.510.51319.515.585.5غرب

سالم    28008 ابراهيم محفوظ مصطفى بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 38.527.515.5147.5181963.5غرب

فيشار    28009 عبده عبدالحميد وائل بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 372916.5147.519.7512.543غرب

يوسف    28010 عبدالقادر السعيد وجيه بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 3929191512.52017.574غرب
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الطباخه    28011 محمد صلح ياسر بنين    يوسف ع نافع بن المحلة عقبة 25.515.512117.51814.564.5غرب

الزغبى    28012 السعيد مسعد طلعت اساسى    احمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 2411.510441317.575.5غرب

شريف     28013 عبدالمحسن محمد الدين علء اساسى    احمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 33.522.5167.5715.51856غرب

العزب     28014 معوض مسعد الدين عماد اساسى    احمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 2715.516.55816.514.567غرب

شلبى   28015 مصطفى محمد اساسى    احمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 382819.51315191788.5غرب

محمد   28016 محمد محمود اساسى    احمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 24.515.513.595171587غرب

شلبى   28017 ابراهيم مصطفى اساسى    احمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 362618.51311181688غرب

عيد    28018 على محمد المحمدى اساسى    ادهم تعليم النادى احمد المحلة جودة 31.52118117.5161258غرب
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العربى    28019 عبدالمنعم مسعد محمد اساسى    ادهم تعليم النادى احمد المحلة جودة 31.51916.5115.5171786.5غرب

البلتاجى   28020 ابواليزيد صلح اساسى    اسلم تعليم النادى احمد المحلة جودة 322218.5107.518.519.587.5غرب

عبدالهادى    28021 عبداللطيف السيد عبداللطيف اساسى    اسلم تعليم النادى احمد المحلة جودة 3826191010.518.519.587.5غرب

المام    28022 ابراهيم ممدوح محمد اساسى    اسماعيل تعليم النادى احمد المحلة جودة 29.52217.5111118.516.567غرب

عكاز    28023 عبدالجليل السيد عبدالجليل اساسى    السيد تعليم النادى احمد المحلة جودة 35221813.51318.517.577.5غرب

الهنيدي     28024 ابراهيم الدسوقى ابراهيم حلمى اساسى    اياد تعليم النادى احمد المحلة جودة 3728.51711.57.517.519.587غرب

اغا   28025 محمد محمود اساسى    جمال تعليم النادى احمد المحلة جودة 3626.514.51181819.566غرب

بدوى    28026 محمد حسنى محمد اساسى    سعد تعليم النادى احمد المحلة جودة 22.5155.5521110.564.5غرب

الدرس    28027 السيد سعد محمد اساسى    سعد تعليم النادى احمد المحلة جودة 362011.51311.518.512.589.5غرب

المام     28028 محمد رفعت الله سعد اساسى    شوقى تعليم النادى احمد المحلة جودة 18.518125.5914.512.544غرب

عبدالمقصود    28029 عبدالعظيم صلح سامح اساسى    صلح تعليم النادى احمد المحلة جودة 2719107.58.5161244غرب

مندور     28030 احمد سيد مصطفى اشرف اساسى    عبدالرحمن تعليم النادى احمد المحلة جودة 36221813.5141719.586.5غرب

الششتاوى   28031 محمد الششتاوى اساسى    عبدالهادى تعليم النادى احمد المحلة جودة 3318.5159.59.51719.587غرب

السبكى     28032 عيسى ابراهيم محمد الدين اساسى    علء تعليم النادى احمد المحلة جودة 362314.511.5121714.588غرب

البرلسى    28033 محمد على عبدالسلم اساسى    على تعليم النادى احمد المحلة جودة 392919.515152018.589غرب

الهنيدي    28034 الدسوقى ابراهيم حلمى اساسى    عمر تعليم النادى احمد المحلة جودة 37.5301911.514.52018.589.5غرب

الطليمى    28035 المرغنى سلمه اشرف اساسى    محمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 342513.51291917.589غرب

الشافعى   28036 عبدالباسط السيد اساسى    محمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 3522.511.5149.51915.589غرب

حماده    28037 الغنيمى رأفت شريف اساسى    محمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 36261014.757.516.517.579غرب

البرلسى    28038 محمود محمد محمود اساسى    محمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 3929.517.51414.5202089.5غرب

ابوالنجا    28039 الششتاوى مصطفى مصطفى اساسى    محمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 3220111210.519.511.578غرب

ابوشعيشع   28040 جاد وحيد اساسى    محمد تعليم النادى احمد المحلة جودة 2815.5108.58161168.5غرب

الشافعى    28041 غازى السيد صلح اساسى    محمود تعليم النادى احمد المحلة جودة 37201512.5121916.569غرب
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البسطويسى    28042 على السعيد محمد اساسى    محمود تعليم النادى احمد المحلة جودة 33.520.51314.513.519.751577غرب

ابراهيم   28043 سيد محمد اساسى    محمود تعليم النادى احمد المحلة جودة 31.520.51097.51816.589.5غرب

البدرى   28044 حسن محمد اساسى    مروان تعليم النادى احمد المحلة جودة 3320.51011.510191188غرب

يوسف    28045 عبدالحميد محفوظ علء اساسى    مسعد تعليم النادى احمد المحلة جودة 36221512.51019.517.587غرب

اسماعيل    28046 محمود شوقى السيد اساسى    مصطفى تعليم النادى احمد المحلة جودة 39271412.51019.516.589.5غرب

حسين  28047 العبدابوزيد اساسى    مصطفى تعليم النادى احمد المحلة جودة 25221012.510.519.515.589.5غرب

السيد    28048 محمد فؤاد ناصر اساسى    مصطفى تعليم النادى احمد المحلة جودة 2274.54.510.511.51255غرب

ابوالنجا   28049 السيد ابوالنجا اساسى    يوسف تعليم النادى احمد المحلة جودة 3720.51212.511.518.515.556.5غرب

رمضان    28050 محمد محمود وليد اساسى    يوسف تعليم النادى احمد المحلة جودة 37.524.514.51414.751815.556غرب

ابوجبه   28051 سليمان ياسر اساسى    يوسف تعليم النادى احمد المحلة جودة 25167107.5161466غرب

العفيفى    28052 على سليمان جمال اساسى    اسراء تعليم النادى احمد المحلة جودة 39.53019.51515202089.5غرب

احمد   28053 قرنى احمد اساسى    اسماء تعليم النادى احمد المحلة جودة 392919151519.52078.5غرب

نصر    28054 محمد محمد ايمن اساسى    الء تعليم النادى احمد المحلة جودة 26156861315.552.5غرب

عبدالرحمن   28055 محمد السيد اساسى    السيده تعليم النادى احمد المحلة جودة 289.575.56.51012.544غرب

العفيفى    28056 سعد رجب محمود اساسى    الهام تعليم النادى احمد المحلة جودة 30155.53.57.512.517.565.5غرب

العقباوى   28057 عبدالباسط عاطف اساسى    اميره تعليم النادى احمد المحلة جودة 2911.5687.51116.566.5غرب

مسلم    28058 محمد عزت محمد اساسى    ايمان تعليم النادى احمد المحلة جودة 3116.510.57.57.5141755غرب

الشافعى    28059 محمد على محمد اساسى    ايمان تعليم النادى احمد المحلة جودة 393019.51515202078غرب

مسلم   28060 عزت ابراهيم اساسى    ايه تعليم النادى احمد المحلة جودة 33.5191112.511.5151988غرب

منتصر    28061 محمد احمد عيد اساسى    ايه تعليم النادى احمد المحلة جودة 36271012.514.516.515.566.5غرب

دويدار    28062 السيد الزغبى محمد اساسى    ايه تعليم النادى احمد المحلة جودة 3512.5147.55.51115.575.5غرب

القصبى    28063 عبدالقادر مجاهد عبدالقادر اساسى    بسمله تعليم النادى احمد المحلة جودة 279.53.598715.564غرب

عبدالحى   28064 السعيد السيد اساسى    تغريد تعليم النادى احمد المحلة جودة 27.58.55.52.541114.565غرب
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احمد   28065 قرنى سيد اساسى    جهاد تعليم النادى احمد المحلة جودة 3828159.57.518.519.567.5غرب

فراج    28066 مرزوق عبدالصمد جميل اساسى    جيهان تعليم النادى احمد المحلة جودة 3724.510.513.510142078غرب

مبروك   28067 احمد سيد اساسى    حبيبه تعليم النادى احمد المحلة جودة 16741.54.52.51564غرب

سعده   28068 يحيى عبدالعزيز اساسى    حبيبه تعليم النادى احمد المحلة جودة 37.5291414.514191987غرب

رمضان     28069 السيد رمضان سعد اساسى    دعاء تعليم النادى احمد المحلة جودة 27.516102.510.511.515.565.5غرب

محمود   28070 مصطفى خالد اساسى    دينا تعليم النادى احمد المحلة جودة 32151057.5101765.5غرب

العفيفى    28071 السيد محمد محمد اساسى    دينا تعليم النادى احمد المحلة جودة 31.5155.535.5101575غرب

اغا   28072 محمد صبحى اساسى    رحمه تعليم النادى احمد المحلة جودة 7.54.552.54.5710.554غرب

عبدالمقصود   28073 عبدالجليل علء اساسى    رحمه تعليم النادى احمد المحلة جودة 18.57.53.534512.555غرب

عبدالرحمن   28074 محمد محمد اساسى    رحمه تعليم النادى احمد المحلة جودة 34.523.511.5141315.51777غرب

عيد    28075 على محمد احمد اساسى    ريم تعليم النادى احمد المحلة جودة 37.517.510118.59.51478غرب

الزير   28076 احمد احمد اساسى    ريهام تعليم النادى احمد المحلة جودة 3827.515.512.512.51715.589غرب

حسن    28077 عبدالستار جمال عادل اساسى    ساره تعليم النادى احمد المحلة جودة 361815.58.57.5171977.5غرب

المصلحى    28078 حسن عبدالهادى جمال اساسى    ساندى تعليم النادى احمد المحلة جودة 332412149.5182078غرب

البرلسى    28079 محمد محمود عبدالناصر اساسى    سهيله تعليم النادى احمد المحلة جودة 382813138.516.51577.5غرب

المنوفى    28080 الششتاوى حسن حسن اساسى    شاديه تعليم النادى احمد المحلة جودة 29.510.5611.58101467.5غرب

عبدالله    28081 محمد سليمان عاطف اساسى    شاهيناز تعليم النادى احمد المحلة جودة 33126.597.511.51366غرب

عبدالعال   28082 عجب محمد اساسى    شيماء تعليم النادى احمد المحلة جودة 21.510.54.57.54.569.566.5غرب

يس   28083 محمد ايهاب اساسى    علياء تعليم النادى احمد المحلة جودة 38.5261310.5111716.588غرب

عيسى    28084 احمد ابراهيم حسين اساسى    فاطمه تعليم النادى احمد المحلة جودة 32.51057.52.59.51076.5غرب

ابراهيم    28085 شلبى سعد علء اساسى    فاطمه تعليم النادى احمد المحلة جودة 39.528.5513.51217.51569.5غرب

منصور   28086 محمود على اساسى    فاطمه تعليم النادى احمد المحلة جودة 2583.512.535.51067.5غرب

مجاهد    28087 لبيب احمد ممدوح اساسى    فاطمه تعليم النادى احمد المحلة جودة 3524.51914919.51768.5غرب
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الشاذلى    28088 احمد محمد صبرى اساسى    فرح تعليم النادى احمد المحلة جودة 3830191414.7518.512.579.5غرب

الجميل    28089 السعيد محمد ابراهيم اساسى    مريم تعليم النادى احمد المحلة جودة 30.518.51011.5910.51288.5غرب

المنسى    28090 احمد الششتاوى اشرف اساسى    مريم تعليم النادى احمد المحلة جودة 331510138.51715.578.5غرب

الفقى    28091 عبدالمجيد حسن ايمن اساسى    مريم تعليم النادى احمد المحلة جودة 36.522.518.5137.516.51768غرب

الزير    28092 عبدالقادر احمد محمد اساسى    مريم تعليم النادى احمد المحلة جودة 38.529.511.51411162088.5غرب

حموده     28093 محروس شوقى فريد الله اساسى    منه تعليم النادى احمد المحلة جودة 39.529.518.51311.519.518.567.5غرب

الغنام      28094 محمد الدسوقى ابراهيم يوسف الله اساسى    منه تعليم النادى احمد المحلة جودة 39.5301714.51419.520810غرب

ابراهيم    28095 شلبى مصطفى شلبى اساسى    منه تعليم النادى احمد المحلة جودة 35.526.51212111615.578.5غرب

دويدار    28096 السيد الزغبى حسن اساسى    منى تعليم النادى احمد المحلة جودة 2111.53.5588.511.554غرب

مجاهد    28097 رمضان لطفى محمد اساسى    مها تعليم النادى احمد المحلة جودة 39.528.519.514.5142020810غرب

الحضرى     28098 الله عطا حامد اشرف اساسى    ميار تعليم النادى احمد المحلة جودة 392916.513.514192087غرب

رمضان    28099 السيد حلمى وليد اساسى    ناريمان تعليم النادى احمد المحلة جودة 3320144.52.5161873غرب

عبدالرحمن   28100 محمد السيد اساسى    نانسى تعليم النادى احمد المحلة جودة 3519.5109.58131865غرب

السيد    28101 عبدالرحمن محمد سامح اساسى    ندى تعليم النادى احمد المحلة جودة 35.52414121317.51786غرب

قنديل     28102 محمد رمضان محمد اساسى    ندى تعليم النادى احمد المحلة جودة 3827.51713.511.518.51885غرب

القمرى   28103 نصر محمد اساسى    ندى تعليم النادى احمد المحلة جودة 18105.521.56.513.583.5غرب

حماد    28104 محمود حماده يسرى اساسى    ندى تعليم النادى احمد المحلة جودة 37281412.51419.51977غرب

عبدالحليم   28105 عبدالرحمن صابر اساسى    نرمين تعليم النادى احمد المحلة جودة 393019.515152019810غرب

الشافعى    28106 عبدالمقصود سعد حسان اساسى    نورا تعليم النادى احمد المحلة جودة 31.51611.55.57.5171885.5غرب

شلبى   28107 ابراهيم محمد اساسى    نورا تعليم النادى احمد المحلة جودة 35.52518.51211.51818.578غرب

على    28108 احمد على محمد اساسى    نورا تعليم النادى احمد المحلة جودة 2816634.51017.573غرب

البرلسى    28109 محمد احمد هانى اساسى    نيره تعليم النادى احمد المحلة جودة 3930191415201989غرب

عبدالرحمن   28110 محمد عطيه اساسى    هاجر تعليم النادى احمد المحلة جودة 362613.57.5517.51986.5غرب
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البرلسى    28111 محمود المهدى على اساسى    همس تعليم النادى احمد المحلة جودة 3829181213.5201986.5غرب

البرلسى    28112 محمود فؤاد حماده اساسى    هند تعليم النادى احمد المحلة جودة 36211512.51218.51674غرب

مصطفى    28113 عامر عامر ابراهيم اساسى    يارا تعليم النادى احمد المحلة جودة 38.53018.51515201988.5غرب

حسان    28114 احمد حسان عيد اساسى    يارا تعليم النادى احمد المحلة جودة 3930201315201689غرب

عبدالعليم    28115 ابراهيم محمود صلح اساسى    يمنى تعليم النادى احمد المحلة جودة 37.52919.51415201788.5غرب

دويدار    28116 على جوده ايهاب المشتركة  احمد اغسطينس المحلة القديس 38.528.5181415201699.5غرب

على    28117 المتولى جاد طارق المشتركة  احمد اغسطينس المحلة القديس 37.5301514.5152013910غرب

البحيرى    28118 الششتاوى محمود عاطف المشتركة  احمد اغسطينس المحلة القديس 39301915152018910غرب

مسلم   28119 احمد عمرو المشتركة  احمد اغسطينس المحلة القديس 39.5302015152016910غرب

الدين     28120 محى السيد عبدالسلم عمرو المشتركة  احمد اغسطينس المحلة القديس 37.52919.515142014.589.5غرب

صقر    28121 حلمى سامى محمد المشتركة  احمد اغسطينس المحلة القديس 38.53019.51514.5201889.5غرب

عبدالغنى    28122 مصطفى فؤاد محمد المشتركة  احمد اغسطينس المحلة القديس 3829.5171510181579.5غرب

الله     28123 عطا محمد جمعه هشام المشتركة  ادهم اغسطينس المحلة القديس 3830161514.5201399غرب

خليل    28124 شاكر الفى صموئيل المشتركة  اشرف اغسطينس المحلة القديس 38.5292014.515202099.5غرب

داود    28125 جريس ويصا عماد المشتركة  اندرو اغسطينس المحلة القديس 38.52916.51514202099.5غرب

ميخائيل    28126 عزيز مفيد انطون المشتركة  باتريك اغسطينس المحلة القديس 37.527.51713.511201889.5غرب

حنا    28127 عبدالسيد عياد جوزيف المشتركة  بيير اغسطينس المحلة القديس 38.52918.51515202099.5غرب

حافظ    28128 حسن حافظ حسام المشتركة  حافظ اغسطينس المحلة القديس 3828181413201389.5غرب

الكمونى    28129 محمود حسن محمد المشتركة  حسن اغسطينس المحلة القديس 39.5292015152017.599.5غرب

الزيادى    28130 سلمه عبدالله وليد المشتركة  خالد اغسطينس المحلة القديس 39302015152018910غرب

عزيز    28131 عوض فكرى جورج المشتركة  ديفيد اغسطينس المحلة القديس 39292015152020910غرب

الدرينى    28132 سالم السيد احمد المشتركة  زياد اغسطينس المحلة القديس 39.529181511.519.512.579غرب

علم    28133 الصاوى عبداللطيف محمد المشتركة  زياد اغسطينس المحلة القديس 38.528.518.5141419.51798.5غرب
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الشافعى     28134 محمد عطيه فاروق علء المشتركة  سيف اغسطينس المحلة القديس 39.53019.7514.515201899غرب

الجداوى    28135 اسماعيل سعد ادهم المشتركة  عبدالرحمن اغسطينس المحلة القديس 3930201515201899غرب

شعيره   28136 عبدالرحمن سامى المشتركة  عبدالرحمن اغسطينس المحلة القديس 3827.5181515201899غرب

حوطر    28137 احمد عبدالوهاب هشام المشتركة  عبدالرحمن اغسطينس المحلة القديس 35.528.519.514.5152017.586.5غرب

عبدالله   28138 عماره محمد المشتركة  عبدالله اغسطينس المحلة القديس 39.52919.51114.5201789غرب

المزين    28139 السيد محمد هشام المشتركة  عبدالمنعم اغسطينس المحلة القديس 39.5291914152017910غرب

الدومانى     28140 عبدالفتاح احمد رمضان الدين المشتركة  عز اغسطينس المحلة القديس 39.529.519.515152018910غرب

الجلد     28141 عامر احمد عزت محمد المشتركة  عمر اغسطينس المحلة القديس 39.530201514.52016.599غرب

ابوهرجه    28142 الحسينى محمد محمود المشتركة  عمر اغسطينس المحلة القديس 38.52819.514.514.519.51775غرب

الرخ    28143 ابوالعزم محمد احمد المشتركة  كريم اغسطينس المحلة القديس 39.53019.515152015.587غرب

عبدالمحسن    28144 عبدالحميد اسماعيل انس المشتركة  كريم اغسطينس المحلة القديس 39.529191311201687غرب

ابراهيم    28145 ميخائيل فائق جون المشتركة  كريم اغسطينس المحلة القديس 392919.51414.5202086.5غرب

الشوره   28146 عبدالبديع عصام المشتركة  كريم اغسطينس المحلة القديس 38.53019.7511.515201786غرب

عوض    28147 فهمى بديع ماجد المشتركة  كيرلس اغسطينس المحلة القديس 3929.5181514.5202096غرب

الساكت    28148 السيد السيد عمرو المشتركة  مازن اغسطينس المحلة القديس 38.53019.751515201888.5غرب

البدرى    28149 الدسوقى عبدالجليل محمد المشتركة  مازن اغسطينس المحلة القديس 36.52719.515152013.597غرب

ابوالفتوح    28150 محمد جلل ايهاب المشتركة  محمد اغسطينس المحلة القديس 3626.51514.515201476غرب

عمار    28151 محمود كامل رضا المشتركة  محمد اغسطينس المحلة القديس 36.5281814.513.5201798غرب

البلقينى    28152 مسعد على عاطف المشتركة  محمد اغسطينس المحلة القديس 39.5301914.5152017.5106.5غرب

اليمانى    28153 عبدالجواد رشيد عبدالجواد المشتركة  محمد اغسطينس المحلة القديس 39.52919.7514.515201599غرب

خلف    28154 طه محمد محسن المشتركة  محمد اغسطينس المحلة القديس 3830161314.52016.599غرب

الله     28155 جاب مختار السيد هشام المشتركة  محمد اغسطينس المحلة القديس 39.52919.51515201997.5غرب

علم    28156 الصاوى عبداللطيف محمد المشتركة  محمود اغسطينس المحلة القديس 38.53019.51514.5201877.5غرب
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على    28157 عشماوى محمد علء المشتركة  معاذ اغسطينس المحلة القديس 39.53019.515152015.5108غرب

محرز     28158 احمد ناجى احمد عمرو المشتركة  مؤمن اغسطينس المحلة القديس 38301914.5142017107غرب

مرزوق   28159 سعد سامى المشتركة  مينا اغسطينس المحلة القديس 38.52819.514.513.52020107غرب

صليب    28160 عطايا عزمى محسن المشتركة  مينا اغسطينس المحلة القديس 37.52515.513.51418.518.586غرب

عبدالعز      28161 الله جاد عبدالقادر خالد الدين المشتركة  نور اغسطينس المحلة القديس 39.5302014.515201798غرب

الدومانى     28162 عبدالفتاح احمد رمضان الدين المشتركة  نور اغسطينس المحلة القديس 38.5302014.514201497.5غرب

شرف     28163 احمد محمد الشافعى اشرف المشتركة  يوسف اغسطينس المحلة القديس 392919.514.5152016108.5غرب

متولى    28164 محمد ماهر ايمن المشتركة  يوسف اغسطينس المحلة القديس 37.53019.5151519.51799غرب

النواوى    28165 عبدالمجيد سمير محمد المشتركة  يوسف اغسطينس المحلة القديس 3729.520141318.516.567.5غرب

ميخائيل    28166 عزيز مفيد ناجح المشتركة  ترنيم اغسطينس المحلة القديس 38.528201514202097غرب

الجندى    28167 محمود احمد احمد المشتركة  تسنيم اغسطينس المحلة القديس 372919121119.515107غرب

راشد    28168 محمد مصطفى محمد المشتركة  تسنيم اغسطينس المحلة القديس 363017.514.514.51919107غرب

مراد    28169 فوزى ثابت هادى المشتركة  جنا اغسطينس المحلة القديس 38.528.5171411.5201895.5غرب

امام     28170 الدين صلح محمد ياسر المشتركة  جهاد اغسطينس المحلة القديس 39.53019.515152017108.5غرب

متريوسسند    28171 حبيب عاطف المشتركة  جولى اغسطينس المحلة القديس 373017.514.515202099غرب

النحاس    28172 مصطفى عزت محمود المشتركة  حبيبه اغسطينس المحلة القديس 352918.514.511.519.513109.5غرب

الشماخى    28173 ابراهيم عبداللطيف جمال المشتركة  حنين اغسطينس المحلة القديس 3929.519.515152019.5109.5غرب

البيلى   28174 عبده محمد المشتركة  حنين اغسطينس المحلة القديس 38.53019.515152016.599.5غرب

البنا     28175 جاد على جاد اشرف المشتركة  راما اغسطينس المحلة القديس 37.5291813.51317.51697.5غرب

وهبه    28176 على السيد خالد المشتركة  رنا اغسطينس المحلة القديس 37.527191411.519.515.578.5غرب

عمام    28177 عبدالحى على محمد المشتركة  رنا اغسطينس المحلة القديس 38.5301814.513201799.5غرب

الصيرفى    28178 على السيد امير المشتركة  روان اغسطينس المحلة القديس 39302014.514.52018.598غرب

قاسم    28179 حسن على مدحت المشتركة  روان اغسطينس المحلة القديس 393019.5151519.517105.5غرب
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الرجبى    28180 السيد سعد محمد المشتركة  ساره اغسطينس المحلة القديس 3930191515201996.5غرب

حافظ   28181 رفعت احمد المشتركة  سلمى اغسطينس المحلة القديس 39302015152017.594غرب

حسين    28182 امين محمد امين المشتركة  شهد اغسطينس المحلة القديس 31.5151314.51218.58.584.5غرب

راشد    28183 رجاء حسين خالد المشتركة  شهد اغسطينس المحلة القديس 37.53019.514.51519.518.598.5غرب

محمود    28184 رياض محمد عمر المشتركة  شهد اغسطينس المحلة القديس 322417135.515.510.586.5غرب

المزين    28185 السيد محمد هشام المشتركة  شهد اغسطينس المحلة القديس 38.53018.515152017.599غرب

الشرملسى    28186 على بحرى احمد المشتركة  فرح اغسطينس المحلة القديس 36.52518.514.510.5201597غرب

صالح    28187 احمد عبدالراضى احمد المشتركة  فرح اغسطينس المحلة القديس 39.53018.514.75152016.5107غرب

سلم    28188 عبدالغنى محمد ممدوح المشتركة  فريده اغسطينس المحلة القديس 393019.51513201998.5غرب

ابوالعز    28189 انيس امام حماده المشتركة  كنزى اغسطينس المحلة القديس 382919.514.512.52017104.5غرب

الجنزورى    28190 منشاوى صبرى اسامه المشتركة  لوجين اغسطينس المحلة القديس 38.53019.51515201699غرب

طمان    28191 احمد وهبه احمد المشتركة  ليلى اغسطينس المحلة القديس 36.529.5161311.51713.591.5غرب

برسوم    28192 مترى بديع مترى المشتركة  مارينا اغسطينس المحلة القديس 38.530191413.519.52094غرب

مصطفى    28193 العدروسى ابراهيم احمد المشتركة  مريم اغسطينس المحلة القديس 393019.513.511.52014108غرب

الحكيم     28194 موسى على مسعد خالد المشتركة  مريم اغسطينس المحلة القديس 382919.514.75152019107.5غرب

يونس     28195 سالم مختار محمد محمود المشتركة  مريم اغسطينس المحلة القديس 38.53019.751514.52016.5107.5غرب

المنياوى    28196 عبداللطيف عبده مصطفى المشتركة  مريم اغسطينس المحلة القديس 38.528.5191514.519.517.597.5غرب

امام     28197 الدين صلح محمد ياسر المشتركة  مريم اغسطينس المحلة القديس 38.53019.7515152019108غرب

الحلو    28198 محمد احمد محمد المشتركة  ملك اغسطينس المحلة القديس 3729.520159201784غرب

محمد    28199 امام مهران مالك المشتركة  منى اغسطينس المحلة القديس 372819.51515201994.5غرب

العزالى    28200 حسن محمد حسن المشتركة  مى اغسطينس المحلة القديس 353014.51411.517.515.574.5غرب

توفيق     28201 حسن السعيد محمد خالد المشتركة  ميرنا اغسطينس المحلة القديس 38.53019.514.514.51816.596غرب

الجبالى    28202 حافظ سعد عصام المشتركة  ميرنا اغسطينس المحلة القديس 38.53017.514.5152018.597.5غرب
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بشاره    28203 الياس بشاره الياس المشتركة  ميريام اغسطينس المحلة القديس 332911127.51419.597.5غرب

حامد    28204 محمد عبدالقادر عاصم المشتركة  ندى اغسطينس المحلة القديس 353014.512.51214.51977غرب

غنيم    28205 محمد غنيم محمد المشتركة  نور اغسطينس المحلة القديس 38.53019.514.514.52018.588.5غرب

بصل    28206 محمد مصطفى محمد المشتركة  نورا اغسطينس المحلة القديس 39302014.5152018.589.5غرب

فرج    28207 عبدالمنعم محمد اسامه المشتركة  نوران اغسطينس المحلة القديس 36.52915.514.510.52016.597غرب

خفاجة    28208 احمد فتحى احمد المشتركة  هاجر اغسطينس المحلة القديس 382614.514.5141918.578.5غرب

محمود     28209 عبدالشافى الدين عماد عمرو المشتركة  هبه اغسطينس المحلة القديس 3929.51614.514.519.51998غرب

عامر    28210 عطيه صلح عطيه المشتركة  هنا اغسطينس المحلة القديس 36291613.59.519.51777.5غرب

عبدالعزيز    28211 عباس السيد اشرف المشتركة  ياسمين اغسطينس المحلة القديس 36.52915.513.59201687.5غرب

عبدالشهيد    28212 سعيد لويز عادل المشتركة  يوستينا اغسطينس المحلة القديس 3729.519.7514.51119.519.587.5غرب

المرسى    28213 ابوالفتوح السيد محمد بنات امل المحلة نوتردام 38.530201514.752018.598غرب

اسماعيل    28214 سعد السعداوى سامح بنات انسام المحلة نوتردام 39.530191414.5201988.5غرب

نعيمه    28215 حسن عبدالمطلب حسين بنات ايه المحلة نوتردام 373014.51410.515.517.595غرب

الحناوى     28216 على حسين الدين علء بنات بسمله المحلة نوتردام 36.5281314.7513.51718.589غرب

موسى    28217 السيد فاروق ابراهيم بنات حبيبه المحلة نوتردام 35.529141513.5162089غرب

الطحان    28218 حسين محمد الدسوقى بنات حنين المحلة نوتردام 302713.514.7514.5191168.5غرب

مرعى    28219 منصور عبدالمحسن احمد بنات رحمه المحلة نوتردام 382919.51514.5201467.5غرب

على     28220 ابوزيد الدين صلح رمضان بنات رحمه المحلة نوتردام 36.52918.5151419.51677.5غرب

يوسف    28221 ابراهيم مامون هشام بنات ردينه المحلة نوتردام 38281812.514.517.516.588غرب

الديسطى   28222 ابوبكر محمد بنات رفيده المحلة نوتردام 38.528.519.751515202099غرب

الملح    28223 احمد احمد فيصل بنات رقيه المحلة نوتردام 37.53019.514.514.52014.587.5غرب

منصور    28224 راشد محمد حسام بنات روان المحلة نوتردام 37.530191515202098.5غرب

ابوحشيش    28225 السيد فؤاد محمد بنات روان المحلة نوتردام 3128181513.519.512.588غرب
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ابراهيم    28226 احمد سمير احمد بنات رودينا المحلة نوتردام 38.53019.515152014.597غرب

نسيم     28227 محمود نسيم الدين عماد بنات ساره المحلة نوتردام 38.530181513201998غرب

المكاوى    28228 حموده حسن باسم بنات سلمى المحلة نوتردام 39301814.515191999غرب

ايوب   28229 اسامه هانى بنات سيلفانا المحلة نوتردام 39.5291913.5152020810غرب

عبدالرازق   28230 سمير تامر بنات شهد المحلة نوتردام 39.53019.515152019.5910غرب

القليوبى   28231 عصمت محمد بنات شهد المحلة نوتردام 3324.515.510111217.559غرب

الششتاوى    28232 حسن الششتاوى مسعد بنات ضحى المحلة نوتردام 39.53019.7515152019910غرب

عبدالسيد    28233 ابوعوض عبدالنور عوض بنات فرجينيا المحلة نوتردام 362916.513.515202085.5غرب

الحليبى    28234 محمد عبدالحميد محمد بنات لجين المحلة نوتردام 393017131519.52099.5غرب

حفنى     28235 الرحمن عبد مصطفى هشام بنات لوجين المحلة نوتردام 3628.510912.518779.5غرب

العشرى    28236 عبدالقادر السيد عبدالقادر بنات ليلى المحلة نوتردام 31.52811.5151216.516.589غرب

اسطفانوس    28237 عبدالملك ابراهيم ناجى بنات مارلى المحلة نوتردام 34.528121311.5182087.5غرب

حسين    28238 عبدالمنعم وفائى محمد بنات ماهى المحلة نوتردام 36.528.518.5131418.517.587.5غرب

درويش   28239 رمضان محمد بنات مريم المحلة نوتردام 373015.514.513.519.517.578.5غرب

عبدالعزيزالتراوى   28240 احمد خالد بنات ملك المحلة نوتردام 39.53019.51315201788غرب

ابراهيم    28241 عزيز محمد الله بنات منه المحلة نوتردام 38301914.51519.514.587.5غرب

الشرشابى    28242 محمد على المتولى بنات منى المحلة نوتردام 382818.511.514.5182098غرب

مصطفى    28243 عبدالرحمن محمد باهر بنات ندى المحلة نوتردام 3930201513202099غرب

السرجانى    28244 مصطفى البيلى مصطفى بنات ندى المحلة نوتردام 38.529171512.5191987.5غرب

الشعراوى   28245 السيد وائل بنات نور المحلة نوتردام 383017.5141419.51687.5غرب

حسن    28246 عطيه المرسى المرسى بنات نيره المحلة نوتردام 34.53016.51410.518.51686.5غرب

دحيه    28247 مصطفى توفيق ابراهيم بنات هاجر المحلة نوتردام 363015.51381813.598.5غرب

ابوقاسم   28248 مصطفى محمد بنات هايدى المحلة نوتردام 39.5301915152016.599.5غرب
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عمر    28249 احمد محمد السيد بنات هنا المحلة نوتردام 38.52918.51514.75202089غرب

زوين    28250 عباس سيد محمد بنات هنا المحلة نوتردام 3730201514.75191888غرب

عبده    28251 على عزت هشام بنات هنا المحلة نوتردام 393018.514.7513191697.5غرب

العيله    28252 عبده عبدالجواد وليد بنات هنا المحلة نوتردام 39.52817.511.512.519.516.596.5غرب

الشنهاب     28253 ابراهيم كامل احمد طارق بنات هيا المحلة نوتردام 382919.51112.519.51597غرب

الخولى    28254 محمود محمود محمد بنات يمنى المحلة نوتردام 362618.511.5122016.595.5غرب

الشامي    28255 الششتاوى عبدالرؤف بهاء الخاصة  احمد الحديثة المحلة العهد 39.53019.514.51419.52098غرب

موافى    28256 محمود صلح محمد الخاصة  احمد الحديثة المحلة العهد 3930191515202098غرب

مياح    28257 عبدالعاطى وحيد وائل الخاصة  احمد الحديثة المحلة العهد 38.53018141219.518.599غرب

منا     28258 بدوى على حسن اسامه الخاصة  حسن الحديثة المحلة العهد 30.524.5108.58.513.510.586.5غرب

حسن    28259 مصطفى رمضان محمد الخاصة  رمضان الحديثة المحلة العهد 332811.54.54151585.5غرب

الغر    28260 حسن صلح حسن الخاصة  عبدالرحمن الحديثة المحلة العهد 3326105.54.516.51175غرب

العدل    28261 محمد امين احمد الخاصة  عبدالله الحديثة المحلة العهد 33.52612113.5191295.5غرب

عبدالله    28262 عبدالرحمن على سعد الخاصة  على الحديثة المحلة العهد 373015141219.514.598غرب

الشويخ    28263 عبدالسيد سعد محمد الخاصة  على الحديثة المحلة العهد 38.5301513.513201888غرب

الساكت    28264 لطفى ايهاب مصطفى الخاصة  عمر الحديثة المحلة العهد 3627138.55.5191987غرب

عبدربه    28265 طلبه محمد هانى الخاصة  عمر الحديثة المحلة العهد 38281814.514.519.520910غرب

النجولي   28266 عبدالرؤف محمد الخاصة  محمد الحديثة المحلة العهد 3930191414.5201999.5غرب

الصيرفي    28267 عطا محمد محمود الخاصة  محمد الحديثة المحلة العهد 383017.51411.52018.599غرب

ابوقمر    28268 محمد الششتاوى سامح الخاصة  مصطفى الحديثة المحلة العهد 36.527131011201389.5غرب

بدير   28269 السيد محمود الخاصة  مصطفى الحديثة المحلة العهد 36.52618.512.513.517.51694.5غرب

عويس    28270 عبدالفتاح عبدالحليم انس الخاصة  معاذ الحديثة المحلة العهد 3928.52011.514.518.51994غرب

البرعي     28271 محمد ابراهيم طارق محمد الخاصة  يوسف الحديثة المحلة العهد 38.53019.5151419.516.5910غرب
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سالم    28272 محمد محمود محمد الخاصة  يوسف الحديثة المحلة العهد 393019151519.52099.5غرب

ابومندور   28273 جلل هشام الخاصة  امنيه الحديثة المحلة العهد 393019.515152020910غرب

الدهان    28274 على محمود ياسر الخاصة  بسنت الحديثة المحلة العهد 37.520.5107.5818.51875.5غرب

السمان    28275 السيد ابراهيم محمد الخاصة  تقى الحديثة المحلة العهد 372512.587.515.517.585.5غرب

الله     28276 عوض محمد محمود اشرف الخاصة  حبيبه الحديثة المحلة العهد 33.523.515.57.57.511.515.563.5غرب

السجيني    28277 عبدالجليل محمد ناجى الخاصة  حبيبه الحديثة المحلة العهد 39.53016.514.5132018.588غرب

السمان    28278 السيد ابراهيم وليد الخاصة  حبيبه الحديثة المحلة العهد 342813.51391819.577غرب

البقري    28279 المرسى مسعد خالد الخاصة  حنين الحديثة المحلة العهد 39.53017.5141319.52088غرب

رجب   28280 عبدالمجيد منير الخاصة  رحاب الحديثة المحلة العهد 39.53014.51410.519.52088.5غرب

المغازي    28281 رفيق غازى محمد الخاصة  رحمه الحديثة المحلة العهد 3224101110182086غرب

الصعيدى   28282 على ممدوح الخاصة  رحمه الحديثة المحلة العهد 37271513.510.519.51886.5غرب

نجم    28283 عبدالحافظ احمد رضا الخاصة  رؤى الحديثة المحلة العهد 39.5302013.5152020910غرب

العشرى   28284 احمد هشام الخاصة  ساره الحديثة المحلة العهد 39.5302013.51419.520910غرب

الحمزاوي    28285 على رجب على الخاصة  سلمى الحديثة المحلة العهد 39.5302015142020910غرب

القسطاوى    28286 على ابراهيم علء الخاصة  سهيله الحديثة المحلة العهد 39.530191012.5192098.5غرب

الجندى    28287 رشاد مصطفى تامر الخاصة  غرام الحديثة المحلة العهد 392916.510.510.5182084غرب

القطان     28288 عبدالخالق رشاد محمد محمد الخاصة  فاطمه الحديثة المحلة العهد 39281813.51019.752095غرب

ابوقمر    28289 مصطفى مصطفى محمد الخاصة  لجين الحديثة المحلة العهد 39301813.5111716.595غرب

غديه    28290 على عبدالله ايهاب الخاصة  مريم الحديثة المحلة العهد 39302014.513.51818.598.5غرب

جهجه   28291 جلل حامد الخاصة  ملك الحديثة المحلة العهد 39.529201314.52019910غرب

عشرين    28292 ابراهيم سعد نبيل الخاصة  ملك الحديثة المحلة العهد 39.52919.51515202089.5غرب

النمورى     28293 محمد فتحى محمد الله الخاصة  منه الحديثة المحلة العهد 38.52815.57.510.519.51775.5غرب

البرلسى   28294 السيد محمد الخاصة  منه الحديثة المحلة العهد 39.530181314.518.52097غرب
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حماد   28295 رجب حازم الخاصة  نادين الحديثة المحلة العهد 39.52816.512.510.5172074.5غرب

عمر    28296 محمد على محمد الخاصة  نانسى الحديثة المحلة العهد 392919.51310.517.51886.5غرب

ابوقمر    28297 محمد الششتاوى ياسر الخاصة  نبيله الحديثة المحلة العهد 38.52919129.516.519.597.5غرب

وفا    28298 حافظ شاكر اكرم الخاصة  ندى الحديثة المحلة العهد 39.528.514.512.511161996غرب

فرغلى    28299 عبدالحليم طلعت محمد الخاصة  نور الحديثة المحلة العهد 392613.58.512.51713.581.5غرب

الشويخ    28300 عبدالسيد سعد احمد الخاصة  نوران الحديثة المحلة العهد 39.5302015152018910غرب

غالى    28301 يونس رضا محمد الخاصة  نوران الحديثة المحلة العهد 38.530201515202089.5غرب

وفا   28302 شاكر طارق الخاصة  نورهان الحديثة المحلة العهد 352910.5159.518.519.589.5غرب

القليوبى   28303 فوزى حموده المحلة ابراهيم 30.517.5138.57.5181682.5غرب

ابوغنيم   28304 عبدالعزيز سعد المحلة ابراهيم 342912.59.5819.517.574غرب

سالمان   28305 ابراهيم عمر المحلة ابراهيم 342517.59.57.5191784.5غرب

الدسوقى   28306 صلح اشرف المحلة احمد 34.52718.5129.519.514.553.5غرب

سويدان   28307 عبدالحميد الخميسى المحلة احمد 271015.57.55.5181484غرب

الله    28308 خلف مصطفى السعيد المحلة احمد 29.515125.55.515.51684.5غرب

ابواسماعيل   28309 عبدالهادى ايمن المحلة احمد 38301914.751519.51756.5غرب

الفار    28310 محمد خالد المحلة احمد 14.515108.59.511.516.565.5غرب

ابومحمد   28311 ابوشادى سامى المحلة احمد 32.52217.51313.52014.583.5غرب

الكرداوى   28312 الششتاوى سعد المحلة احمد 35.52318.513152015.554.5غرب

الدبشه   28313 عبدالستار طه المحلة احمد 3226.518.51215201554.5غرب

العربي   28314 غازى عبدالمولى المحلة احمد 20.511.512.510.59.515.51585غرب

الملهود   28315 ابراهيم محمد المحلة احمد 29.51514.511.510.517.51583غرب

فرحانة   28316 المغاورى محمد المحلة احمد 3219.510137.516.511.564غرب

الجعيصى   28317 عبدالجواد محمد المحلة احمد 372517.513.59.518.515.554غرب

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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الدسوقى   28318 فوزى محمد المحلة احمد 224.57.5441314.552.5غرب

العرج   28319 محمود محمود المحلة احمد 24.56.5107.54.5151582.5غرب

مقلد   28320 رمضان ممدوح المحلة احمد 291511.5105151583غرب

النجار   28321 كمال هانى المحلة احمد 3327191412.518.516.585.5غرب

عبده   28322 فريد عادل المحلة ادهم 20.510107.57.511965.5غرب

عبدالله   28323 السيد سعد المحلة اسلم 30.515.5107.57.514.513.564غرب

الشربينى   28324 محمد احمد المحلة السيد 236.57439951.5غرب

ابراهيم    28325 حسن محمدى صابر المحلة المحمدى 372819.513.51519.518.555غرب

ابوعيسى   28326 بدر محمد المحلة بدر 35221310.57.516.518.564.5غرب

عبدالله   28327 محمد محمد المحلة بهاءالدين 3124111091515.563.5غرب

المزين   28328 عبدالخالق عبدالحميد المحلة حازم 35.5252011.5816.51652غرب

المنصورى   28329 محمد احمد المحلة حسام 34.5161811.5818.51462.5غرب

ابوالغيط   28330 عبدالخالق ربيع المحلة حسام 372816.51414.7519.51764غرب

زعير   28331 عيسى ربيع المحلة حسنى 33231212.514.7518.516.564غرب

الجناينى   28332 مصطفى احمد المحلة خالد 27.515129.57.514.512.571.5غرب

السعودى   28333 عبدالستار عبدالستار المحلة خالد 35.51915.512.51316.51483غرب

الماظ   28334 محمود محمود المحلة خالد 1815.511105.514.513.552.5غرب

القرع    28335 على السيد حمدى المحلة رباح واحد1.55.59.55واحد4.54.54.5غرب

الفره   28336 رشاد محمد المحلة رشاد 34.520.515.511.59161263غرب

البريقى   28337 ربيع طارق المحلة رضا 14.566.55.51.512.511.541.5غرب

حبش   28338 زكى ناجى المحلة رفعت 23.5195.510.54.5121362غرب

عبدالدايم   28339 محمد عبدالدايم المحلة رياض 291810.5137.5131752غرب

الفخرانى   28340 زكريا فتوح المحلة زكريا 27.52411.5127.511.515.563غرب

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1306

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العرج   28341 ابراهيم ربيع المحلة زياد 33231110.57.5151752.5غرب

مصطفى    28342 ابراهيم صالح مجدى المحلة سرور 3321.513991415.552.5غرب

سعيد   28343 شعبان السعيد المحلة سمير واحد24.58.5108.54.511.513.55غرب

الدين    28344 سيف سمير العربى المحلة سمير 26.591513.510181552غرب

مقيلى   28345 صبحى محمود المحلة صبحى واحد33.51710107.514156غرب

عياد   28346 عبدالمقصود ابراهيم المحلة عادل 34221210.5101814.561.5غرب

ابونجاح   28347 احمد عبدالجيد المحلة عادل 24.57882.51312.562غرب

الطرقى   28348 ابراهيم جمال المحلة عبدالحميد 34.52714.511.58.51916.563غرب

الشيراملسى   28349 موسى ابراهيم المحلة عبدالرحمن 31.52211.59.57.516.514.573غرب

الجمسى   28350 مصطفى اشرف المحلة عبدالرحمن 3729.519.51514.51917.562.5غرب

ابوسعد   28351 محمد رضا المحلة عبدالرحمن 33.527.515.51210.5151262غرب

البحيرى   28352 العدوى محمداحمد المحلة عبدالرحمن 2716107.531215.552غرب

مقيلى   28353 عبدالمقصود محمود المحلة عبدالرحمن 24.511105.54161242غرب

عجوه   28354 حلمى عبدالمجيد المحلة عبدالستار 2416.5105314.51142غرب

زبيب   28355 عطا مصطفى المحلة عطا 25.518.513.59.541711.562غرب

النجار   28356 على ربيع المحلة على 29181312.5414.51452غرب

ابومحمد    28357 على عطا على المحلة على 27.51913.512.5816.513.542غرب

ابونجاح   28358 احمد مجدى المحلة على 34.51714.51410.5191382غرب

شتات   28359 محمد اسامه المحلة عماد 28.5201513.510171372غرب

الزبلوى   28360 المحمدى محمد المحلة عماد 25151011.52.511.51572غرب

ابوعبيه   28361 عبدالمجيد الشحات المحلة عمر 14.561010.5212.51151.5غرب

عبدالديم   28362 صالح جمال المحلة عمر 3729.51614.513.518.51672غرب

عبده   28363 عبدالفتاح محمود المحلة عمر 37.525.517.510.59.51911.572غرب

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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ابوحلوة   28364 مصطفى ناجى المحلة عمر 3524.516.514.7511.5191262غرب

الفار   28365 عبدالحميد الغريب المحلة فارس 3115107.57.5101352غرب

الحماقية    28366 حلمى احمد المحلة فارسسيد 1565.5غـ1481024.5غرب

سلم   28367 احمد محمد المحلة فارس 3828.51913152016.565غرب

ابوعلى   28368 فاروق احمد المحلة فاروق 2928.5173.5131715.555.5غرب

مقيلى   28369 مسعد خالد المحلة فرج 12.519103.511.51310.554غرب

الجعيصى   28370 محمد فهمى المحلة فهمى 32181797.5201353غرب

ابوالغيط   28371 حمدان حمدى المحلة كريم 3016135.58161244غرب

شحبر   28372 فرج فرج المحلة كريم 362111.587.51513.564غرب

عجوه   28373 حلمى محمد المحلة كريم 30.520.5107.510.5171163.5غرب

الغزالى   28374 محمد محمد المحلة كريم 222111.57.57.51214.554.5غرب

عصفور   28375 محمد حسن المحلة مجدى 3030117.58.514.51555غرب

السعودى   28376 ابراهيم احمد المحلة محمد 3226131310181464.5غرب

عصفور   28377 محمد اسامه المحلة محمد 343013.512.510.51713.565غرب

السعيد   28378 محروس السعيد المحلة محمد 38.529.515.511131918.554.5غرب

حجازى   28379 رأفت امين المحلة محمد 36.528.5178.51119.516.555غرب

النجار   28380 محمود ايهاب المحلة محمد 1919.5107.5514.515.555.5غرب

شحبر   28381 اسماعيل جاد المحلة محمد 2224.510.557.5171155.5غرب

ابوالغيط   28382 احمد جمال المحلة محمد 3027.511.557.517.515.565.5غرب

حرحش   28383 على جمال المحلة محمد 22.525102.55.512.51045.5غرب

قشطه   28384 عبدالستار حسام المحلة محمد 26.58.5102411.512.542.5غرب

سلم   28385 محمد خالد المحلة محمد 3426.51511.59.5201665غرب

شحاتة   28386 محمد خالد المحلة محمد 25.515.5105.57.514.513.543غرب

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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عبدالحاكم   28387 السيد راضى المحلة محمد 37.53019.513.515191556.5غرب

حبيش   28388 ابوشادى سمير المحلة محمد 32.52014.57.51119.51566.5غرب

شحبر   28389 عبدالمقصود صابر المحلة محمد 36.53018.513.514.5191275.5غرب

الفار   28390 على طارق المحلة محمد 32.525101111.515.51157غرب

الملهود   28391 احمد عادل المحلة محمد 34.525.51212141613.567غرب

عبدالواحد   28392 سمير عصام المحلة محمد 33221310.510161766غرب

غنام    28393 محمد الدين عماد المحلة محمد 36261612.513.51916.576غرب

عبدالله   28394 المحمدى عماد المحلة محمد 30.51510118.511.516.566غرب

الدين    28395 على حسنى عماد المحلة محمد 301511.5119.51113.555.5غرب

الفحار   28396 سمير فتحى المحلة محمد 2511109.57.58.511.555غرب

ابومحمد   28397 فرج فرج المحلة محمد 28.5201297.513.51156غرب

ابوراشد   28398 محمد فؤاد المحلة محمد 3826.5171313.52016.576غرب

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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الفحار    28399 شفيق محمد ماجد المحلة محمد 34.522131111.5161876.5غرب

مراد   28400 محمد مجدى المحلة محمد 352817.51210.5181646.5غرب

البصراتى   28401 زكى محمد المحلة محمد 3025.517.59.51117.511.574غرب

الفار   28402 محمد محمد المحلة محمد 18.510512.51071056.5غرب

الزبلوى    28403 محمد مدحت المحلة محمد 203.5410.57.58.5856.5غرب

مقيلى   28404 امين هانى المحلة محمد 149.569.546546غرب

ابوشوشه    28405 محمد محمد وليد المحلة محمد 342414.5108171459غرب

الدين    28406 على فتحى ياسر المحلة محمد 2416108.5814.51358.5غرب

سعيد   28407 فوزى احمد المحلة محمود 2615.510.58.58.5159.565.5غرب

قشطه   28408 جبر ايمن المحلة محمود 24.51510.57.53.514.512.552.5غرب

الفحار   28409 شوقى جمال المحلة محمود 281113.511216.511.561.5غرب

شحاتة   28410 عبدالمجيد جمال المحلة محمود 36.530191313.51912.552.5غرب

عبدالله   28411 عبدالمقصود رضا المحلة محمود 34.51717.514.57.516.51151.5غرب

قضباشه    28412 الدين سعد سعد المحلة محمود واحد3728.519.5151520125غرب

الصعيدى   28413 عبدالحميد عبدالفتاح المحلة محمود نصف321517.512315.512.56غرب

ابويوسف   28414 السعيد عماد المحلة محمود 23.516139.5413.51051.5غرب

النجالى   28415 محمود عمر المحلة محمود 209.51010.5410951.5غرب

خضر   28416 صبحى هشام المحلة محمود واحد221512.5123148.54غرب

الكريمة   28417 محمد اسماعيل المحلة مصطفى 20613.513.51.5131041.5غرب

غنام   28418 محمد عمار المحلة مصطفى واحد35.52618.5151518.511.56غرب

ابوراشد   28419 عبدالشافى محمود المحلة مصطفى نصف33.5191612817.59.55غرب

عبدالحليم   28420 مصطفى عبدالحميد المحلة معاذ نصف23.59.511.511.53.517.5104غرب

المطاطى   28421 عطا محمد المحلة معاذ 362717.513.57.510952غرب

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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الدبشه   28422 عبدالستار عبدالستار المحلة مؤمن 26.51013.512.53.5181342غرب

ابوعبيه   28423 السعيد محمد المحلة ناجى 28.51211.511.5314.512.552غرب

سعد   28424 الزغبى محمد المحلة هادى نصف31.515.513.513.5315.512.54غرب

الجوهرى   28425 عبدالحميد محمد المحلة هشام 3525.517.5141019.51441.5غرب

البصراتى   28426 زكى نبيل المحلة هشام 36.52819.5151519.51161.5غرب

الدين    28427 سيف عبدالفتاح عادل المحلة يحى 332816.51512201041.5غرب

البدوى   28428 ابوشادى ابوشادى المحلة يوسف صفر3325.51814.510.517134غرب

الشرقاوى   28429 عبدالفتاح احمد المحلة يوسف واحد362118.512.59.517.5135غرب

الدين    28430 سيف العزب حسين المحلة يوسف 27.51212.510.581610.552غرب

ابوالعل     28431 عبدالهادى الله نصر خالد المحلة يوسف 3323.517128191242.5غرب

المزين   28432 محمد رفعت المحلة يوسف 37.526.517.513.510.52014.582.5غرب

السعودى   28433 عبدالرازق فتحى المحلة يوسف 312016.511.5518.514.562.5غرب

خضر   28434 ابوالمكارم محمد المحلة يوسف 38301914.514.519.51373.5غرب

النحالى   28435 الششتاوى محمود المحلة يوسف 34.52418.513.511.518.51374غرب

ابوراشد   28436 سعد ممدوح المحلة يوسف 28.519.513.59.58.517.51672.5غرب

حجازى    28437 على محسن اشرف العدادية   احمد حبيش على المحلة فصول 2419158.57.515.512.572.5غرب

عبدالمعطي   28438 عبدالمجيد محمد العدادية   احمد حبيش على المحلة فصول 1912553210.572غرب

والي   28439 عبدالحى محمد العدادية   حسام حبيش على المحلة فصول 24151197.512.515.573.5غرب

عبده   28440 عبدالحليم ابراهيم العدادية   عبدالحليم حبيش على المحلة فصول 26.512.513.59.57.51414.562.5غرب

زيدان   28441 سمير طارق العدادية   عبدالرحمن حبيش على المحلة فصول 30.51514138.514.51473غرب

بدر   28442 البيومى هانى العدادية   عبدالرحمن حبيش على المحلة فصول واحد24.57104.57.5109.56غرب

معروف   28443 الهنداوى احمد العدادية   عبدالمنعم حبيش على المحلة فصول 249.510107.5121473غرب

فرج    28444 الوهيدى نشأت الدين العدادية   فخر حبيش على المحلة فصول 34.520.517138.51616.563.5غرب

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد

درة/     الحميد عبد ابراهيم محمود الشهيد
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خاطر   28445 مصطفى فتوح العدادية   محمد حبيش على المحلة فصول 352314.511.57.5141553.5غرب

ادريس   28446 على مصطفى العدادية   محمد حبيش على المحلة فصول 3625.5141415171775غرب

لشين   28447 السعيد على العدادية   نادر حبيش على المحلة فصول 2918.512.513.5101515.573.5غرب

ادريس   28448 محمد محرم العدادية   نادر حبيش على المحلة فصول 26.51713.514915.51673غرب

والي   28449 عبدالحى عبدالبصير العدادية   والى حبيش على المحلة فصول 18.56.56.54.56810.562.5غرب

معروف   28450 الهنداوى احمد العدادية   ياسر حبيش على المحلة فصول 2110.51087.511.51373غرب

فرج    28451 محمود مصطفى خالد العدادية   يوسف حبيش على المحلة فصول 31.51517.511.5812.512.563غرب

حجازى    28452 سليمان سليمان هشام العدادية   الء حبيش على المحلة فصول 8.59.563.5واحد23.59.557.5غرب

ابوحسين   28453 عبدالقادر راضى العدادية   امل حبيش على المحلة فصول 362413.512.55.5169.564غرب

الششتاوي    28454 ابراهيم فوزى صلح العدادية   اميره حبيش على المحلة فصول 22.56.56.57.5291063.5غرب

ابولشين   28455 الششتاوى مسعود العدادية   ايه حبيش على المحلة فصول 28104.512.52101164.5غرب

الشنبه   28456 اسماعيل احمد العدادية   دعاء حبيش على المحلة فصول 29.5137.5104.51512.564غرب

ابوالسعود   28457 السيد مجدى العدادية   دنيا حبيش على المحلة فصول 35.518.515141418.515.575غرب

زيدان    28458 احمد احمد نور العدادية   روان حبيش على المحلة فصول 35.5251514.59.51816.576غرب

الله     28459 فضل سليم محمود سمير العدادية   سهام حبيش على المحلة فصول 372819.51415201666.5غرب

بدر   28460 جاد السيد العدادية   سهيله حبيش على المحلة فصول 31.528.516.51414201676.5غرب

فرج     28461 الله جاد عبدالحى عصام العدادية   شرين حبيش على المحلة فصول 381515.512.5141716.585غرب

حبيش   28462 احمد ادهم العدادية   شمس حبيش على المحلة فصول 3415710.53.513.515.574.5غرب

الربيعي   28463 عبدالعال عبدالله العدادية   شيماء حبيش على المحلة فصول 36.530191514.5201875غرب

البنا   28464 محمد السعيد العدادية   ضحى حبيش على المحلة فصول 3722.515.5149.518.51875.5غرب

راشد   28465 ابوشادى صبحى العدادية   ظلل حبيش على المحلة فصول 34.518.515.514.581717.585.5غرب

شلبي   28466 الدسوقى الرفاعى العدادية   فاطمه حبيش على المحلة فصول 353015.515917.51884.5غرب

فرج   28467 الوهيدى نشأت العدادية   مريم حبيش على المحلة فصول 34.523.518.514.511.51718.574.5غرب
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ابولشين   28468 السعيد السعيد العدادية   منار حبيش على المحلة فصول 34.519171412.517.515.585غرب

شلبي    28469 طلعت شلبى الله العدادية   منه حبيش على المحلة فصول 34.528.517.514.512.519.514.565.5غرب

عيسى   28470 محمود عيسى العدادية   نوران حبيش على المحلة فصول 35.517.516.513.59.51616.575غرب

ابواسماعيل   28471 الششتاوى اسماعيل حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 3113107.51.510.510.574.5غرب

ابوالغيط   28472 ابراهيم الحسانين حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 28.5121185.5159.575.5غرب

فيفه    28473 السيد عبدالنبى جمعه حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 810.584.5واحد2715.553غرب

شحبر    28474 محمد الدين حسام حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 31181010.5513.513.586غرب

المنصورى   28475 عبدالوهاب حمزه حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 352012.514.751319.51998غرب

ابوالغيط   28476 عبدالفتاح سمير حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 36.527191513.52019.587.5غرب

الجاروف   28477 عبدالمقصود طاهر حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 38.52718.514.515201778غرب

البصراتى   28478 محمد عصام حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 2797.511412.51365.5غرب

العايق   28479 عبدالفتاح عيد حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 30.51611.511.57.51615.585.5غرب

ابوهرجه   28480 عبدالحميد محمد حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 29.5157.57.57.511.511.574غرب

ابوعبدالله   28481 مبروك عبدالجواد حرحش   اسلم صبحى احمد المحلة الشهيد 38.52918159.519.513.586غرب

عباسسلم   28482 هانى حرحش   اسلم صبحى احمد المحلة الشهيد 3926.519.514152018710غرب

النجار   28483 عبدالحميد السيد حرحش   اسماء صبحى احمد المحلة الشهيد 39.52919.515142018.588.5غرب

سقيرق   28484 على راغب حرحش   اسماء صبحى احمد المحلة الشهيد 3623.514.514.7512192089.5غرب

ابوالغيط   28485 محمد طلعت حرحش   اسماء صبحى احمد المحلة الشهيد 34.525.513151418.510.567.5غرب

حمدان   28486 محمد عبدالله حرحش   اسماء صبحى احمد المحلة الشهيد 35.5261811.58.5171387غرب

وردة   28487 فوزى ابراهيم حرحش   الء صبحى احمد المحلة الشهيد 28.515.55.55.5412.511.563.5غرب

الجمسى   28488 عبدالعزيز طارق حرحش   امال صبحى احمد المحلة الشهيد 393019.7515152018.597.5غرب

المنصورى   28489 صالح صالح حرحش   امانى صبحى احمد المحلة الشهيد 36261814.515201898.5غرب

سعيد   28490 سعدالدين محمد حرحش   امانى صبحى احمد المحلة الشهيد 3629.51614.51519.518810غرب
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العرج   28491 ابراهيم عبدالحميد حرحش   اميره صبحى احمد المحلة الشهيد 2915.54851410.558.5غرب

المنصورى   28492 السيد محمد حرحش   اميره صبحى احمد المحلة الشهيد 3525.5181513.5201679.5غرب

صادومة   28493 حمدان محمد حرحش   اميره صبحى احمد المحلة الشهيد 229.53.55.55118.586.5غرب

عبدالمجيد   28494 محمد محمد حرحش   اميره صبحى احمد المحلة الشهيد 3424161211.518.51464غرب

الدين    28495 على عبدالحميد عبدالحميد حرحش   امينه صبحى احمد المحلة الشهيد 24.520.5710.52.510.51465.5غرب

عبده   28496 محمد محمد حرحش   انجى صبحى احمد المحلة الشهيد 8.5غـ18.515.5غـ3626.51612.5غرب

شراريبو   28497 عبدالعاطى باسم حرحش   ايات صبحى احمد المحلة الشهيد 11.514.578واحد27151013.5غرب

شحبر   28498 عبدالحميد عبدالحميد حرحش   ايات صبحى احمد المحلة الشهيد 28.52513135.513.51565.5غرب

العايق   28499 ابراهيم ابراهيم حرحش   ايمان صبحى احمد المحلة الشهيد 1616.572.5صفر21154.57.5غرب

اسماعيل   28500 حامد الدسوقى حرحش   ايمان صبحى احمد المحلة الشهيد 38.53019.513.5152018.589غرب

هندى   28501 السيد امين حرحش   ايمان صبحى احمد المحلة الشهيد 373015.513.511.519.51688.5غرب

الحفناوى   28502 فرج رياض حرحش   ايمان صبحى احمد المحلة الشهيد 29.521149.5511.510.574.5غرب
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الشعراوى   28503 بيومى على حرحش   ايمان صبحى احمد المحلة الشهيد 38.528191313.5191486.5غرب

البريقى   28504 عبدالخالق فرج حرحش   ايمان صبحى احمد المحلة الشهيد 241579.57.5121484.5غرب

ابوحلوة   28505 محمد فوزى حرحش   ايمان صبحى احمد المحلة الشهيد 35.523.518.514.514.519.51589غرب

شحاته   28506 احمد احمد حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 3624.51714.512.519.515.578.5غرب

ابواسماعيل   28507 الششتاوى اسماعيل حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 362517.514.514191567.5غرب

شرع   28508 كمال الدسوقى حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 392819.515152015.566غرب

سعيد   28509 صادق الششتاوى حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 3420.51814.591814.586غرب

المنصورى   28510 صالح صالح حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 33.5241812.581915.575.5غرب

الدين    28511 على السيد عبدالخالق حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 382919.512.513201786غرب

مقلد   28512 عبدالخالق عصام حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 29.516.513117.51716.576غرب

ابوحلوه   28513 طاهر محمد حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 36.53018.51312.519.514.578غرب

اباره   28514 محمد محمد حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 23.515107.538.511.563غرب

جريش   28515 محمد محمد حرحش   ايه صبحى احمد المحلة الشهيد 34.5261112.511.51917.589غرب

حسين    28516 ابراهيم السيد ربيع حرحش   بدور صبحى احمد المحلة الشهيد 2115108.55101888.5غرب

الفخرانى   28517 زكريا صابر حرحش   بسمله صبحى احمد المحلة الشهيد 3727.51712121817.569غرب

الشرقاوى   28518 حسين محمد حرحش   بسمله صبحى احمد المحلة الشهيد 33.516.515.59.55161978.5غرب

سليم   28519 سماره المرسى حرحش   بسمه صبحى احمد المحلة الشهيد 322014.511.513.51916.569غرب

حابوه   28520 عطا امجد حرحش   بسمه صبحى احمد المحلة الشهيد 3125151312.518.51689غرب

بدر   28521 محمد سيد حرحش   تغريد صبحى احمد المحلة الشهيد 37.524.5181410201378.5غرب

الفحار   28522 سمير فتحى حرحش   حبيبه صبحى احمد المحلة الشهيد 26.5878.57.5101076غرب

محمودمنصور   28523 السيد محمد حرحش   حبيبه صبحى احمد المحلة الشهيد 36271911.513.518.51666غرب

ابراهيم    28524 محمد عبدالشافى محمود حرحش   حبيبه صبحى احمد المحلة الشهيد 3117108.57.51511.557غرب

باشة    28525 محمد محمد الجميل حرحش   حسناء صبحى احمد المحلة الشهيد 11.58.575.5واحد21.5154.54غرب
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ابوعامر   28526 عبدالجواد السعيد حرحش   خديجه صبحى احمد المحلة الشهيد 35.52517.5121317.51759غرب

الديب   28527 حسن حسن حرحش   خلود صبحى احمد المحلة الشهيد 3823.518.511.511181479غرب

البصراتى   28528 ابراهيم حمدى حرحش   خلود صبحى احمد المحلة الشهيد 37.52516.5121419.517.578.5غرب

علوش   28529 فرج خالد حرحش   خلود صبحى احمد المحلة الشهيد 219.5105.55.5121457.5غرب

الملهود   28530 السعيد خليفه حرحش   خلود صبحى احمد المحلة الشهيد 342617.512.511201689.5غرب

علوش   28531 مصطفى حازم حرحش   داليا صبحى احمد المحلة الشهيد 32.524.51613.59.519.517.579غرب

حابوه   28532 حمدى رضا حرحش   داليا صبحى احمد المحلة الشهيد 25171012816.517.578.5غرب

درة   28533 عبدالخالق جمال حرحش   دعاء صبحى احمد المحلة الشهيد 372718.512.514.5201887.5غرب

صادومه   28534 محمد محمد حرحش   دعاء صبحى احمد المحلة الشهيد 3410.515.57.5817.516.587غرب

الدين     28535 سيف احمد السيد فتحى حرحش   دنيا صبحى احمد المحلة الشهيد 2611.5107.551111.567.5غرب

البربرى   28536 عبدالمجيد مصطفى حرحش   دنيا صبحى احمد المحلة الشهيد 271577.53.514.510.567.5غرب

الحفناوى   28537 فاروق اشرف حرحش   دينا صبحى احمد المحلة الشهيد 414.58.567.5نصف19.5104.5غرب

البصراتى    28538 حبش عبدالله عبدالله حرحش   دينا صبحى احمد المحلة الشهيد 27.55.572.55.51513.557.5غرب

الفحار    28539 شفيق محمد مجدى حرحش   دينا صبحى احمد المحلة الشهيد 3410115.55.5141557.5غرب

القيط   28540 محمد مصطفى حرحش   دينا صبحى احمد المحلة الشهيد 38.52817.5141519.517.578.5غرب

ابوسلمه   28541 عبدالخالق وليد حرحش   دينا صبحى احمد المحلة الشهيد 37.52917.513.51519.518.578.5غرب

النحالى   28542 محمود محمود حرحش   رانيا صبحى احمد المحلة الشهيد 184.52.51.52.551374.5غرب

خفاجى   28543 ابوشادى صبحى حرحش   رحاب صبحى احمد المحلة الشهيد 19.510105515.51457.5غرب

دبور   28544 فرج عبدالحميد حرحش   رحمه صبحى احمد المحلة الشهيد 30151085.51917.568غرب

السعودى   28545 عبدالرازق ربيع حرحش   رشا صبحى احمد المحلة الشهيد 36.526.517.513.513.519.517.567.5غرب

الكريمة   28546 عبدالحميد محمود حرحش   رقيه صبحى احمد المحلة الشهيد 2745231114.567.5غرب

الشناوى   28547 على اسماعيل حرحش   رنا صبحى احمد المحلة الشهيد 39.53019.51415201989.5غرب

ابوهرجه   28548 المحمدى فرج حرحش   رنا صبحى احمد المحلة الشهيد 351115.51081814.569غرب
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عبده   28549 عبدالفتاح السعيد حرحش   روان صبحى احمد المحلة الشهيد 3816191314191888.5غرب

ابونجاح   28550 عبدالمطلب عبدالمطلب حرحش   روان صبحى احمد المحلة الشهيد 39.753019.514.515201378غرب

ابورحاب   28551 عبدالعزيز ماجدى حرحش   روان صبحى احمد المحلة الشهيد 38.529.51914.51519.518.579.5غرب

دويدار   28552 فرج عبدالحميد حرحش   ريم صبحى احمد المحلة الشهيد 3930191514191979غرب

ابوسلمة   28553 فاروق محمد حرحش   ريم صبحى احمد المحلة الشهيد 2411107.57.5169.577.5غرب

منصور    28554 عبدالحليم ناجح ناجح حرحش   ريم صبحى احمد المحلة الشهيد 3928.518.513.513191568غرب

المنصورى   28555 عطا عمر حرحش   ريناد صبحى احمد المحلة الشهيد 3928.519.514.514.5201867.5غرب

جبلية   28556 حلمى عباس حرحش   ريهام صبحى احمد المحلة الشهيد 3627.5129.57.518.516.577.5غرب

البربرى   28557 على محمد حرحش   زينب صبحى احمد المحلة الشهيد 22153.57.57.56.5772.5غرب

البرعى   28558 عنتر وليد حرحش   زينب صبحى احمد المحلة الشهيد 3626.516127.51818.577غرب

ابوالغيط   28559 فرج عصام حرحش   ساره صبحى احمد المحلة الشهيد 38.5281911.51017.51576.5غرب

طه   28560 فرج فرج حرحش   ساره صبحى احمد المحلة الشهيد 2615105.585.514.564غرب

جبلية   28561 محمد محمد حرحش   ساره صبحى احمد المحلة الشهيد 382919.515152017.577.5غرب

خضير    28562 محمد عطا ناجى حرحش   ساميه صبحى احمد المحلة الشهيد 332417.57.512131775.5غرب

الطرقى   28563 رياض عصام حرحش   سلمى صبحى احمد المحلة الشهيد 38.52919.513.514.519.51576.5غرب

ورده   28564 ابوشادى عاطف حرحش   سمر صبحى احمد المحلة الشهيد 37.52615.513.514171676.5غرب

عبدالحميد   28565 محمد محمد حرحش   سميره صبحى احمد المحلة الشهيد 39.5291914.5152017710غرب

البريقى    28566 حسن احمد مصطفى حرحش   سهام صبحى احمد المحلة الشهيد 37.523.515.511.511.515.514.577غرب

غالى   28567 احمد محمد حرحش   سهيله صبحى احمد المحلة الشهيد 35.52377.558.51673.5غرب

المنصورى   28568 عيد عبدالهادى حرحش   شاهيناز صبحى احمد المحلة الشهيد 383018.514152017.579غرب

طه   28569 سماره خالد حرحش   شروق صبحى احمد المحلة الشهيد 38.530151113191877.5غرب

الزبلوى   28570 محمد رضا حرحش   شروق صبحى احمد المحلة الشهيد 28.516.57.55.55.59.51276.5غرب

القليوبى   28571 عبدالعزيز الرفاعى حرحش   شيماء صبحى احمد المحلة الشهيد 32.5211611.59.514.516.576.5غرب
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البريقى   28572 الحسانين السيد حرحش   شيماء صبحى احمد المحلة الشهيد 3317.515.55.5991675غرب

عبده    28573 على الدين علء حرحش   شيماء صبحى احمد المحلة الشهيد 23.57.57597974.5غرب

الدين    28574 على جابر محمد حرحش   شيماء صبحى احمد المحلة الشهيد 38.52919.511.514.5181478غرب

الزيط   28575 محمد رزق حرحش   صباح صبحى احمد المحلة الشهيد 36.521.51910.514181877غرب

العايق   28576 فؤاد رضا حرحش   صفاء صبحى احمد المحلة الشهيد 29151088.581874.5غرب

محمد    28577 عبدالنبى مصطفى عبدالستار حرحش   ضحى صبحى احمد المحلة الشهيد 24.515.56.57.58.561874.5غرب

مكى   28578 عبدالرازق عبدالهادى حرحش   ضحى صبحى احمد المحلة الشهيد 33.51515.513.581615.578.5غرب

الدين    28579 على حسنى عبدالخالق حرحش   عبير صبحى احمد المحلة الشهيد 36.51516.513.512.517.515.579.5غرب

الشعراوى   28580 عبدالمولى محمد حرحش   عزه صبحى احمد المحلة الشهيد 23121010.5810.511.579.5غرب

حامد    28581 شحاته محمود صبحى حرحش   عزيزه صبحى احمد المحلة الشهيد 382417.514112016.5710غرب

عبدالحليم   28582 ذكى مصطفى حرحش   عل صبحى احمد المحلة الشهيد 23.515107.5412.513.576.5غرب

الشعراوى   28583 عبدالخالق رسمى حرحش   علياء صبحى احمد المحلة الشهيد 38.526191313.5201879.5غرب

شراريبو   28584 سعد سعد حرحش   غاده صبحى احمد المحلة الشهيد 362119.512.51218.517.579غرب

ابونجاح   28585 فرج عماد حرحش   غاده صبحى احمد المحلة الشهيد 21.59.53.57.51.59.51175.5غرب

السعودى   28586 حمدان فرج حرحش   غاده صبحى احمد المحلة الشهيد 30.51717.5147.517.516.577غرب

الطيفى   28587 محمد محمد حرحش   غاده صبحى احمد المحلة الشهيد 34.5261814111917710غرب

القيط   28588 سعد احمد حرحش   فاطمه صبحى احمد المحلة الشهيد 31.519137.55181779.5غرب

عمارة   28589 السيد اسامه حرحش   فاطمه صبحى احمد المحلة الشهيد 3321.512105.51712.578.5غرب

البربرى   28590 على رضا حرحش   فاطمه صبحى احمد المحلة الشهيد 27.58.55.554131276.5غرب

سعيد   28591 صالح سامى حرحش   فاطمه صبحى احمد المحلة الشهيد 362418.514.5141915.578غرب

عبدالباقى   28592 ابراهيم محمد حرحش   فاطمه صبحى احمد المحلة الشهيد 227.51010.52.57.51279.5غرب

النجار   28593 محمد محمد حرحش   فاطمه صبحى احمد المحلة الشهيد 3523.513.513.59171779غرب

ابوالعطا   28594 معوض معوض حرحش   فاطمه صبحى احمد المحلة الشهيد 39291914.515191479.5غرب
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الجعيصى   28595 احمد فايز حرحش   ليلى صبحى احمد المحلة الشهيد 362518.5131019.516.5710غرب

حسين    28596 ابراهيم السيد السيد حرحش   مروه صبحى احمد المحلة الشهيد 281614135.51711.579غرب

البربرى   28597 فؤاد حمدى حرحش   مريم صبحى احمد المحلة الشهيد 331619129.516.518.577.5غرب

عبده   28598 عبدالعال عيسى حرحش   مريم صبحى احمد المحلة الشهيد 392819.514.51418.516.578غرب

دويدار   28599 امين محمد حرحش   مريم صبحى احمد المحلة الشهيد 3619.517.57.55.513.58.565.5غرب
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عبدالحميد   28600 فاروق هشام حرحش   مريم صبحى احمد المحلة الشهيد 3828201415202069غرب

العايق   28601 عبدالرحيم ياسر حرحش   مريم صبحى احمد المحلة الشهيد 36.52718.591318.51577غرب

حبش   28602 محمد ربيع حرحش   ملك صبحى احمد المحلة الشهيد 38.527.517.51415201668غرب

الكريمه   28603 عبدالحميد ابراهيم حرحش   منار صبحى احمد المحلة الشهيد 35.52718.513.511201766.5غرب

الجعيصى   28604 عبدالغنى جمعه حرحش   منار صبحى احمد المحلة الشهيد 31.58.5101.52.5141176غرب

الشاطر   28605 السعيد فؤاد حرحش   منار صبحى احمد المحلة الشهيد 38.526.5171412.5181768غرب

المنصورى    28606 عبدالستار عبدالستار الله حرحش   منه صبحى احمد المحلة الشهيد 3423.51610.512191366.5غرب

ابوعجلن    28607 الدسوقى عبدالوهاب الله حرحش   منه صبحى احمد المحلة الشهيد 36.526.518.51112191676.5غرب

الفحار     28608 على على عصام الله حرحش   منه صبحى احمد المحلة الشهيد 31.5201787.5191362غرب

جميل    28609 فرج فرج الله حرحش   منه صبحى احمد المحلة الشهيد 38.53019.51415201442غرب

رياضشحبر   28610 رزق حرحش   منه صبحى احمد المحلة الشهيد 37.518.5151311.518.51567غرب

المزين   28611 احمد صلح حرحش   منه صبحى احمد المحلة الشهيد 26211481114.51257.5غرب

فرج   28612 اسماعيل اسماعيل حرحش   منى صبحى احمد المحلة الشهيد 33.522177.59.5141359غرب

الدين    28613 على على عبدالفتاح حرحش   منى صبحى احمد المحلة الشهيد 39.528.51814.515201578.5غرب

مجاهد   28614 عبدالحميد مجاهد حرحش   منى صبحى احمد المحلة الشهيد 3829.5191314191368غرب

راشد   28615 عبدالمهيمن عبدالمهيمن حرحش   ميار صبحى احمد المحلة الشهيد 32.52211.57.54131465غرب

البرعى   28616 ابراهيم احمد حرحش   ناديه صبحى احمد المحلة الشهيد 3828.51911.514.518.51478.5غرب

خفاجى   28617 محمد صابر حرحش   ناديه صبحى احمد المحلة الشهيد 39.528.5191514.519.51779غرب

خضر   28618 محمد على حرحش   ناديه صبحى احمد المحلة الشهيد 261716.57.5814.51578.5غرب

الشناوى   28619 الرفاعى سامح حرحش   ناهد صبحى احمد المحلة الشهيد 33.518.5157.54.5161061.5غرب

ابوعبيه   28620 السعيد محمد حرحش   نجلء صبحى احمد المحلة الشهيد 26.5775.52.5171563غرب

دويدار   28621 فرج محمود حرحش   ندا صبحى احمد المحلة الشهيد 3827.5171514191566.5غرب

العايق   28622 محمد ياسر حرحش   ندا صبحى احمد المحلة الشهيد 3724.517.5121218.51779.5غرب
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الدين    28623 على محمد السيد حرحش   ندى صبحى احمد المحلة الشهيد 373018.51415201989غرب

نجا   28624 محمد خالد حرحش   ندى صبحى احمد المحلة الشهيد 36.52518.515121918710غرب

ابورحاب   28625 حامد محمد حرحش   ندى صبحى احمد المحلة الشهيد 36.52818.514.514.519.51679غرب

دشيشه   28626 محمد محمد حرحش   ندى صبحى احمد المحلة الشهيد 3829.518.51514.519.51467غرب

المنصورى   28627 عبدالله محمود حرحش   ندى صبحى احمد المحلة الشهيد 362818141418.51667.5غرب

طه   28628 محمد السيد حرحش   نرمين صبحى احمد المحلة الشهيد 23874.54.5138.573.5غرب

خضير   28629 محمد حسنى حرحش   نرمين صبحى احمد المحلة الشهيد 37.53018.513.515201873.5غرب

العايق    28630 عبدالرحيم العرب عز حرحش   نسرين صبحى احمد المحلة الشهيد 3724.516.512.51217.51886غرب

طه   28631 فرج مصطفى حرحش   نهاد صبحى احمد المحلة الشهيد 2.514.5544نصفواحد13.57غرب

سلمة   28632 محمد احمد حرحش   نورا صبحى احمد المحلة الشهيد 26.515.5102.54.5141066غرب

الدين    28633 سيف المتولى المتولى حرحش   نورا صبحى احمد المحلة الشهيد 25.57.512.511.57.5181878غرب

الدين    28634 على عبدالفتاح خالد حرحش   نورا صبحى احمد المحلة الشهيد 31.515.514.5108.519.51576.5غرب

السعودى   28635 السيد سامى حرحش   نورا صبحى احمد المحلة الشهيد 3621.516.51311191975.5غرب

مكى    28636 سمير احمد سيد حرحش   نورا صبحى احمد المحلة الشهيد 26.5111011816.51676غرب

ابومحمد   28637 فرج فرج حرحش   نورا صبحى احمد المحلة الشهيد 34.52616.511.513171654غرب

العجمى   28638 عبدالجواد راضى حرحش   نورهان صبحى احمد المحلة الشهيد 25.51010.57.52161562.5غرب

القرشاوى   28639 السيد رمضان حرحش   نورهان صبحى احمد المحلة الشهيد 34.5181410.57.5191372.5غرب

الصعيدى   28640 ابراهيم محمدعبدالمنعم حرحش   نورهان صبحى احمد المحلة الشهيد 38.528.519.75151519.51997.5غرب

درة   28641 ابراهيم محمود حرحش   نورهان صبحى احمد المحلة الشهيد 3120.5147.510181973.5غرب
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الطرقى   28642 احمد السيد حرحش   نيرمين صبحى احمد المحلة الشهيد 26.5767.57.515.51842.5غرب

شحاته   28643 محمد عادل حرحش   نيره صبحى احمد المحلة الشهيد 288.51112.59171644.5غرب

البصراتى   28644 عبدالمطلب محمود حرحش   نيره صبحى احمد المحلة الشهيد 29.51513.51310.5171643غرب

سليمان    28645 احمد محمد السيد حرحش   هاجر صبحى احمد المحلة الشهيد 343.513.599.516.51544غرب

الدين    28646 على مصطفى السيد حرحش   هاجر صبحى احمد المحلة الشهيد 331517912181755.5غرب

سعيد   28647 صالح سامى حرحش   هاجر صبحى احمد المحلة الشهيد 3919.518.514.514.518.51768غرب

عامر   28648 عبدالحميد عامر حرحش   هاجر صبحى احمد المحلة الشهيد 3828191415201775.5غرب

عبدالله   28649 فتحى عيد حرحش   هاجر صبحى احمد المحلة الشهيد 37.5291914.51419.51955.5غرب

رجب   28650 محسن كمال حرحش   هاجر صبحى احمد المحلة الشهيد 39.53019.51415201968.5غرب

الشاذلى   28651 حسنى مصطفى حرحش   هاجر صبحى احمد المحلة الشهيد 3418.51183.515.51354غرب

ابويوسف   28652 عبدالمعطى رضا حرحش   هدير صبحى احمد المحلة الشهيد 3620.51010.510.514.51565.5غرب

سلمان   28653 عطا عطا حرحش   هدير صبحى احمد المحلة الشهيد 31.511.515.512.510.514.51456غرب

ابوالغيط   28654 فرج فرج حرحش   هدير صبحى احمد المحلة الشهيد 3521.51495.516.51263.5غرب

خضير   28655 احمد مصطفى حرحش   هدير صبحى احمد المحلة الشهيد 37251914.7513.5191968غرب

الحصرى   28656 حلمى حامد حرحش   هناء صبحى احمد المحلة الشهيد 36.52014.51310.516.51855غرب

عبدالله   28657 السيد صابر حرحش   وسام صبحى احمد المحلة الشهيد 321510137.5151665.5غرب

عبدالحليم   28658 مصطفى عبدالخالق حرحش   وسام صبحى احمد المحلة الشهيد 3391013.512.5171852غرب

هندى   28659 بدير على حرحش   وفاء صبحى احمد المحلة الشهيد 37.5271914.513.518.51764.5غرب

ابواسماعيل   28660 عبدالجواد ربيع حرحش   يارا صبحى احمد المحلة الشهيد 37.52814.513.514.519.51666.5غرب

ابوكلبة   28661 محمد حمدى حرحش   ياسمين صبحى احمد المحلة الشهيد 26.576.58.57.514.51454.5غرب

قشطه   28662 عبدالستار علء حرحش   ياسمين صبحى احمد المحلة الشهيد 38271613.51118.51955غرب

ابوغزاله   28663 محمد مصطفى بنين   ابراهيم ع حجازى المحلة كفر 21.57.54.57.5512.51054غرب

احمد    28664 المغاورى احمد المغاورى بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 24.541045.5151853.5غرب
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الزعفرانى   28665 احمد المهدى بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 2710.568.57.5181853غرب

مصباح   28666 صلح ايمن بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 21.510.55.54.58171574غرب

البحيرى   28667 محمد بكر بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 36.52719.51515202077غرب

صومع   28668 محمد بكر بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 259647.5141652غرب

عروه   28669 عبدالحميد جمعه بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 3411.5107.57.516.51753غرب

الجعفراوى   28670 محمد جمعه بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 349147.51118.51968غرب

بدر   28671 على رجب بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 24.5117.510918.51866.5غرب

الدهان    28672 حسن محمود رجب بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 37291914.515202087.5غرب

الجمال    28673 السباعى بلل سعد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 34.523.51813.513201876.5غرب

الزعبلوى   28674 احمد صبرى بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 3222138.759.5181992غرب

علوان   28675 على عادل بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 3623181414.75202069غرب

العشرى   28676 فاروق عادل بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 27.51211.59.51019.52058غرب

الزعفرانى   28677 سمير عبدالعزيز بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 216.55.54510.51155غرب

علوان   28678 احمدفاروز عبدالله بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 283.54.54414.51655غرب

شريف   28679 البندارى عبدالمنعم بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 3717.57119.5182077غرب

الرجبى   28680 شبل عبدالمنعم بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 33.512.5610.5917.51367.5غرب

ابوهلل    28681 عبدالسلم احمد عصام بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 27.5877.58.515.51675.5غرب

موسى   28682 عبدالحميد على بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 297.56.55.58161667غرب

الدمرداش   28683 محمد على بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 29151034.5151352.5غرب

عوض   28684 الدسوقى فايز بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 311510.510.57.5181753غرب

عوض    28685 عبدالقادر السيد محسن بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 17.5554.55.514.51454غرب

حامد    28686 محمد ابوبكر محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 37.52617.5141419.51976.5غرب

عوض   28687 احمد محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 51063صفر18252غرب
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ابوهلل   28688 الدسوقى محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 3522.517.51413.5171563.5غرب

الغريب   28689 السعيد محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 24.516103415.51552.5غرب
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الكفراوى   28690 صالح محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 3124.5187.57.519.51162غرب

الوكيل    28691 محمد فتحى محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر واحد30.519.57.587.515136غرب

الهاشمى   28692 محمد محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 26.59.51032.513.51152غرب

الصباغ     28693 عيد عبدالعزيز محمد محمد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 36.528.5181415201986غرب

النشار    28694 مجاهد مسعد محمود بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 3110.569917.51364.5غرب

العربى   28695 حسن مسعد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 24.5153.55.54.512.51255.5غرب

الشرقاوى    28696 محمد محمد مصطفى بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 302013.57.57.5161662.5غرب

العدوى   28697 نصر مصطفى بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 259.5107.53.517.51252.5غرب

عطيه    28698 على الصاوى ممدوح بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 371612.587.519.51754غرب

هاضه   28699 محمد وليد بنين   احمد ع حجازى المحلة كفر 32.515.51087.5171854.5غرب

الزيادى    28700 الله فتح احمد بنين   اسلم ع حجازى المحلة كفر 2823.51012.59.516.51554.5غرب

العكل   28701 ابوبكر صفوت بنين   اسلم ع حجازى المحلة كفر 37.53018.513.515191576غرب

البدراوى   28702 شفيق عثمان بنين   اسلم ع حجازى المحلة كفر 2015107.541516.573.5غرب

المصرى    28703 عبدالنبى محمد عصام بنين   اسلم ع حجازى المحلة كفر 35.522.51510.57.51817.584.5غرب

عثمان    28704 حسين سمير احمد بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 24.515107.57.516.58.555غرب

الباب    28705 فتح عبدالحى احمد بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 32.521119.57.51812.573غرب

الدمنهورى    28706 سليمان محمد جلل بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 25.5575.57.58.511.573غرب

بركات   28707 رشدى عبدالحليم بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 28.53.510.59.55.516.51362غرب

عبدالهادى    28708 عبدالمجيد مسعد عبدالحميد بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 31.515.514.514.58.518.51573غرب

العشماوى   28709 محمد عبدالمنعم بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 12.574.53.52.56.59.552.5غرب

العشماوى   28710 رجب محمد بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 17.5156.5539.5684.5غرب

محمدجادو   28711 طه محمد بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 3827.515141118.516.575.5غرب

ابونعمة   28712 محمد محمد بنين   اشرف ع حجازى المحلة كفر 38.52619141519.51778غرب
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الفار    28713 حسن السعيد حسن بنين   السعيد ع حجازى المحلة كفر 24.51713101014.51584.5غرب

ابوالمجد   28714 السيد اشرف بنين   السيد ع حجازى المحلة كفر 185.55.54.5581083.5غرب

علوان   28715 محمد محمد بنين   السيد ع حجازى المحلة كفر 23.544.57.53.51317.583.5غرب

الخولى   28716 عبدالغنى عصام بنين   باسم ع حجازى المحلة كفر 25.55.55.53.5381262.5غرب

حبيب   28717 عبدالسلم محمد بنين   بكر ع حجازى المحلة كفر 2710.57.597.5121083غرب

عباسعوض    28718 نصر بلل بنين   بلل ع حجازى المحلة كفر 31.52215.5151518.51886غرب

المرحومى   28719 عبدالحميد رمضان بنين   بلل ع حجازى المحلة كفر 382718.5151519.52087غرب

شادى   28720 اسماعيل منير بنين   تامر ع حجازى المحلة كفر 23.5156.557.591684غرب

الدمنهورى    28721 سليمان جلل ابوعجيله بنين   جلل ع حجازى المحلة كفر 2194.54.539883.5غرب

ابوشوشة   28722 رضوان عبدالله بنين   جمال ع حجازى المحلة كفر 31.576.53.52910.563.5غرب

العرينى   28723 الجميل محمد بنين   جميل ع حجازى المحلة كفر 372712.51210.518.51474.5غرب

النواوى   28724 خيرالله محمد بنين   حاتم ع حجازى المحلة كفر 34.51910107.513.51464.5غرب

البدرى   28725 حسن سعد بنين   حسن ع حجازى المحلة كفر 16104.57.53.591164.5غرب

عبدالرؤف   28726 ابراهيم محمد بنين   حسن ع حجازى المحلة كفر 22.515755.510.51264.5غرب

ابراهيم   28727 محمد ابراهيم بنين   خالد ع حجازى المحلة كفر 20.513.510107.511875غرب

شحاته    28728 على السعيد على بنين   خالد ع حجازى المحلة كفر 3829.518.513.514.5201788.5غرب

البسطويسى   28729 ربيع احمد بنين   ربيع ع حجازى المحلة كفر 21.5156.57.54.51311.578غرب

شبكه   28730 رجب احمد بنين   رجب ع حجازى المحلة كفر 32211897.51814.577.5غرب

عواد    28731 محمود محمد احمد بنين   زياد ع حجازى المحلة كفر 382215.5107.52016.587.5غرب

الشبراوى    28732 ابراهيم محمد محمود بنين   زياد ع حجازى المحلة كفر 37.52619.514142016.588.5غرب

السايس   28733 سعد ابراهيم بنين   سعد ع حجازى المحلة كفر 2817.51012.510.5181286غرب

حامد   28734 محمد اشرف بنين   سعد ع حجازى المحلة كفر 3419.510.5107.5151355.5غرب

الششتاوى   28735 مصطفى رضا بنين   سعد ع حجازى المحلة كفر 26.5157.593131264.5غرب
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علوان   28736 صبحى صبحى بنين   صفوان ع حجازى المحلة كفر 383019.5141519.51986.5غرب

الحداد   28737 عبداللطيف عاطف بنين   طارق ع حجازى المحلة كفر 23167.5107.510.59.584غرب

المصرى   28738 محمد السيد بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 37.52717.512.5112015.585غرب

عطيةبلحة   28739 محمد حماده بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 33.5161110512.51474.5غرب

الجمال   28740 سعد سعد بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 332014.58.59191366غرب

الشرقاوى   28741 محمد سعد بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 332913.510.57.5181765.5غرب

نصرسيد   28742 محمد عادل بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 27.5267.5107.517.513.565غرب

الفخرانى   28743 عبدالفتاح محمد بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 2111.574.52614.572.5غرب

عبيد   28744 عبدالوهاب محمد بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 37.523.510.510.58.51416.574.5غرب

البحيرى   28745 عمر مصطفى بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 38.525.511.5107.51616.552غرب

البشبيشى   28746 عبدالعزيز نصر بنين   عبدالرحمن ع حجازى المحلة كفر 12.5863نصف18.58.563غرب

البحراوى   28747 على ابراهيم بنين   عبدالعزيز ع حجازى المحلة كفر غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

ابوالعل    28748 محمد على فتحى بنين   عبدالله ع حجازى المحلة كفر 35.52617131217.51671.5غرب

حنوره    28749 المرسى عبدالله محمد بنين   عبدالله ع حجازى المحلة كفر 1735.57.54.59.59.552غرب

علوان   28750 عبدالحميد مصطفى بنين   عبدالله ع حجازى المحلة كفر 196.5433.59.510.552غرب

عبيد   28751 عبدالمنعم حسن بنين   عبدالمنعم ع حجازى المحلة كفر 22.51563.51.59.511.561.5غرب

عبدالمقصود   28752 عبدالمنعم محمد بنين   عبدالمنعم ع حجازى المحلة كفر 1012.562واحد24.56.56.52غرب

النواوى    28753 الله فتح ابراهيم بنين   على ع حجازى المحلة كفر 30.5151055.514.51342غرب

الشهاوى   28754 احمد على بنين   على ع حجازى المحلة كفر 28.52374.52161672غرب

حسن    28755 محمد على فكرى بنين   على ع حجازى المحلة كفر 352618.510.511201392.5غرب

عبدالله    28756 سعيد محمد محمد بنين   على ع حجازى المحلة كفر 35.52611.59.5122017.575غرب

الروبى   28757 عماد عاطف بنين   عماد ع حجازى المحلة كفر 23.573.57.58.5811.562غرب

علوان   28758 عبدالرحيم تامر بنين   عمر ع حجازى المحلة كفر 30.5164.59911.516.582غرب
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عبدالحميداحمد   28759 عماد علء بنين   عمر ع حجازى المحلة كفر 33.525.51811.5102016.573غرب

مسعد   28760 عبدالجواد محمد بنين   عمر ع حجازى المحلة كفر 37.53015.510.59.519.751867غرب

عبيد    28761 حسن عمر محمد بنين   عمر ع حجازى المحلة كفر 26.5154.5117.51716.562.5غرب

علوان   28762 عمر محمد بنين   عمر ع حجازى المحلة كفر 23.56.54.524.5111142.5غرب

المزين   28763 عبدالحميد محمود بنين   عمر ع حجازى المحلة كفر 39301914.75152018.578غرب

الطرابيهى   28764 محمد الزغبى بنين   عمرو ع حجازى المحلة كفر 198541.510643.5غرب

الظريف   28765 بسيونى محمد بنين   عمرو ع حجازى المحلة كفر 308.511.56.53.5151343.5غرب

بدر   28766 عبدالحميد محمد بنين   عمرو ع حجازى المحلة كفر 3723.5181313.51914.584.5غرب

المصرى    28767 محمد محمد محمد بنين   عمرو ع حجازى المحلة كفر 37301913.512.519.51784.5غرب

حسين   28768 عبدالمنعم بنين   فارسهشام ع حجازى المحلة كفر 3616.5117.55.515.51342.5غرب

العزب   28769 فاروق محمد بنين   فاروق ع حجازى المحلة كفر 116.55.53264.542غرب

حامد   28770 محمد اشرف بنين   مجدى ع حجازى المحلة كفر 3116.57.541.513.51263.5غرب

ذكى    28771 حسن محمد ايمن بنين   مجدى ع حجازى المحلة كفر 39.52919.7514.5152014.586.5غرب

علوان   28772 رمزى عثمان بنين   محسن ع حجازى المحلة كفر 392716.512.513.51815.566غرب

القل   28773 احمد ابراهيم بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 32.5975.57.51412.584.5غرب

عبيد    28774 حسن على ابراهيم بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 185.53.53.53.55.5983غرب

ابوهلل   28775 الدسوقى احمد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 216.5631.574.564غرب

صومع   28776 رجب احمد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 29.5156.57.5213.58.584غرب

جعيطر    28777 عبدالجليل سعد احمد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 26.58.577.52125.564.5غرب

الشامى   28778 محمد احمد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 24.5156.53.559.5963غرب

السجينى    28779 الششتاوى محمد احمد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 37.52511.511818.51467غرب

عياد   28780 محمد الحسينى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 35.5221010.510.519.510.566.5غرب

ابوحلفه   28781 احمد السعيد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 37.519.5105.53.51618.577غرب
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الزعفرانى   28782 عبدالمعطى السيد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 291553.53121676.5غرب

عبدال   28783 محمد السيد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 3723.517.51212.52018.584.5غرب

حنوره    28784 الوردانى محمد المرسى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 321510.5119.5181583غرب

داود   28785 ابراهيم النبوى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 35.519.512.51313.519.51874.5غرب

العماوى   28786 المتولى ايمن بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 36.5251610.512.5201864غرب

عبيد   28787 محمد ايمن بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 161262.5نصف29.5155.53غرب

خليل    28788 محمد محمد ايمن بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 27.5156.553161572.5غرب

عبدالعال    28789 عبدالقادر نسيم ايمن بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 33.52715.587.52018.583.5غرب

فراج    28790 محمد خلف بخيت بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 342617.57.5819.518.583غرب

العرينى   28791 ابوريه بكر بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 382819.51414.5201574غرب

حبيب    28792 محمد عبدالسلم بكر بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 31.516.5117.57.518.513.582غرب

حبيب    28793 رضوان محمد بكر بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 25.515643.517.510.552.5غرب

عروه   28794 عبدالحميد جمعه بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 33.5137.544.51514.571.5غرب

محمود    28795 حامد احمد حامد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 2513.5544.515.51662.5غرب

الرجبى   28796 حلمى حلمى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 21133.53.5312.51062غرب

النفرى   28797 محمد رمضان بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 3116.5107.53.517.511.572.5غرب

خليفة   28798 خليفه سامح بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 151162.5نصف191052غرب

النواوى   28799 محمد صديق بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 19156.54215.51272.5غرب

امين    28800 احمد امين طارق بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 331913.57.55181363.5غرب

الزعفرانى   28801 سمير علء بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 30.520.5107.55191774.5غرب

حبزه   28802 محمد علء بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 3324.5148419.513.584غرب

عبده    28803 فرحات على على بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 39.5302015152018.588غرب

الدمرداش   28804 محمد على بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 26.55.56.53.53101273غرب
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الزنون    28805 احمد السيد فرج بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 30.56.5131.521115.573.5غرب

الرجبى    28806 احمد محمد فرج بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 30.52217.57.53.51715.564.5غرب

النواوى   28807 احمد كمال بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 3927.52011.59201467غرب

حجاج   28808 عبدالله ماجد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 39302015152015.569.5غرب

خليل     28809 فرج محمد محمد مجدى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 6.511.563نصف199.56.53غرب

الدين     28810 شرف مصطفى الدسوقى محمد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 36.526.520149.519.51675غرب

بدر    28811 احمد احمد محمود بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 362716.513.53.5171778غرب

العربى   28812 محمد محمود بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 3222.515.58516.51175.5غرب

الزعفرانى   28813 عبدالعزيز مصطفى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 305.5175.52.5161375.5غرب

الشبراوى    28814 السيد محمد مصطفى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 33.52618.51212.52016.577.5غرب

صادق   28815 محمود مصطفى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 318177.5516.513.583.5غرب

زايد   28816 مصطفى مصطفى بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 36.523.518.512.512.52015.565غرب

حبيب   28817 محمد وائل بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 283.511.554.51113.553غرب

هلل    28818 عبدالحميد محمد وائل بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 21.5810.53.531010.573غرب

الكفراوى   28819 كامل وحيد بنين   محمد ع حجازى المحلة كفر 3512162.752.5131593غرب

داود   28820 شعبان ابراهيم بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 27.59.513.541.510.51453غرب

المتولى    28821 احمد محمود احمد بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 29.515102.521214.584.5غرب

غنيم   28822 مصطفى احمد بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 281010.55.55121383.5غرب

حسين   28823 يوسف اسماعيل بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 39.529201514.5201676.5غرب
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الدهتورى   28824 محمود رامى بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 292617107.51315.565.5غرب

قلموش   28825 محمد عبدالعزيز بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 33.526.518.510.5519.517.557غرب

بلحة    28826 على عبدالمجيد محمد بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 32.523.51812.511.5171445غرب

محمدالكفراوى   28827 فراج محمد بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 35241814122016.577غرب

الصفطاوى   28828 محمود محمد بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 34.51518.57.55.511.51152.5غرب

ابوالمجد   28829 احمد محمود بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 2811157.54.51313.552غرب

الزعبلوى   28830 عبدالنبى محمود بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 251613.587.515.51373غرب

بدر   28831 محمد وائل بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 31151597.516.51473غرب

عبدالمعطى   28832 محمود وائل بنين   محمود ع حجازى المحلة كفر 342619.51211191475.5غرب

المرحومى    28833 الله فتح مسعد بنين   مصطفى ع حجازى المحلة كفر 28.519.519117.5151556.5غرب

الكفراوى    28834 سلمه محمد تامر بنين   نورالدين ع حجازى المحلة كفر 107.543.5واحد15.511.5112.5غرب

العساس   28835 بسيونى محمد بنين   نورالدين ع حجازى المحلة كفر 30.519.516.55.54131255غرب

حبزة   28836 محمد احمد بنين   هانى ع حجازى المحلة كفر 31.522.51610914.512.554.5غرب

الكفراوى   28837 عبدالحميد السعيد بنين   هشام ع حجازى المحلة كفر 2616.513.52510.51263.5غرب

ابوهندة    28838 يوسف صبحى ياسر بنين   هشام ع حجازى المحلة كفر 241512.564.511.5963غرب

عوض   28839 يحيى اشرف بنين   يحيى ع حجازى المحلة كفر 38.52819.513.513.52017.568غرب

درويش   28840 احمد ايمن بنين   يوسف ع حجازى المحلة كفر 27.51914.58.58.513.51565.5غرب

حيان   28841 محمد طارق بنين   يوسف ع حجازى المحلة كفر 26.51518.57.5510.51354غرب

محمد    28842 محمد مغازى محمد بنين   يوسف ع حجازى المحلة كفر 30.518.518.5107.5121464غرب

البحيرى    28843 مصطفى يسرى محمد بنين   يوسف ع حجازى المحلة كفر 35.528.51813.511.5161576.5غرب

الطويل   28844 احمد اسامه بنات   ابرار ع حجازى المحلة كفر 382819.7513152015.568غرب

زهرة   28845 محمد حازم بنات   احلم ع حجازى المحلة كفر 37.525.51611.513.518.516.579غرب

ابوالمجد   28846 امين ايمن بنات   اريج ع حجازى المحلة كفر 37.526.518.511.59.519.51879غرب
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احمد   28847 رياض احمد بنات   اسراء ع حجازى المحلة كفر 32.519.5185.54.513.513.577.5غرب

المصرى   28848 السيد السيد بنات   اسراء ع حجازى المحلة كفر 32156.5241212.577.5غرب

بدر   28849 محمد عادل بنات   اسراء ع حجازى المحلة كفر 33.51512.536.5131578غرب

العكل   28850 احمد على بنات   اسراء ع حجازى المحلة كفر 30.512.5124.58101278غرب

ابوعجور   28851 احمد محمد بنات   اسراء ع حجازى المحلة كفر 24.59.5457.579.568غرب

الرجبى   28852 سامى محمد بنات   اسراء ع حجازى المحلة كفر 36.5107.57.541212.578غرب

عوض   28853 عبدالمطلب محمد بنات   اسراء ع حجازى المحلة كفر 34.52316.510.514171869غرب

الجيار   28854 رجب عادل بنات   اسماء ع حجازى المحلة كفر 36.52017.59132015.589غرب

الشاهد    28855 البيومى حسن السيد بنات   اعتماد ع حجازى المحلة كفر 2671097.5111178غرب

بدوى    28856 على على محمد بنات   الء ع حجازى المحلة كفر 35.5176.55.5514.51278غرب

ابوالمجد    28857 محمد الشحات محمود بنات   الء ع حجازى المحلة كفر 362517.58.51119.517.579غرب
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عبيد   28858 حسن احمد بنات   السيده ع حجازى المحلة كفر 32.51279.57.510.51479.5غرب

الشاعرى   28859 مصطفى احمد بنات   السيده ع حجازى المحلة كفر 26747.593.5978غرب

ابوسعده    28860 محمد البسيونى عبدالحميد بنات   السيده ع حجازى المحلة كفر 24741.524.51476غرب

النواوى   28861 عمر طارق بنات   امانى ع حجازى المحلة كفر 3610.564.57.51111.568غرب

الخياط   28862 احمد محمد بنات   امل ع حجازى المحلة كفر 372313.511.51318.517.578غرب

الديب   28863 عبدالحكيم نصحى بنات   امل ع حجازى المحلة كفر 26.56.574912.51568غرب

خليفة   28864 يوسف رضا بنات   امنيه ع حجازى المحلة كفر 393017.5111319.51889غرب

فرج   28865 محمود عبدالمعطى بنات   امنيه ع حجازى المحلة كفر 315.54.5510101789غرب

بدر   28866 السيد محمد بنات   امنيه ع حجازى المحلة كفر 3829.519.751515201888.5غرب

صقر    28867 البيومى عبدالحميد محمد بنات   اميره ع حجازى المحلة كفر 32126.5546.51355.5غرب

عبداللطيف    28868 محمد لطفى محمد بنات   اميره ع حجازى المحلة كفر 36.529.52012.51419.516.579غرب

موسى   28869 على غنيم بنات   امينه ع حجازى المحلة كفر 32.59.5107.57.5118.565.5غرب

المرحومى   28870 احمد فرحات بنات   امينه ع حجازى المحلة كفر 39.53019.515152019.5710غرب

سرحان    28871 سعد مصطفى محمد بنات   انجى ع حجازى المحلة كفر 321512.59.57.51412.559غرب

عبدالقادر   28872 نسيم محمد بنات   انجى ع حجازى المحلة كفر 30.51516108151567غرب

زايد    28873 عبدالغفار سمير عبدالله بنات   ايات ع حجازى المحلة كفر 2512.5108.55101177غرب

عبيد   28874 عبدالوهاب حسن بنات   ايمان ع حجازى المحلة كفر 227.557.5568.566.5غرب

هلل   28875 عبدالله على بنات   ايمان ع حجازى المحلة كفر 3096.55.541014.577.5غرب

البواب    28876 على محمد على بنات   ايمان ع حجازى المحلة كفر 31.59.5109.57.5111879غرب

الديب   28877 كامل محمد بنات   ايمان ع حجازى المحلة كفر 38.53019.514.514.52019810غرب

زهرة   28878 حلمى يحى بنات   ايمان ع حجازى المحلة كفر 3723157.57.514.512.567غرب

الكفراوى   28879 محمد ابوريه بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 266.567.521110.577غرب

ابوالمجد   28880 محمد احمد بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 27.5121047.51012.559غرب
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قادوس   28881 محمد ايهاب بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 26.5157.553101365غرب

العدوى   28882 السعيد سامى بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 372916.512.591817.5710غرب

الكفراوى   28883 عبدالرحيم سلمه بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 36.526181214201779غرب

الزعبلوى   28884 احمد صبرى بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 31.528198.257201789غرب

الزيادى    28885 الله فتح منتصر بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 392918.514.51419.518.5710غرب

على    28886 محمد رشاد هشام بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 32.515135.5311.51178.5غرب

الظريف    28887 السباعى احمد وائل بنات   ايه ع حجازى المحلة كفر 36.528159.55171379غرب

المام   28888 سمير احمد بنات   بسمله ع حجازى المحلة كفر 393019151418.517710غرب

ابونعمه    28889 محمد محمد اشرف بنات   بسمله ع حجازى المحلة كفر 3624.510121412.59.5810غرب

الشبراوى   28890 ابراهيم مجدى بنات   بسمله ع حجازى المحلة كفر 31.52610.59141817.564.5غرب

البقلى   28891 المنسوب محمد بنات   بسمله ع حجازى المحلة كفر 27.5251187.5181753.5غرب

البدراوى   28892 صابر صابر بنات   بسمه ع حجازى المحلة كفر 3221149.57.51917.555غرب

عبيد   28893 عبدالحميد عزت بنات   بسمه ع حجازى المحلة كفر 362819.511.51319.51785غرب

نوفل    28894 محمد ابراهيم اسلم بنات   بسنت ع حجازى المحلة كفر 30.524.5109816.516.575.5غرب

عوض   28895 السيد عادل بنات   تسنيم ع حجازى المحلة كفر 34.521107.57.519.51657.5غرب

فوده    28896 السيد الغريب محمد بنات   تيسير ع حجازى المحلة كفر 38291812.513201988.5غرب

الطروش   28897 جلل بدير بنات   ثريا ع حجازى المحلة كفر 3725.516.51212181877.5غرب

خليف    28898 جبر عبدالحميد يسرى بنات   ثريا ع حجازى المحلة كفر 29.51510.59.51116.51876غرب

الرجبى   28899 مصطفى محمد بنات   جميله ع حجازى المحلة كفر 3727.518.513112016.5710غرب

الزغبى    28900 البيومى البيومى محمد بنات   جهاد ع حجازى المحلة كفر 37.5261510121916.579.5غرب

زايد   28901 حسن اسماعيل بنات   حبيبه ع حجازى المحلة كفر 383016.513.51019.51986.5غرب

المنوفى    28902 السيد محمد السيد بنات   حبيبه ع حجازى المحلة كفر 37301712919.751865غرب

محمد    28903 نجاح محمد امير بنات   حبيبه ع حجازى المحلة كفر 3028510.57.515.513.576.5غرب
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زهرة   28904 محمد محمود بنات   حبيبه ع حجازى المحلة كفر 382816117.5191976.5غرب

بدرخان   28905 احمد اشرف بنات   حنان ع حجازى المحلة كفر 38.53017131319.51966.5غرب

الكردى   28906 محمد السيد بنات   حنان ع حجازى المحلة كفر 37281013.513.518.251866.5غرب

ابوسلمة   28907 سعيد السيد بنات   خلود ع حجازى المحلة كفر 382816.51315201876.5غرب

عبدالله    28908 على محمد عاطف بنات   خلود ع حجازى المحلة كفر 382912131019.251876.5غرب

ابوشوالى   28909 ابراهيم مصطفى بنات   داليا ع حجازى المحلة كفر 37.528.515.512.512.5201988.5غرب

يوسف    28910 على محمد على بنات   دنيا ع حجازى المحلة كفر 3730181012.517.751989غرب

سلمه   28911 سلمه عمرو بنات   دنيا ع حجازى المحلة كفر 362918.5111019.515.5810غرب

علوان   28912 السيد احمد بنات   دينا ع حجازى المحلة كفر 312310113.518.51666غرب

سحلول    28913 حسن حسنى محمود بنات   دينا ع حجازى المحلة كفر 31196.5547.513.556غرب

النواوى   28914 راغب محمد بنات   رانيا ع حجازى المحلة كفر 39.52816.512.513.519.51977غرب

شبكه   28915 رجب محمد بنات   رانيا ع حجازى المحلة كفر 39.52817.5141319.52086.5غرب

قاطة   28916 احمد هانى بنات   رحاب ع حجازى المحلة كفر 372716.51213191976.5غرب

عبيد   28917 رفعت احمد بنات   رحمه ع حجازى المحلة كفر 34.523.5610.57.51417.575.5غرب

فرج    28918 محمد عبدالمعطى عبدالمنعم بنات   رحمه ع حجازى المحلة كفر 39.530201515201989غرب

عبده    28919 فرحات على علءالدين بنات   رحمه ع حجازى المحلة كفر 31.51558.53.511.7514.7577.5غرب

الجناينى   28920 السيد مجدى بنات   رحمه ع حجازى المحلة كفر 3811.5109.57.517.751678.5غرب

البحيرى    28921 ابراهيم امين محمود بنات   رحمه ع حجازى المحلة كفر 30114.54.547.7516.555.5غرب

مسعد   28922 السيد وليد بنات   رحمه ع حجازى المحلة كفر 37.5291911.512.519.751686غرب

عبيد   28923 راضى سامح بنات   رضوى ع حجازى المحلة كفر 392916.512.511.5201976.5غرب

علوان   28924 عبدالرحيم اكرامى بنات   رغده ع حجازى المحلة كفر 3823.5511.57.514.7512.7576غرب

فرج     28925 قطب سليمان محمد ابراهيم بنات   رنا ع حجازى المحلة كفر 34.5203107.5141365.5غرب

النواوى   28926 السيد السيد بنات   رنا ع حجازى المحلة كفر 39.5291713.51418.251998غرب
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الزعبلوى   28927 احمد صبرى بنات   رنا ع حجازى المحلة كفر 2529128.257181387غرب

البهوتى    28928 فارس الغريب فارس بنات   رنا ع حجازى المحلة كفر 3123.512.511814.251775.5غرب

الحسينى   28929 يوسف الرفاعى بنات   رهف ع حجازى المحلة كفر 2922.53.52.54.55.251066غرب

الجيار   28930 ابراهيم ابراهيم بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 3928.514.510.5916.251877غرب

العساس   28931 بسيونى احمد بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 36.527.510.587.51615.577غرب

ابوحمامه   28932 السيد اشرف بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 37.527.512121116.51676غرب

طلخان   28933 عبدالمنعم رضا بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 393019.51411.519.7519810غرب

الجمال   28934 سعد سعد بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 342511109.518.513.7566.5غرب

جبر   28935 عبدالوهاب عادل بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 1.58.566واحد21925غرب

علوان   28936 احمد عبدالعظيم بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 36.523.514114.512.518.575.5غرب

الزعفرانى   28937 محمد على بنات   روان ع حجازى المحلة كفر 27.52411.510.57.511.515.7575غرب

الحوبه    28938 المتولى سعد رضا بنات   روضه ع حجازى المحلة كفر 373017.513.512191677غرب

علوان   28939 محمد صلح بنات   روضه ع حجازى المحلة كفر 34.52211.510816.51777غرب

الزماكه   28940 السيد مصطفى بنات   روميساء ع حجازى المحلة كفر 212357.53.591675.5غرب

شريف   28941 على اسامه بنات   ريم ع حجازى المحلة كفر 363011.55.57.516.514.571.5غرب

الدمنهورى    28942 سليمان محمد اكرم بنات   ريهام ع حجازى المحلة كفر 33191157.512.751675غرب

العشرة    28943 زنفل محمد فايز بنات   ريهام ع حجازى المحلة كفر 36.528.517.5121317.7518.575غرب

علوان   28944 عزت اشرف بنات   زينب ع حجازى المحلة كفر 38.528.518.511.512.518.751884.5غرب

العرينى   28945 مصطفى البيلى بنات   زينب ع حجازى المحلة كفر 3425.51812.51119.517.584.5غرب

عامود   28946 محمود السيد بنات   ساره ع حجازى المحلة كفر 382714121217.51373غرب

المغربى   28947 فتحى محمد بنات   ساره ع حجازى المحلة كفر 24.518.56.57.521117.574.5غرب

فرج    28948 محمد محمد ممدوح بنات   ساره ع حجازى المحلة كفر 352513128.516.51983غرب

الرشيدى   28949 عبدالعزيز فوزى بنات   سالى ع حجازى المحلة كفر 37.528.51711.511191984.5غرب
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ابوزيد   28950 محمدالسيد عمرو بنات   سعاد ع حجازى المحلة كفر 31.5231012515.517.574.5غرب

جديانه    28951 احمد محمد محمد بنات   سعاد ع حجازى المحلة كفر 32.52114.5118.517.51784.5غرب

جعفر    28952 العزب عبدالله على بنات   سمر ع حجازى المحلة كفر 3723.512131118.251985.5غرب

مسعد    28953 محمد محمد وليد بنات   سميه ع حجازى المحلة كفر 362818.512.51319.251977غرب

عبدالحميد   28954 انور وجدى بنات   شاديه ع حجازى المحلة كفر 3627.5612.51014.51976غرب

شريف   28955 عبدالحميد عيد بنات   شروق ع حجازى المحلة كفر 30.515.51011.51013.7518.586غرب

العكل   28956 عبدالحى محمد بنات   شروق ع حجازى المحلة كفر 362115137.517.518.575غرب

الزعبلوى   28957 فتوح محمد بنات   شروق ع حجازى المحلة كفر 371914.511.510.519.751975غرب

محمدالعربى   28958 مصطفى محمد بنات   شروق ع حجازى المحلة كفر 36.5221612.51115.51885.5غرب

احمد    28959 محمدالسيد صالح علء بنات   شهنده ع حجازى المحلة كفر 27.586.57.59915.7573غرب

االشبراوى   28960 الصعيدى محمد بنات   شيماء ع حجازى المحلة كفر 3015107.5912.7513.7572.5غرب

صقر    28961 على محمد محمد بنات   شيماء ع حجازى المحلة كفر 20.5947.58.58.7511.2571.5غرب

ابراهيم   28962 الدسوقى عيد بنات   صابرين ع حجازى المحلة كفر 2615107.57.591381.5غرب

ابوهلل   28963 يوسف حسن بنات   صباح ع حجازى المحلة كفر 3522.515.57.59.518.51865غرب

العشماوى   28964 عبدالعزيز محمد بنات   ضحى ع حجازى المحلة كفر 3215108.51010.51773.5غرب

العكل   28965 عزالعرب فتحى بنات   عزه ع حجازى المحلة كفر 30197.58.581114.7561.5غرب

الهيتمى   28966 المحمدى محمد بنات   علياء ع حجازى المحلة كفر 21.51677.57.5913.7563.5غرب

علوان   28967 عبدالحى السيد بنات   غاده ع حجازى المحلة كفر 3527.516.57.59191965.5غرب

المشد   28968 ابوبكر السيد بنات   فاطمه ع حجازى المحلة كفر 342210.55.57.516.751775.5غرب

محمد   28969 محمدابراهيم فريد بنات   فاطمه ع حجازى المحلة كفر 24.5153.55.57.511.512.573غرب

العرينى   28970 عبدالمنعم محمد بنات   فاطمه ع حجازى المحلة كفر 342315.510.51017.751662غرب

صالح    28971 السيد محمد مدحت بنات   فاطمه ع حجازى المحلة كفر 331510128.511.513.7572غرب

بدر    28972 السعيد مصطفى هشام بنات   فاطمه ع حجازى المحلة كفر 3424107.59.517.2514.574غرب
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المزين   28973 السيد زكى بنات   فايزه ع حجازى المحلة كفر 38.52312.5109.5181795غرب

عبدالحليم   28974 السيد حماده بنات   فرح ع حجازى المحلة كفر 36.529.517.55.5918.7519.2566غرب

غنيم    28975 رجب مسعد محمد بنات   فوزيه ع حجازى المحلة كفر واحد20.58.53.53.57.597.757غرب

النواوى    28976 نعمان محمد نعمان بنات   ماجده ع حجازى المحلة كفر واحد2010.53.547.510.58.58غرب

النواوى   28977 راغب حسن بنات   مروه ع حجازى المحلة كفر واحد207.53557.75117غرب

سليمان   28978 محمد ابراهيم بنات   مريم ع حجازى المحلة كفر 3423.5101110.5181875غرب

الكفراوى    28979 محمد فراج ايمن بنات   مريم ع حجازى المحلة كفر 34.52610.5111115.251684.5غرب

القطارى    28980 محمد الحسينى جمال بنات   مريم ع حجازى المحلة كفر 25.51057.57.58.2514.572.5غرب

النواوى   28981 احمد كمال بنات   مريم ع حجازى المحلة كفر 37.52815.5131319.517.561.5غرب

سالم    28982 عطيه السعيد محمد بنات   مريم ع حجازى المحلة كفر 39.53019.515152016.579.5غرب

على    28983 رجب عبدالمغنى محمد بنات   مريم ع حجازى المحلة كفر 3721.518.589.516.751766غرب

عامر    28984 محمود عبدالعاطى بدير بنات   منار ع حجازى المحلة كفر 3728.519.59.51217.751667غرب

الدين     28985 شرف حسن محمد محمد بنات   منار ع حجازى المحلة كفر 1320104.523.2513.7576.5غرب

النجار   28986 نعمان محمد بنات   منار ع حجازى المحلة كفر 36.5301914.513.5181976.5غرب

السايس   28987 سعد منير بنات   منار ع حجازى المحلة كفر 35.523107.57.516.251378غرب

هلل   28988 عبدالرحمن احمد بنات   منال ع حجازى المحلة كفر 34.523.515.597.516.7516.2577غرب

النواوى   28989 احمد اشرف بنات   منال ع حجازى المحلة كفر 35.512107.55.513.7515.7565.5غرب

المشد   28990 محمد صبرى بنات   منال ع حجازى المحلة كفر 32.516147.57.515.513.2555غرب

بسيونى    28991 احمد احمد الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 38.52918.5151519.511.7588.5غرب

زهرة    28992 محمد ايمن الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 392919141519.51687.5غرب

الشماع    28993 عيد صبرى الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 36.530201013.519.51897.5غرب

داود     28994 النبوى شعبان طارق الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 29.51512.55.54.51411.7577غرب

على     28995 احمد عنتر محمد الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 33.517158.57.515.513.7566غرب
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ادريس    28996 عبدالعزيز محمود الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 31.521107.55.514.751975غرب

العساسى     28997 على على يوسف الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 2315107.57.512.515.7566غرب

ابراهيم     28998 محمد السيد احمد الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 36271674.52014.5910غرب

محمدالكفراوى    28999 فراج ايمن الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 372612.51112.515.751674.5غرب

ابوسليم    29000 سعد محمد الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 25.59.56.55.53.59.7512.2563.5غرب

زايد    29001 سمير هانى الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 25.5157.58.57.5111883.5غرب

النجار     29002 احمد محمد وائل الله بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 352817.513.511.518.516.5510غرب

البدوى    29003 صبحى ناجح ايمن بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 33.516.514131115.517.589غرب

المشد   29004 عبدالقادر حسن بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 3116.512951416.588.5غرب

عبدربه   29005 عبدالفتاح رضا بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 375.57.53.5310.51762.5غرب

ابوحمره    29006 الله فتح محمد بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 336.567.551317.562.5غرب

زهرة   29007 محمد محمد بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 228.53.57.57.5613.552.5غرب

الشنف    29008 على محمد مسعد بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 3320.5157.510191752غرب

ابوسالم   29009 بدير وليد بنات   منه ع حجازى المحلة كفر 342116910.5151783.5غرب

بدر     29010 عبدالغنى محمد اسامه محمد بنات   منى ع حجازى المحلة كفر 37.528.514.5812.519.516.573.5غرب

شلبى   29011 ابراهيم باسم بنات   مها ع حجازى المحلة كفر 3020.5102.59.513.51692غرب

المام    29012 احمد المام احمد بنات   مى ع حجازى المحلة كفر 37251912.5121818.572.5غرب

السيسى   29013 عبالمجيد عبدالعظيم بنات   مى ع حجازى المحلة كفر 33.521.518.58.581813.552.5غرب

الجزار    29014 عبدالسميع عبدالله عمرو بنات   مى ع حجازى المحلة كفر 177.54.54.57.510951.5غرب

رزق    29015 موسى عبداللطيف مدحت بنات   مى ع حجازى المحلة كفر 21.59.56.55571472.5غرب

النجار   29016 نعمان مصطفى بنات   مياده ع حجازى المحلة كفر 35.516.51812.51218.519.572غرب

الشافعى    29017 عبدالسلم محمود عبدالسلم بنات   ناديه ع حجازى المحلة كفر 18.54749.561072غرب

عبيد   29018 شكرى سامح بنات   نانسى ع حجازى المحلة كفر 3929191315191662.5غرب
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الحداد    29019 صالح محمد صالح بنات   ناهد ع حجازى المحلة كفر 35.5291911.512.519.51662.5غرب

عبدالمعطى   29020 محمود وائل بنات   نجلء ع حجازى المحلة كفر 3825.51812.514.52016.552.5غرب

الحسينى   29021 عبدالعزيز السيد بنات   نجوى ع حجازى المحلة كفر 32.51510.57.57.5111762.5غرب

علوان   29022 عمر عمر بنات   نجوى ع حجازى المحلة كفر 43.57.562واحد18.575.5غرب

العربى    29023 عوض محمود محمد بنات   نجوى ع حجازى المحلة كفر 3.52.58.562صفر25.54.55غرب

ابواسماعيل   29024 السعيد السعيد بنات   ندا ع حجازى المحلة كفر 36.511.57.57.57.514.511.572غرب

بسيونى   29025 احمد بسيونى بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر 33.5117.55.581118.582.5غرب

عزام   29026 يوسف صلح بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر 21.5101033.5101482غرب

فهمى   29027 محمد طارق بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر 3723.5107.5101514.562غرب

زايد   29028 جمعه طايل بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر صفر2718627.51718.58غرب

العزب   29029 محب محمد بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر 37.5281813.514.52018.582غرب

الدمرداش    29030 محمد حليم محمود بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر 34.52312.51110.51918.581.5غرب

نصر    29031 زهار عبدالجيد نصر بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر 26.517427.5171662.5غرب

ناصف    29032 السباعى السباعى وائل بنات   ندى ع حجازى المحلة كفر 33.52111.57.581815.572.5غرب

علم    29033 السيد رسلن السيد بنات   نسمه ع حجازى المحلة كفر 3319.554.57.516.518.572غرب

حمزة   29034 مرغنى رضا بنات   نهى ع حجازى المحلة كفر 35.526.513.511.511201877غرب

عبدالحميد    29035 محمد المحمدى عادل بنات   نور ع حجازى المحلة كفر 2015.552.551015.552.5غرب

العشرة   29036 محمد محمد بنات   نورا ع حجازى المحلة كفر 4023.51710.51319.7517.572.5غرب

الخولى    29037 حسن عبدالخالق امير بنات   نوران ع حجازى المحلة كفر 29.57107.57.513.518.573.5غرب

احمد   29038 حسن ابراهيم بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر 33.518.511481818.562.5غرب

عبيد   29039 رفعت اشرف بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر 3828.515.5119.52018.572غرب

ابوسالم   29040 حسن الحسنين بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر واحد2718.537.510.51517.56غرب

عوض   29041 احمد السيد بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر 3723.510101019.51871.5غرب
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الطويل    29042 شحاته رأفت عمرو بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر 38.5281915152018.565.5غرب

عبدالله    29043 متولى فكرى فؤاد بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر 3516.57.55.58181882.5غرب

الشوربجى   29044 محمد محمود بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر 24.5152.55.513171863.5غرب

النجار   29045 محمد وليد بنات   نورهان ع حجازى المحلة كفر 35.5266.59.5122017.563غرب

درويش    29046 عبدالحميد فوزى محسن بنات   نيره ع حجازى المحلة كفر 33.526.512.51313201863غرب

الجمل   29047 السيد محمود بنات   نيره ع حجازى المحلة كفر 35.524.511.512.511.519.518.563.5غرب

الحلوانى   29048 المرسى المرسى بنات   هاجر ع حجازى المحلة كفر 23.515.55.57.51117.518.551.5غرب

الشبراوى   29049 ابراهيم ايمن بنات   هاجر ع حجازى المحلة كفر 30.519.56.54.510.513.517.551.5غرب

السايس   29050 رجب صالح بنات   هاجر ع حجازى المحلة كفر 34.519108.51119.516.564.5غرب

ابوريه    29051 يوسف ابوريه محمد بنات   هاجر ع حجازى المحلة كفر 33.5911.58917.51994غرب

بسيونى    29052 احمد عمر محمد بنات   هاجر ع حجازى المحلة كفر 18.56.56.51.526.516.562غرب

العرينى   29053 احمدفتوح احمد بنات   هبه ع حجازى المحلة كفر 36.51916.5109.5181886غرب

الدين     29054 يوسفشرف محسن الله بنات   هبه ع حجازى المحلة كفر 3317.51597.51619.584.5غرب

يونس    29055 مسعد على ايهاب بنات   هدى ع حجازى المحلة كفر 27111467.515.518.585غرب

ابوموسى   29056 شكرى محمد بنات   هدى ع حجازى المحلة كفر 372718.512.513181987.5غرب

علوان   29057 فروز محمود بنات   هدير ع حجازى المحلة كفر 33.51217.57.5816.514.574.5غرب
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النواوى   29058 عبدالوهاب رجب بنات   هناء ع حجازى المحلة كفر 16.5853.52.5914.574.5غرب

العش   29059 حسن صبرى بنات   هناء ع حجازى المحلة كفر 9.517.572.5واحد26.56.57.53غرب

الدوش   29060 السيد هشام بنات   هناء ع حجازى المحلة كفر 35.512.515.51011151985غرب

خليل    29061 محمد محفوظ هانى بنات   هويدا ع حجازى المحلة كفر 38.527.518.512.512181988.5غرب

زهره    29062 المرغنى محمد محمود بنات   وسام ع حجازى المحلة كفر 286.5107.5411.51985غرب

بلحة   29063 عبدالحى وليد بنات   وسام ع حجازى المحلة كفر 34.516.51482.513.51984.5غرب

الكفراوى    29064 الله فتح ابراهيم بنات   وصال ع حجازى المحلة كفر 35.51612.510.59.516.518.575.5غرب

الشلقانى   29065 المغاورى رضا بنات   ولء ع حجازى المحلة كفر 212.517.564.5واحد213.57.5غرب

الزعفرانى   29066 المهدى ابراهيم بنات   يارا ع حجازى المحلة كفر 36.516.516.59.511151964.5غرب

حجازى   29067 معوض ايمن بنات   ياسمين ع حجازى المحلة كفر 28.519138.510.515.51974.5غرب

شعبان   29068 مفرح رمضان بنات   ياسمين ع حجازى المحلة كفر 36.528.515.5101216.519.585غرب

السايس   29069 عبدالسلم عادل بنات   ياسمين ع حجازى المحلة كفر 38.515.516.510.511.518.518.575.5غرب

الطرابيهى   29070 زينهم عمرو بنات   ياسمين ع حجازى المحلة كفر 33.58.5127.53121875.5غرب

الزعبلوى   29071 فتوح ناجى بنات   ياسمين ع حجازى المحلة كفر 34.515188.57.519.51964غرب

شلبى   29072 ابراهيم نصر بنات   ياسمين ع حجازى المحلة كفر 217107.52.571793غرب

شريف   29073 محمد جلل المشتركة   ابراهيم ع ملكان المحلة شبرا 28.519151513.519.51166.5غرب

جمعه   29074 الحمدى جمال المشتركة   ابراهيم ع ملكان المحلة شبرا 34.517.51386.517.511.597.5غرب

طاهر   29075 عبدالفتاح سعد المشتركة   ابراهيم ع ملكان المحلة شبرا 2510115.561413.597غرب

البطل   29076 عبدالرحيم عيد المشتركة   ابراهيم ع ملكان المحلة شبرا 3925.51715142018.5910غرب

الشناوى   29077 احمد ابراهيم المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 38.526181513.519.517910غرب

مجاهد   29078 ابوزهره السيد المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 29.522.514.5118.51917.598.5غرب

شريف   29079 محمد جلل المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 352616.5126.519.516.598غرب

البيومى   29080 عبدالفتاح عبدالله المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 3728.517147.5201699.5غرب
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البدرى   29081 عبدالعزيز عطا المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 4025.519.51514.52018.599.5غرب

البطل   29082 عبدالجواد متولى المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 35161063171688غرب

عثمان    29083 محمد صلح محمد المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 36.518.5151514191777.5غرب

البطل   29084 عبدالمقصود مصطفى المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 32.51815137.518.516.587.5غرب

الجمال   29085 عبدالرحمن مؤمن المشتركة   احمد ع ملكان المحلة شبرا 38.527.51812.513201988.5غرب

وهدان   29086 السيد سامى المشتركة   ادهم ع ملكان المحلة شبرا 382919.514.515201999غرب

الحسنين   29087 السيد محمد المشتركة   اسامه ع ملكان المحلة شبرا 38.523.516.512.513.519.51567غرب

نوفل   29088 ابراهيم ابراهيم المشتركة   السيد ع ملكان المحلة شبرا 2115.5131041415.595.5غرب

الشناوى    29089 الدين علم محمد المشتركة   السيد ع ملكان المحلة شبرا 33181013.56.51715.5910غرب

رضوان    29090 محمد السيد وليد المشتركة   بسام ع ملكان المحلة شبرا 31.51512.59316.51696.5غرب

جمعه   29091 الحمدى ابراهيم المشتركة   جمال ع ملكان المحلة شبرا 35.52717141119.519.599غرب

الصياد   29092 محمد محمد المشتركة   حاتم ع ملكان المحلة شبرا 32.51816.59.54.516.517.597.5غرب

شريف   29093 السيد محمد المشتركة   خالد ع ملكان المحلة شبرا 30.515177.5316.51285.5غرب

الحوتى   29094 صديق محمد المشتركة   خالد ع ملكان المحلة شبرا 34.52215.511.514181388غرب

مرعى   29095 احمد محمد المشتركة   زيد ع ملكان المحلة شبرا 331911.51151717.595.5غرب

الدين    29096 فتح عبدالبديع على المشتركة   سامح ع ملكان المحلة شبرا 3320.512.5137.516.516.576.5غرب

ابوالعمايم   29097 السيد وليد المشتركة   سامى ع ملكان المحلة شبرا 264.5107.54121493غرب

ابوالعمايم   29098 سمير ابراهيم المشتركة   سمير ع ملكان المحلة شبرا 26.511.5109.547.51583غرب

ابوالعمايم   29099 محمد عادل المشتركة   سمير ع ملكان المحلة شبرا 21.51510841412.593غرب

البطل   29100 عبدالوهاب عبدالدايم المشتركة   سمير ع ملكان المحلة شبرا 2810.5104.54.515.511.594غرب

شرع    29101 الشحات محمد محمد المشتركة   صبحى ع ملكان المحلة شبرا 3616111391814.594.5غرب

البطل   29102 البسيونى قاسم المشتركة   طارق ع ملكان المحلة شبرا 23.59.511102.51212.594.5غرب

نقريش    29103 المهدى عبدالباقى ياسر المشتركة   عاطف ع ملكان المحلة شبرا 37.52816.511.59.519.514.593.5غرب
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البيومى   29104 احمد رضا المشتركة   عبدالحق ع ملكان المحلة شبرا 37.5261812102012.593.5غرب

شريف   29105 عبدالبارى محمد المشتركة   عبدالرحمن ع ملكان المحلة شبرا 38.52615.59.57.52013.593غرب

الشونى   29106 محمد محمد المشتركة   عبدالعزيز ع ملكان المحلة شبرا 31.521.510.510.581216.592.5غرب

جمعه   29107 عبدالغنى محمد المشتركة   عبدالغنى ع ملكان المحلة شبرا 31.511.512.54.55.513.511.572غرب

البطل   29108 المتولى المتولى المشتركة   عبدالفتاح ع ملكان المحلة شبرا 30151088171482.5غرب

مسعود   29109 ابراهيم احمد المشتركة   عبدالله ع ملكان المحلة شبرا 352110.57.581414.584غرب

سلم   29110 محمد عادل المشتركة   عبدالله ع ملكان المحلة شبرا 35281711.5817.51693غرب

البربرى   29111 محمد شكرى المشتركة   على ع ملكان المحلة شبرا 361811.58.57.517.514.595غرب

عبدالغنى   29112 ابراهيم صادق المشتركة   على ع ملكان المحلة شبرا 38.52919.51515201697.5غرب

شرشر   29113 ابراهيم محمد المشتركة   على ع ملكان المحلة شبرا 32.520169.54.517.514.592.5غرب

الصياد   29114 عبدالمجيب محمد المشتركة   على ع ملكان المحلة شبرا 36.52515.51292016.597.5غرب

البدرى   29115 مسعود ياسر المشتركة   على ع ملكان المحلة شبرا 34.527159.5517.51494غرب

بهلول   29116 ابوالسعود احمد المشتركة   عمار ع ملكان المحلة شبرا 35261814.751318.512.598.5غرب

شريف   29117 اسماعيل عبدالجواد المشتركة   عمر ع ملكان المحلة شبرا 372918.51414.5201596.5غرب

ابوالعمايم   29118 عبدالله مصطفى المشتركة   عمر ع ملكان المحلة شبرا 30.519124.5913.51381.5غرب

شريف   29119 السيد حسن المشتركة   كريم ع ملكان المحلة شبرا 29.5155.53310.51592غرب

شريف   29120 النصارى اسامه المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 312112.58.53.515.51681.5غرب

الجوهرى   29121 محمد السعيد المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 188.53235.514.586غرب

سلم    29122 سعد محمد السعيد المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 35.525.5149918.517.596.5غرب

القشلن   29123 محمد ايمن المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 31.5216.5101312.517.587غرب

النجار   29124 محمد خيرى المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 38.5301814.51519.51988غرب

ابوسعده   29125 احمد رزق المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 33.5291610.5141617.587.5غرب

شرع   29126 محمد صابر المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 372918.513.5152018.589.5غرب
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سلم   29127 محمد عادل المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 37.5301814.515201889غرب

سالم   29128 محمد عبدالجواد المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 2525.5105.57.51314.576.5غرب

شويته    29129 سليمان السيد فرج المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 3528.5108.58.512.519.587.5غرب

الشناوى   29130 فريد فريد المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 21.519.567.55.511.514.554غرب

شريف   29131 محمد فهمى المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 27.5151097.512.51586.5غرب

البسطويسى   29132 محمد محسن المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 3019107.55181667غرب

خليل    29133 السعيد محمد منجى المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 3828191213.519.51988غرب

الجوهرى   29134 رشدى وحيد المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 37301211.51018.51987غرب

العيسوى   29135 ابوريا ياسر المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 332811.5131416.518.579.5غرب

عسكر   29136 محمد يوسف المشتركة   محمد ع ملكان المحلة شبرا 39.5301915152017910غرب

البيومى   29137 عباس رفعت المشتركة   محمود ع ملكان المحلة شبرا 3022127.511.513.51479غرب

البطل   29138 السيد محمد المشتركة   محمود ع ملكان المحلة شبرا 32.522.5512.57.512.51578غرب

شريف   29139 النجاشى محمد المشتركة   مدحت ع ملكان المحلة شبرا 38.5271211.512.5181688غرب

شرع   29140 محمد باسم المشتركة   مروان ع ملكان المحلة شبرا 35.5291414.514.519.51777غرب

شريف   29141 عبدالجواد السيد المشتركة   مصطفى ع ملكان المحلة شبرا 2430166.561817.5108غرب

العيسوى   29142 مصطفى سامح المشتركة   مصطفى ع ملكان المحلة شبرا 392919.514.515201988غرب

عبداللطيف   29143 محمود محمد المشتركة   مصطفى ع ملكان المحلة شبرا 25.51543.55.581477غرب

الدين    29144 فتح عبدالبديع محمد المشتركة   معاذ ع ملكان المحلة شبرا 3226.577.57.5121477.5غرب

البطل   29145 نبيل عبدالعال المشتركة   نبيل ع ملكان المحلة شبرا 3429.519.5131319.51588.5غرب

ابوشادى   29146 عبدالعزيز محمد المشتركة   نور ع ملكان المحلة شبرا 35.5915.57.53.517.516.576.5غرب

جمعه   29147 احمد عبدالحى المشتركة   هشام ع ملكان المحلة شبرا 37.524.51912.5142017.598غرب

عبدالغنى   29148 ابراهيم على المشتركة   هشام ع ملكان المحلة شبرا 35.52318.51511201778.5غرب

العيسوى   29149 رمضان محمد المشتركة   وليد ع ملكان المحلة شبرا 37.529191514.52014.574.5غرب
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العيسوي   29150 احمد احمد المشتركة   يوسف ع ملكان المحلة شبرا 39291914.514.519.517.598.5غرب

الطناحى   29151 يوسف عادل المشتركة   يوسف ع ملكان المحلة شبرا 38.525.51712.5141917.569غرب

الجوهرى   29152 محمد محمد المشتركة   يوسف ع ملكان المحلة شبرا 36.5301913.5132017.597.5غرب

سلم   29153 احمد احمد المشتركة   اسراء ع ملكان المحلة شبرا 39302014.75152019.5910غرب

امامو   29154 محمد على المشتركة   اسراء ع ملكان المحلة شبرا 38.52315.5127.51915810غرب

السيد    29155 عبدالنبى امين رشدى المشتركة   الء ع ملكان المحلة شبرا 28.51515.53412.511.547غرب

الصياد   29156 الشربينى مدحت المشتركة   امانى ع ملكان المحلة شبرا 3929.519.7514.514.5201797.5غرب

شريف   29157 سعد ابراهيم المشتركة   امل ع ملكان المحلة شبرا 38.525.519.51414.519.517.599غرب

مسعود   29158 عبدالمنعم مصطفى المشتركة   اميره ع ملكان المحلة شبرا 261114.57.5317.514.598.5غرب

قنطرية   29159 عبدالعال مصطفى المشتركة   ايمان ع ملكان المحلة شبرا 3315147.59.518.515.585.5غرب

حسين   29160 عبدالعزيز السيد المشتركة   ايه ع ملكان المحلة شبرا 36.523.516.51412.519.516810غرب

عقرب   29161 المحمدى حسن المشتركة   ايه ع ملكان المحلة شبرا 34.51815.55.5317.51689.5غرب

بهلول   29162 السيد خيرى المشتركة   ايه ع ملكان المحلة شبرا 3113132.253.51917109غرب

غانم    29163 ابراهيم سلطان عماد المشتركة   ايه ع ملكان المحلة شبرا 39.5302014152019810غرب

البسيونى   29164 عبدالمعبود محمد المشتركة   بسنت ع ملكان المحلة شبرا 38201312101718.598غرب

الصياد   29165 المحمدى الشربينى المشتركة   تسنيم ع ملكان المحلة شبرا 39.529.519.514.75152016.598غرب

ابراهيم   29166 السعيد احمد المشتركة   تقى ع ملكان المحلة شبرا 37291713.511201999غرب

البطل   29167 محمد خيرى المشتركة   حسناء ع ملكان المحلة شبرا 3524.513.5108.5201488غرب

محمد   29168 على السيد المشتركة   خلود ع ملكان المحلة شبرا 36.524.517.51414.519.751899غرب

سلم   29169 احمد محمود المشتركة   خلود ع ملكان المحلة شبرا 39.52919.515152020810غرب

سلم   29170 سعد السيد المشتركة   داليا ع ملكان المحلة شبرا 33.528108.55.516.511.586غرب

الحوتى   29171 عبدالرءوف السيد المشتركة   دعاء ع ملكان المحلة شبرا 39.53018.51314201888غرب

شريف   29172 مصطفى مصطفى المشتركة   دعاء ع ملكان المحلة شبرا 22.51511.545.512.51787غرب
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دويدار   29173 محمد ناجى المشتركة   دعاء ع ملكان المحلة شبرا 31221511.57.5151495.5غرب

وهدان    29174 السيد محمد سعيد المشتركة   دنيا ع ملكان المحلة شبرا 2822.51210.58.515.51796.5غرب

كامل   29175 سعد عبدالمعز المشتركة   رانا ع ملكان المحلة شبرا 37281914.5152018.598غرب

البطل   29176 عبدالجواد منصور المشتركة   راندا ع ملكان المحلة شبرا 28.516687.51014.596.5غرب

بهلول   29177 الششتاوى ناصر المشتركة   رانيا ع ملكان المحلة شبرا 39.52818.513.51218.51897.5غرب

عبدالعاطى   29178 محمد عبدالمعبود المشتركة   رحاب ع ملكان المحلة شبرا 28.518.510.58315.515.587غرب

يونس   29179 ايهاب الششتاوى المشتركة   رشا ع ملكان المحلة شبرا 39.5302014.75152018810غرب

مسعود   29180 المرسى عبدالفتاح المشتركة   رقيه ع ملكان المحلة شبرا 352114.51110.517.519.597.5غرب

العيسوى   29181 حسنى ابراهيم المشتركة   رنا ع ملكان المحلة شبرا 32.5265118.51717.598.5غرب

البطل   29182 عبدالشافى حسين المشتركة   رويدا ع ملكان المحلة شبرا 38.52915.51313181296غرب

سابق   29183 على محمد المشتركة   زينب ع ملكان المحلة شبرا 3829.518.51411.52015.598غرب

مسلم   29184 شاكر ياسر المشتركة   زينب ع ملكان المحلة شبرا 39.53019.514.7514.5201989غرب

كامل   29185 محمد حماده المشتركة   سحر ع ملكان المحلة شبرا 39.53019.5151519.519810غرب

عبدالعاطى   29186 جاد حسن المشتركة   سمر ع ملكان المحلة شبرا 33.519.518117.5181599غرب

ابوالعمايم   29187 عبدالله حسام المشتركة   سهر ع ملكان المحلة شبرا 39.53017.5131519.51699غرب

النجار   29188 السيد عبدالحليم المشتركة   سهيله ع ملكان المحلة شبرا 3930181514.52013.598غرب

زنفل   29189 على مجدى المشتركة   سهيله ع ملكان المحلة شبرا 39.529141410.52012.597.5غرب

القرن   29190 عبدالله احمد المشتركة   شروق ع ملكان المحلة شبرا 35.528131412.517.51687.5غرب

منصور   29191 محمد سلمه المشتركة   شيماء ع ملكان المحلة شبرا 352616.51514.519.51489غرب

شريف   29192 محمد عبدالعزيز المشتركة   شيماء ع ملكان المحلة شبرا 39.53018.515152018.589غرب

البطل   29193 عبدالرحيم محمد المشتركة   شيماء ع ملكان المحلة شبرا 3930191515201998.5غرب

النحاس   29194 مصطفى محمد المشتركة   صباح ع ملكان المحلة شبرا 301811.5811121397غرب

تايب   29195 متولى خيرى المشتركة   عل ع ملكان المحلة شبرا 393018.51514202097.5غرب
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الشونى   29196 يوسف رفعت المشتركة   علياء ع ملكان المحلة شبرا 39.52818.514.514.5201996.5غرب

جاد   29197 عبدالمنعم فوزى المشتركة   غاده ع ملكان المحلة شبرا 38.528.519.513.510.5201896.5غرب

شرع    29198 الشحات محمد رضا المشتركة   فاطمه ع ملكان المحلة شبرا 331813.5127.5181997.5غرب

البطل   29199 على عبدالباسط المشتركة   فاطمه ع ملكان المحلة شبرا 39.52919.514.514.52018.5910غرب

عبداللطيف   29200 محمود محمد المشتركة   فاطمه ع ملكان المحلة شبرا 34.5191682.5181485غرب

البطل   29201 عبدالوهاب صديق المشتركة   لينا ع ملكان المحلة شبرا 38.528.519.51514201897غرب

المرسى   29202 السعيد محمود المشتركة   مايسه ع ملكان المحلة شبرا 38.526.5191515201798غرب

البسيونى   29203 محمد يوسف المشتركة   مرام ع ملكان المحلة شبرا 39.528.518.515152018109غرب

الصياد   29204 احمد السعيد المشتركة   مروه ع ملكان المحلة شبرا 39.528.519.515152018.599غرب

جمعه   29205 عبدالحى سمير المشتركة   مريم ع ملكان المحلة شبرا 38.529.520151520191010غرب

عمران    29206 محمد خليفه محمد المشتركة   مريم ع ملكان المحلة شبرا 38.524.5191514.52020109.5غرب

شريف    29207 على محمد محمد المشتركة   مريم ع ملكان المحلة شبرا 38.525.5191513.518.517.5109.5غرب

ابوعرب   29208 عبدالجليل سامح المشتركة   ملك ع ملكان المحلة شبرا 299154.53151473غرب

النجار   29209 عبدالمنعم اشرف المشتركة   منه ع ملكان المحلة شبرا 35.5261913.5102016.5106.5غرب

النشاوى   29210 السعيد رضا المشتركة   منه ع ملكان المحلة شبرا 37.5201814.7510191799غرب

دويدار   29211 حسن سامى المشتركة   منه ع ملكان المحلة شبرا 382819.51511.519.519108غرب

الصياد   29212 عبداللطيف محمد المشتركة   منه ع ملكان المحلة شبرا 3924.5201514.7519.517.595.5غرب

البطل   29213 محمد محمد المشتركة   منه ع ملكان المحلة شبرا 34.519.515.510.58.51615105.5غرب

شرع   29214 محمد محمد المشتركة   منه ع ملكان المحلة شبرا 3724.519.51412.52017910غرب

الحسنين   29215 السيد محمد المشتركة   ميرنا ع ملكان المحلة شبرا 39.5301715152017.5910غرب

عمرو   29216 صلح مصطفى المشتركة   ميرنا ع ملكان المحلة شبرا 37.524.517151118.516108غرب

القروة   29217 عبدالجواد المحمدى المشتركة   نانسى ع ملكان المحلة شبرا 3729181210.519.51678.5غرب

شريف   29218 محمد محمد المشتركة   نجلء ع ملكان المحلة شبرا 37.52817.5131418.51799.5غرب
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بهلول   29219 السعيد السيد المشتركة   نجوى ع ملكان المحلة شبرا 39.528.519.514.5152016108.5غرب

البطل   29220 عبدالرحيم البسيونى المشتركة   ندا ع ملكان المحلة شبرا 35.52417.51111.5182099غرب

شرع   29221 محمد رشدى المشتركة   ندا ع ملكان المحلة شبرا 35.521191413.515.516910غرب

العيسوى   29222 ابوريا عصام المشتركة   ندا ع ملكان المحلة شبرا 36.522.51913.513.51918108.5غرب

جمعه   29223 الحمدى ابراهيم المشتركة   ندى ع ملكان المحلة شبرا 393019.5151520171010غرب

ابراهيم    29224 حسن محمد حسن المشتركة   ندى ع ملكان المحلة شبرا 311514.512915.518.5109غرب

سلم    29225 البيومى احمد محمد المشتركة   نرمين ع ملكان المحلة شبرا 392919.5151520201010غرب

شرشر   29226 على ابراهيم المشتركة   نسرين ع ملكان المحلة شبرا 372618.513.512.518.519108.5غرب

البربرى   29227 المتولى فرج المشتركة   نسمه ع ملكان المحلة شبرا 36.5261810.5111919109غرب

سلم   29228 محمد محمد المشتركة   نسمه ع ملكان المحلة شبرا 36.52016.59.57.517.514106.5غرب

جريشه   29229 على مجاهد المشتركة   نهاد ع ملكان المحلة شبرا 34.520.514.511.51017.515.5103غرب

الشناوى   29230 عبدالحميد جلل المشتركة   نوران ع ملكان المحلة شبرا 39.528.51915152017.5107.5غرب

البطل    29231 محمد الدين حسام المشتركة   نورهان ع ملكان المحلة شبرا 39.52819.51514.52018109.5غرب

السعيد   29232 عبدالله حسن المشتركة   نورهان ع ملكان المحلة شبرا 3420.51511.511.51615.5108غرب

عمرو   29233 احمد محسن المشتركة   نيره ع ملكان المحلة شبرا 37.529.5171414.52017.578.5غرب

بهلول   29234 سراج محمد المشتركة   هاجر ع ملكان المحلة شبرا 17.510.5103.54.512.51392.5غرب

البحيرى    29235 السعيد عبدالستار سعد المشتركة   هدير ع ملكان المحلة شبرا 34.51910.54.54.51013.577غرب

الشناوى   29236 عبدالحميد شكرى المشتركة   يارا ع ملكان المحلة شبرا 33.522.51810918.516.578غرب

السيد   29237 الحمدى علء المشتركة   يارا ع ملكان المحلة شبرا 34.52517.588.5181797غرب

البطل   29238 محمد عبدالهادى المشتركة   ياسمين ع ملكان المحلة شبرا 38291913.514.52016.5109.5غرب
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ابوعرب   29239 عبدالجليل عبده المشتركة   ياسمين ع ملكان المحلة شبرا 39.528.5201514.52017109.5غرب

سلم    29240 السيد احمد مصطفى المشتركة   ياسمين ع ملكان المحلة شبرا 3925.515.513.51519.7512.579غرب

ابوسعده   29241 السيد محمد المحلة ابراهيم 38271915152014.5910غرب

الروحى   29242 على السعيد المحلة احمد 392919.515152019.5910غرب

الهنداوى   29243 محمد رفعت المحلة احمد 36161411.5819.51389غرب

عيد   29244 زيدان طارق المحلة احمد 3226145.5819.511.568غرب

الحوتى   29245 عبدالغنى عبدالباقى المحلة احمد 3929.52014152016.5910غرب

فرج   29246 اليمانى عبدالستار المحلة احمد 2512.512.5108.5189.578غرب

هيبه   29247 عبدالواحد عبدالمعز المحلة احمد 3924.520151419.51279غرب

نجم   29248 احمد علء المحلة احمد 39.5302015152016.5910غرب

خفاجى   29249 احمد عيد المحلة احمد 237.5157.57.51713.586.5غرب

عبده    29250 على رجب عيد المحلة احمد واحد29.54155.541816.59غرب

قاسم   29251 شفيق محمد المحلة احمد 2710127.5916.51177.5غرب

زنفل   29252 عبدالسميع محمد المحلة احمد 3611.5189.57.517.514.577.5غرب

ابوعلى   29253 عزت محمد المحلة احمد 352212.513.510181479غرب

مبارك   29254 عبدالحميد مصطفى المحلة احمد 14.58.511107.5191078غرب

الجمال   29255 محمد شريف المحلة ادهم 39.52919.51515201889.5غرب

ابوسعده   29256 محمد محمد المحلة البندارى 391818.51514201678.5غرب

نقيطه   29257 السيد احمد المحلة السيد 30.522185.58171784غرب

مصطفى   29258 السيد عبدالعال المحلة السيد 38.52819.751515201989غرب

هيبه   29259 السباعى محمد المحلة السيد 38.5151711.51114.51376.5غرب

شعبان   29260 السيد نصر المحلة السيد 31814.589.516.51467.5غرب

عبدالجيد   29261 امام عادل المحلة امام 26.59.56.511.57.5179.578.5غرب

/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
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/ / مشتركه   ع عياش شنتنا منية
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سليمان   29262 حسين انور المحلة حسين 38.52918.51513.52016710غرب

القرشاوى   29263 السيد رضا المحلة حمد 31.518.511.511.59.5141255.5غرب

الجمال    29264 ابوالعزم محمد احمد المحلة خالد 381814.51513.518.51786غرب

نصر    29265 رشاد عبدالفتاح اشرف المحلة خالد 3311.511.5121017.513.566غرب

شيحه   29266 صابر محمد المحلة خالد 144.565.59141075.5غرب

غازى   29267 محمد مفيد المحلة خالد 36.52016.511.510.519.516.595.5غرب

عبدالله    29268 محمد السيد صبرى المحلة رحيم 3120125.59.5191774غرب

فتيح   29269 المحمدى ربيع المحلة زياد 3826.516117.519.51864غرب

بهلول   29270 عبده عادل المحلة زياد 3517.5147.57.519.51774غرب

محمد    29271 ناصف سعد محمد المحلة زياد 38.525191314.5201996.5غرب

سعده   29272 محمد محمد المحلة زياد 3927.519.513.514.5201895.5غرب

على   29273 سليمان مصطفى المحلة سليمان 3523188.51217.51574غرب

سعده    29274 وهيب محمد الحسن المحلة شوكت 3819.5181414.519.51897غرب

شريف   29275 فهيم على المحلة صلح 30.597127.518.51573.5غرب

ابوسعده   29276 منصور صلح المحلة طارق 32.511.51212.591914.554غرب

سالم   29277 زكريا محمد المحلة طارق 3311107.57.517.51364.5غرب

شامه   29278 حامد رضا المحلة طه 3523107.59161554.5غرب

النجار   29279 احمد محمد المحلة عبدالباقى 26.515.5107.57.513.51354.5غرب

ابراهيم   29280 عبدالحميد رفعت المحلة عبدالحميد 32.517.511.57.5817.516.563.5غرب

النجار   29281 عبدالرشيد محمد المحلة عبدالرشيد 38.52318.5121219.517.564غرب

البنا   29282 عبدالعظيم عبدالعزيز المحلة عبدالعظيم 3420.51389.51917.564غرب

العشرى   29283 الحنفى طارق المحلة عبدالله 35.519.513.55.59.518.51665غرب

الخولى   29284 عبدالله عبدالعاطى المحلة عبدالله 38.52319.5101117.514.575غرب
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حنيفه   29285 احمد على المحلة عصام 36.52319159.52015.577غرب

ابوسعده   29286 محمد احمد المحلة على 372819.7515152016.587غرب

الروحى   29287 محمد عبدالهادى المحلة على 3418.518.515141915.576.5غرب

حموده   29288 محمد وحيد المحلة على 32.516.516.5111318.514.576.5غرب

خفاجه   29289 محمد المحلة فارسسعد 36.524.518.51412.519.515.577غرب

الجمال   29290 المحمدى عبدالحميد المحلة فارس 30.515.517.57.53.516.51267غرب

البيطار   29291 عبدالمنعم نجاح المحلة كريم 29.51016.57.52.515.51165.5غرب

حشاد   29292 عبدالرحيم وليد المحلة مازن 32151012.59.5191978غرب

محمد    29293 احمد السعيد خالد المحلة ماهر 32.55.516.5431414.577غرب

زنفل   29294 حسن احمد المحلة محمد 37.521181414.5201579.5غرب

الجمال   29295 على احمد المحلة محمد 382218.510.55.51914.566غرب

رخا   29296 محمود احمد المحلة محمد 392917.5151419.515.578غرب

نصر    29297 رشاد عبدالفتاح اشرف المحلة محمد 23.516555.5711.553.5غرب

الخولى   29298 عبدالغفار السيد المحلة محمد 38.5211914.512.519.514.577.5غرب

نصار    29299 محمد عزت امير المحلة محمد 211013.53.51.51311.555غرب

زنفل   29300 عبدالحى جلل المحلة محمد 393019.5141519.51678.5غرب

درهان   29301 عبدالحميد حامد المحلة محمد 3316.5137.57.517.51498.5غرب

سلم    29302 عبدالرحمن محمد خالد المحلة محمد 26.518.512.57.58.5191267.5غرب

الغباشى    29303 حسن رمضان رضا المحلة محمد 3518.51691019.513.587غرب

الجمال   29304 رجب سعد المحلة محمد 39.53018.51515201997غرب

حشيش   29305 محمد طارق المحلة محمد 39.53016.51514.751913.596.5غرب

سرحان   29306 عبدالحميد عبدالناصر المحلة محمد 33.52710.57.54171596غرب

حموده   29307 اسماعيل شمس المحلة محمود 39301915152016.599غرب
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ابوعيطه   29308 السيد محمد المحلة محمود 37.52515101119.516.588غرب

نقيطه   29309 المتولى محمد المحلة محمود 392419.51414.5201599غرب

بلوزه    29310 خيرى محمد محمد المحلة محمود 31.58.5105.510.51812.585غرب

محمود   29311 السيد مصطفى المحلة محمود 3722191112.5201799.5غرب

ابوالنصر   29312 احمد محمد المحلة مصطفى 37221710.51319.51687.5غرب

النواجى   29313 اسماعيل رضا المحلة هادى 38.5271914.51519.7515.597غرب

عز   29314 فريد احمد المحلة يوسف 3824.519911.52015.598غرب

فتيح   29315 مجاهد السيد المحلة اسراء 39.527.51713.51319.518.599غرب

صادومه   29316 احمد ايمن المحلة اسراء 382716.5121219.51595.5غرب

الروحى   29317 على محمد المحلة اسراء 3928.519.5141119.7518.598غرب

نميس   29318 عبدالرحمن احمد المحلة اسماء 39.5301915152019.5910غرب

ابوشادى   29319 حسن انور المحلة اسماء 39302014.5152019.5910غرب

سعيد   29320 السيد سامى المحلة اسماء 392712.59.513.51819.5910غرب

رخا   29321 محمود عادل المحلة اسماء 39.5302015152019.5910غرب

البنا   29322 السيد عبدالحميد المحلة امانى 30.518.5107.58181896غرب

عز    29323 محمد الدين نور المحلة امل 39.53019.514152019.5910غرب

السعيد   29324 السيد رضا المحلة امنيه 38.52918.512122018.598.5غرب

جبر   29325 جبر محمد المحلة امنيه 3929.52013.5112019.599غرب

المام   29326 مسعد السعيد المحلة ايمان 38.527167.51119.51698غرب

النجار   29327 البيومى جمال المحلة ايمان 3924.514.51111201698.5غرب

عبيد   29328 شفيق حمدى المحلة ايمان 39.52417.597.52019.596.5غرب

نقيطه    29329 البسيونى فريد محمود المحلة ايمان 39.5302014152019.599.5غرب

الجمال   29330 المامون عبدالعزيز المحلة ايه 39.5302015152019.5910غرب
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صقر   29331 ابراهيم هشام المحلة ايه 393019.51414.52019.599.5غرب

عبدربه   29332 زكريا ابراهيم المحلة بسمه 38.53019.514142019.578.5غرب

سعيد   29333 السيد محمد المحلة جهاد 38.53019.5151419.519.599.5غرب

العيسوى   29334 عابدين السيد المحلة حنان 38.529.51913.5152019.599.5غرب

شراقى   29335 محمد وليد المحلة حنان 362013.59.57.5181188.5غرب

الحادى   29336 على ابراهيم المحلة دعاء 37.52116.57.57.5201696.5غرب

الصعيدى   29337 محمود جمال المحلة دنيا 37.522.5188.592016.598.5غرب

الجميل    29338 حسن عبدالجواد هانى المحلة دنيا 28151087.514.51476غرب

زنفل   29339 عبدالحى ايمن المحلة دينا 33.52214.597.518.51197.5غرب

محجوب   29340 عبدالجليل السيد المحلة رنا 171510.54.54712.596غرب

عز   29341 ابراهيم محب المحلة روان 39.529201515201999غرب

ابوعيطه   29342 السيد احمد المحلة ريم 39.52919.514152018.5910غرب

الخولى   29343 محمد رفعت المحلة ريهام 39.52919.51414.75201899غرب

سعده   29344 محمد عبدالعزيز المحلة ريهام 39.5302014152019.5910غرب

فرج    29345 عبدالفتاح السيد عبدالفتاح المحلة ريهام 39.53019.515152019.5910غرب

توفيق    29346 اسماعيل عابدين بهاء المحلة زينب 319.510348.514.576غرب

العيسوى   29347 محمد احمد المحلة ساره 31.523.517.510101916.566غرب

سعده   29348 محمد احمد المحلة ساره 352818.510.511.51915.585غرب

حسين   29349 محمد عبدالناصر المحلة سعاد 39291914131917.599غرب

ابوسعده   29350 منصور صلح المحلة سعديه 34.51118.5141318.516.565غرب

حموده   29351 عبدالقادر ايهاب المحلة سلمى 39.53019.514142019109.5غرب

السدسى     29352 ابراهيم الغنى عيد سامح المحلة سلمى 35301612.51316.516.588.5غرب

الخولى   29353 محمد علء المحلة سلمى 39.529.519.514121919108غرب
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المتولى    29354 عبدربه حمدان محمد المحلة سلمى 3116.513.512414.51056غرب

الوكيل   29355 ابوالعل الدسوقى المحلة سماء 39281714111916.5108غرب

البربرى   29356 محمد على المحلة شرين 27.516610.57.510.514.576غرب

سعده   29357 ابراهيم اشرف المحلة شيماء 30.5186.57.57.54.514.575.5غرب

حسين    29358 السيد انور احمد المحلة غرام 34.52210.59.5513.514.595.5غرب

الجمال   29359 الحمدى الحمدى المحلة فاطمه 3830191514.5201899غرب

اسماعيل   29360 جمعه صابر المحلة فاطمه 38281913.59.5201997.5غرب

حسونه    29361 ابراهيم عطيه مجدى المحلة فرح 31.520.510.512.55.5181487.5غرب

سالم   29362 ابراهيم مصطفى المحلة لولو 382810.5115.515.51898.5غرب

الجمال   29363 سليمان احمد المحلة مريم 39.530201414.52018.588.5غرب

قنديل   29364 حلمى حسام المحلة مريم 3930201414201999غرب

فرج   29365 عبدالسلم هانى المحلة مريم 30.5271011.57.54.514.597غرب

ابوالنصر    29366 محمود احمد الله المحلة منه 2821.51011.55816.586غرب

ابوغانم    29367 حامد ايمن الله المحلة منه 39.530201410.52017.599غرب

البلتاجى     29368 عطيه محمد عطيه الله المحلة منه 38.530201514.52017910غرب

سالم    29369 عبدالمجيد محمد الله المحلة منه 36.526131410191965غرب

هانى   29370 منصور حماده المحلة منه 39.52919.5151519.5191010غرب

الخولى   29371 محمد محمد المحلة منه 37.52113.57.57.51513.595غرب

رخا   29372 عبدالباقى سمير المحلة منى 25.516107.57.515.510.596غرب

هيبه   29373 السباعى السيد المحلة ميار 39.529201514.752019108غرب

سعده   29374 يوسف بكر المحلة ندا 37.526.51814.51419.751998غرب

الحسانين   29375 حسنى عبدالعزيز المحلة ندى 38.5251512819.51988غرب

عبدالهادى   29376 ابراهيم محمد المحلة ندى 38.52019129201798غرب
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حموده   29377 عبدالسميع محمد المحلة ندى 3826.516.5151218.51688غرب

الزنون   29378 السيد محمد المحلة نعمه 3121.5137.59.517.51699غرب

ابوزيدغالى   29379 محمد على المحلة نغم 39.5302014.5152019910غرب

الشعل   29380 ابراهيم مصطفى المحلة نورهان 39.528.520151520181010غرب

الحسانين   29381 احمد احمد المحلة هاجر 37.521.518.55.57.5181498.5غرب

نقيطه   29382 المتولى عبدالقادر المحلة هاجر 37.5151511.511.51817910غرب

المغربى    29383 احمد عبدالحميد عبدالله المحلة هاجر 3123127.5914.514.598غرب

العشرى   29384 اسماعيل عصام المحلة هاجر 392918151519.7516.5109.5غرب

الصعيدى   29385 فرج هانى المحلة هاجر 38.5221613141918.599.5غرب

الشعل   29386 ربيع مجدى المحلة هبه 392319.51111.519.51699.5غرب

ابووهدان   29387 السيد على المحلة يارا 3416.511.58.59.515.51599.5غرب

النواجى   29388 اسماعيل عماد المحلة يارا 361614141014.51589.5غرب

حموده   29389 عبدالقادرمصطفى شعيب المحلة ياسمين 39.53019.515152019109.5غرب

البنا   29390 محمد عبدالناصر المحلة ياسمين 3825181414.51919108غرب

البربرى   29391 ابراهيم ايهاب المشتركة    ابراهيم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.516.51111.59181464.5غرب

العزونى    29392 سامى احمد اشرف المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 271511.55.53.5171562غرب

حاتم   29393 محمد السيد المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.515151051817.552غرب

مراد   29394 فتحى المحمدى المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52618.513.512.5201862.5غرب

بطحيش   29395 السيد بلل المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 322017.512918.51962.5غرب

يحى   29396 محمود حامد المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 261510.57.54151872.5غرب

حيدره   29397 احمد حماده المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.525.516.59.57.518.518.572.5غرب

الصياد   29398 ادرى رمزى المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 33.519.514.59417.51872.5غرب

العزونى   29399 عبدالفتاح رمزى المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 231612.54.531717.552.5غرب
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البحيرى   29400 عبدالمجيد رمزى المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3420167.57.517.516.572غرب

الشناوى   29401 السيد رياض المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء واحد341816.58.57.517187غرب

ماذن   29402 الشناوى سعيد المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 342219117.5191751.5غرب

همام    29403 محمود احمد عز المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 281214.510.58.5191673غرب

العويسي   29404 عدس عمرو المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء واحد23.510.510.54.57.517.5165غرب

الدمشيتى   29405 رفعت محمد المشتركة    احمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 25.56.511.57.57.5171551.5غرب

باطه   29406 احمد خيرى المشتركة    اسامه خضر المنعم عبد المحلة اللواء نصف36.522155516.5174غرب

الله    29407 حسب المحمدى عرفات المشتركة    اسامه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 34.515185.57.516.51662غرب

الصياد   29408 عزت مصطفى المشتركة    اسامه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 341515.5107.5151674.5غرب

ابونابت   29409 احمد عبدالكريم المشتركة    السعيد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 29.510.512.510.57.5161153.5غرب

شنب   29410 السيد الشناوى المشتركة    السيد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 33.5910.58.5415.51552غرب

العزونى   29411 السيد سامى المشتركة    السيد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3210.512.58.55.515.51463غرب

البلتاجى   29412 ابراهيم محمد المشتركة    السيد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.59.51027.5141344.5غرب

عبدالهادى    29413 السعيد السيد محمد المشتركة    السيد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.597.52.58.5151745.5غرب

العجيلى   29414 السيد محمد المشتركة    السيد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 393019.51415202068غرب

شنب   29415 السيد عبداللطيف المشتركة    ايمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.5261812.51319.52067.5غرب

العزونى   29416 محمد ناجى المشتركة    ايمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39201610.513.519.51877غرب

القشلن   29417 السيد عبدالسلم المشتركة    جمال خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31.5157.51312.516.51475.5غرب

ابوالسعود   29418 حامد محمد المشتركة    حامد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3317105.51016.51666.5غرب

العزونى    29419 محمد حلمى احمد المشتركة    حلمى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3826.517.581017.51677.5غرب

السعدنى   29420 عبدالعزيز مصطفى المشتركة    حموده خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.591058171154غرب

جننو   29421 السعيد اسماعيل المشتركة    خالد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 26.515.5102.5515.51563غرب

شريف   29422 اليمانى خالد المشتركة    خالد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 22.56.541.57.512.51054.5غرب
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المغربي   29423 فتوح ضياء المشتركة    خالد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 392519121317.51766غرب

السيد    29424 احمد العادلى محمود المشتركة    خالد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.510.51028.514.51244غرب

ابوعبدالله   29425 السيد وهبه المشتركة    راشد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 178625.5131454غرب

ابوشبكه   29426 الجوهرى ذكى المشتركة    رضا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 261072.57.515.51545غرب

حاتم   29427 حمدين المندوه المشتركة    زياد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.518.5127.59.5181767.5غرب

البحرى   29428 احمد ايمن المشتركة    زياد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30151047.5141557غرب

الصياد   29429 صلح خالد المشتركة    زياد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362316.510.51018.51747غرب

البططى   29430 المندوه عبدالله المشتركة    زياد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 33910.51110.519.51543غرب

النجار   29431 السيد فوزى المشتركة    زياد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.52919.514.515201776.5غرب

ابوقوطه   29432 عبدالله وائل المشتركة    زياد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2812.56.597.5151057غرب

عوض   29433 سعد ابراهيم المشتركة    سعد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 12.58107.54.5141348غرب

ابوزيد   29434 سمير ياسر المشتركة    سمير خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.58.51393.5181767غرب

عيسي   29435 عبدالمعبود المرسى المشتركة    عبدالرحمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 331216.58.54181966غرب

خفاجى   29436 منيرعلى خالدمحمد المشتركة    عبدالرحمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 342218.51414201757غرب

شنب    29437 الدين جمال سامى المشتركة    عبدالرحمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 332618.513.51218.51747غرب

مولنا   29438 السيد محمد المشتركة    عبدالرحمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.528.518.51514.75201867غرب

ابوامنه   29439 سعد محمد المشتركة    عبدالرحمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 25.5171614.55.5191446.5غرب

الشناوى   29440 عبدالحميد هانى المشتركة    عبدالرحمن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 21.5610133.514.51455غرب

الشناوى   29441 عبدالعزيز رماح المشتركة    عبدالعزيز خضر المنعم عبد المحلة اللواء 101467واحد2081211.5غرب

الشناوى   29442 عبداللطيف بدوى المشتركة    عبداللطيف خضر المنعم عبد المحلة اللواء 331517145.519.51956غرب

خليل   29443 عبدالعال اشرف المشتركة    عبدالله خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.526.52014.510201777غرب

ابوالسعود   29444 عبدالوهاب السيد المشتركة    عبدالوهاب خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3623.519.514.512.5201977غرب

جننو   29445 احمد ابراهيم المشتركة    على خضر المنعم عبد المحلة اللواء 33.518.51812819.51756.5غرب
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عيسى    29446 احمد السيد محمد المشتركة    على خضر المنعم عبد المحلة اللواء 321610.58.5319.51757غرب

ابوامنه   29447 على مصطفى المشتركة    على خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.53019.5131519.51977.5غرب

الديب   29448 احمد هيثم المشتركة    على خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362816.514.513.5201977.5غرب

شلبي   29449 مسعد ناجى المشتركة    عماد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31.528.515.513.58191967.5غرب

الديب   29450 محمد ياسر المشتركة    عمار خضر المنعم عبد المحلة اللواء 10.524.5107.55.516.51857غرب

شنب     29451 محمد الدين جمال عبدالنبى المشتركة    عمر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39.530201415201877غرب

صالح   29452 عبدالعزيز عثمان المشتركة    عمر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.51612.5107.5141645.5غرب

ابوامنه   29453 المحمدى مصطفى المشتركة    عمر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.5291914.513.5201687غرب

عبدالرازق   29454 محمد ايهاب المشتركة    عمرو خضر المنعم عبد المحلة اللواء 392919.514.515201986غرب

الجبرونى   29455 السعداوى محمد المشتركة    فارس خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30.523169.57.515.51655.5غرب

البحيرى   29456 محروس هانى المشتركة    فارس خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30.52211.57.58.514.51554.5غرب

السعدنى   29457 فاروق اليمانى المشتركة    كريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2015107.55.571644غرب

ابوشريف   29458 فوزى ايمن المشتركة    كريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 342315.57.57.514.51745غرب

يونس   29459 الحسينى متولى المشتركة    كريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 34.5151492.510.51242.5غرب

فتحى   29460 السيد مجدى المشتركة    كريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.52516.59.511.5161453.5غرب

زهره   29461 عبدالباسط محمد المشتركة    كريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52818.51415201967.5غرب

ابوسليم   29462 كمال صبحى المشتركة    كمال خضر المنعم عبد المحلة اللواء 21.5412.527.5101474غرب

ابوقوطه   29463 عبدالوهاب ناجى المشتركة    ماهر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.5201497.5171354.5غرب

مازن   29464 المحمدى ابراهيم المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 10.546.537.521342غرب

ابراهيم   29465 مسعد ابراهيم المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 21.58.5133.57.51.51451.5غرب

عوض   29466 السيد احمد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3729.517.51411.517.51642غرب

المغربى   29467 المحمدى احمد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31.516.511.58.57.514.51453غرب
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النجار    29468 محمد على احمد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.518147.57.516.51453.5غرب

الفحل   29469 عيد اشرف المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 16121034.5101042.5غرب

زهره   29470 عبدالوهاب اليمانى المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 34.52718.589171753.5غرب

ابوقوره   29471 عبدالمعبود ايهاب المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3629.519.514.510.5191863.5غرب

العطار   29472 المرسى جمال المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2616.512.57.57.514.51163.5غرب

ابوشريف   29473 سعد حمدين المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2512.5157.57.510.51455.5غرب

ابوسلم   29474 نبيه راضى المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.52212.57.57.5101563.5غرب

ابوالسعود   29475 طلعت سعيد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2617.517.511.513201653غرب

جبر   29476 فهيم صلح المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 382919.51414.75201966غرب

عبدالحليم   29477 عبدالجواد عادل المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2820.512.59.59171854.5غرب

عبدالل   29478 احمد عبدالله المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28171689.5181944.5غرب

خاطر   29479 رجب عبدالله المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.517.5147.59171643.5غرب

الدين    29480 نور زينهم عصام المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2012.512.513817.51264غرب

الشناوى   29481 ابواليزيد على المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.52817.514.51518.51874غرب

الشرقاوى   29482 المتولى عماد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.52113.5111013.51255غرب

العزونى   29483 الشريف محمود المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31.5231491114.51273.5غرب

الشناوى   29484 محمد مسعد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 34.525.51711.51118.51564غرب

ابوامنه   29485 محمد موسى المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3617.518.51212191665.5غرب

ابوالسعاد   29486 ابراهيم ناجى المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3627.519.514.51419.51576.5غرب

المزين   29487 عبدالله ناجى المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31.526151211.519.51865غرب

حبيب   29488 محمد نادر المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362819.513.513.5201866غرب

قشه   29489 السعيد هانى المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3729.51914.514.75201873.5غرب

سليمان   29490 محمد وائل المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3216174.57.518.51244غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1360

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشناوى   29491 محمد وجيه المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2310.510.58.59151142.5غرب

الحلوانى   29492 على وليد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 1915.5157.59161043.5غرب

الشيته   29493 محمد وليد المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3220.517111118.514.545غرب

البيلى   29494 السيد ياسر المشتركة    محمد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 302214.51010.518.51354.5غرب

زهره   29495 حسن احمد المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.5291814.515201778.5غرب

ابوقوره   29496 حامد سامى المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362615.514.514.5201677غرب

عبدالحليم   29497 عبدالجواد عادل المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 23.516.51111.51314.51146غرب

القشلن   29498 عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.510121413.516.51167غرب

الزغلول   29499 سعد عبدالله المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 23811.5147.510.51277.5غرب

الشرقاوى   29500 جمعه ماهر المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 216.577.57.512.51144.5غرب

شلبى    29501 السيد احمد محمد المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3219177.510.51811.543غرب

الشيخ   29502 سعد محمد المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.522.519.51414201473.5غرب

عماره    29503 محمد عبدالقادر محمد المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28146.5107.517.510.564.5غرب

العوضى   29504 مسلم محمد المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 228.567.58.5151044.5غرب

سعد   29505 محمد مسعد المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 11.54.5610.59.510.510.555.5غرب

عبدالله    29506 الحسانين عبدالخالق هانى المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3927201415201676غرب

الصياد   29507 عبدالعظيم ياسر المشتركة    محمود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30.58.511.51212.516.51345غرب

العزونى    29508 عبدالله الله جاب المشتركة    مروان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3724.518.51514.519.51784.5غرب

ابوامنه   29509 على فايز المشتركة    مصطفى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 23.5157.513.51118845غرب

رز   29510 محروس مجدى المشتركة    مصطفى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362011.511.510.518.513.555غرب

كشك   29511 ابواليزيد محمد المشتركة    مصطفى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.515141010.515.511.573.5غرب

البردينى   29512 مصطفى محمد المشتركة    مصطفى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2912121413.5151066غرب

عيسي   29513 منصور حماده المشتركة    منصور خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30.59.511.5118.5171164غرب
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اليزيدى    29514 احمد سيد محمد المشتركة    هشام خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.596118.512.51255.5غرب

الجرجاوى   29515 عبدالله محمد المشتركة    وحيد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 20.54.569.5713.51275غرب

مراد   29516 اسماعيل هيثم المشتركة    وسيم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.58.56.5107.515.51964.5غرب

ابوابراهيم   29517 فتحى الطنطاوى المشتركة    وليد خضر المنعم عبد المحلة اللواء واحد23.554.57.58.513.510.755غرب

مراد   29518 سعد احمد المشتركة    يوسف خضر المنعم عبد المحلة اللواء 12952.5واحدنصف2044غرب

خروف   29519 ابراهيم طارق المشتركة    يوسف خضر المنعم عبد المحلة اللواء واحد3219113.51.518.5124غرب

مولنا   29520 عبدالعظيم وائل المشتركة    يوسف خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31154.58.58.51412.561.5غرب

البحرى   29521 راغب احمد المشتركة    اسراء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 24.56655.512.58.541.5غرب

الحبشي   29522 عبدالعال السيد المشتركة    اسراء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39301913.5152012.552غرب

زهره   29523 متولى صبحى المشتركة    اسراء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39302014.5152014.573.5غرب

علمه   29524 ابراهيم عيد المشتركة    اسراء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 25.516.51083.512.51461.5غرب

يحى   29525 فتوح مصطفى المشتركة    اسراء خضر المنعم عبد المحلة اللواء واحد38.525.518.5139.51811.56غرب

ضيف   29526 احمد ياسر المشتركة    اسراء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3929.519.512.510.5201474غرب

البحرى   29527 حمدين السيد المشتركة    اسماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 312313.512.510.518.51653غرب

مازن   29528 ذكى عبدالناصر المشتركة    اسماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 135322.56.55.552غرب

الشناوى   29529 محمد عمر المشتركة    اسماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.527.519.514.514.52017.565غرب

العطار   29530 حمزه ابراهيم المشتركة    الء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52819.515152017.595غرب

ابوحجر   29531 عبدالقادر طارق المشتركة    الء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3522151512.519.51772غرب

الشناوى   29532 محمد عمر المشتركة    الء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 393019.515152019.553.5غرب

العزونى   29533 عبدالحميد كرم المشتركة    الء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30.515553.51513.552.5غرب

بربر   29534 عبدالفتاح ايمن المشتركة    امانى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 29.5211010.51117.512.553.5غرب

الشناوى    29535 محمد الدين سيف المشتركة    امانى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 42431.514.5342غرب

سالم    29536 نصر محمد مجدى المشتركة    امانى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 18.58.563.5311.5852.5غرب
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خرملو   29537 محمد ياسر المشتركة    امانى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3219.513.59.57.5181265.5غرب

باطه   29538 عبدالله السعيد المشتركة    اميره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39292015152018.5910غرب

الشناوى    29539 محمد الدين سيف المشتركة    اميره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 4.543واحد6452.52غرب

حضاره   29540 محمد عبدالبديع المشتركة    اميره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 8.573واحد105.5422غرب

نويجى    29541 عبدالعزيز سعداوى عبدالصادق المشتركة    اميره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 9.573.5نصف8.55.54.53.52.5غرب

عطيه   29542 رفعت فؤاد المشتركة    اميره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.5271714.7515201388.5غرب

محروسحميدو   29543 عبدالله المشتركة    امينه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 23.59.5483.5911.577.5غرب

ارز   29544 السيد السيد المشتركة    انجى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.526.517141418.516.588.5غرب

الحارونى   29545 ابراهيم اسماعيل المشتركة    ايمان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 393019.515152018.589غرب

عقار   29546 محمد مصطفى المشتركة    ايمان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3311.51089169.585غرب

الجخو   29547 عبدالستار ياسر المشتركة    ايمان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.516711.510.51414.586.5غرب

العزونى   29548 عبدالفتاح سليمان المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 196344.53.51036.5غرب

صقر   29549 احمد عبدالحميد المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.52315.51414.5161889.5غرب

حجازى   29550 محمد فتحى المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.523.512.51311.518.51788.5غرب

العزونى   29551 احمد فراج المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.528.52014.5152020910غرب

حاتم   29552 عبدالغنى محمد المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 23.513.56.54.5481784.5غرب

بطحيش    29553 بدير ابراهيم مديح المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 281415.57.55.51818.575.5غرب

ماذن    29554 الله جاب مسعد المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31111045.57.514.564غرب

درويش   29555 عبدالرحمن مصطفى المشتركة    ايه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3013.51034817.575.5غرب

الحداد   29556 ابراهيم حسام المشتركة    برهام خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39.515.517.510.510.52017.597.5غرب

ابوحويج   29557 الشناوى بكر المشتركة    بسمه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36221012.510.5131686.5غرب

يحيا    29558 عبدالمجيد محمد خالد المشتركة    بسمه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2514.53.557.56.510.585غرب

الشندلتى   29559 مسعد فايز المشتركة    بسنت خضر المنعم عبد المحلة اللواء 18.5927.51.56.510.545.5غرب
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يكر   29560 احمد عبدالوهاب المشتركة    جهاد خضر المنعم عبد المحلة اللواء 392619.7515151920610غرب

العزونى   29561 حمدين السيد المشتركة    حبيبه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39.528.51914.7513.5191669غرب

ابوالشبايك   29562 سليمان على المشتركة    حسناء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3118.55.511.5516.51454غرب

يحى   29563 السيد احمد المشتركة    حمديه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3181010.521512.565غرب

الدين    29564 نور عبدالخالق عبدالله المشتركة    حنان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39.53012.51414.52013.569غرب

القصاص   29565 ابوريا عبدالمعبود المشتركة    حنان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.52212.5138151565.5غرب

كشك   29566 ابواليزيد محمد المشتركة    حنان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.58147.521714.573غرب

غانم   29567 دياب مصطفى المشتركة    حنان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 341911.5127.515.51355.5غرب

النجار   29568 عبدالخالق عليوه المشتركة    خلود خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.5231814.5121916.578غرب

سرور   29569 ابراهيم ربيع المشتركة    داليا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 48.553.5واحد157.54.51.5غرب

بربر   29570 محمد عادل المشتركة    داليا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 25.594.54.5311.511.553غرب

عبدالل   29571 عبدالفتاح رمزى المشتركة    دعاء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 207.54.523.59.51053غرب

القرشاوى   29572 السيد محمود المشتركة    دعاء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 25.5155.57.51.51410.562.5غرب

المواوى   29573 عبدالخالق خليل المشتركة    دنيا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52710.511.514.519.51794.5غرب

ابواصبع   29574 طلعت زيدان المشتركة    دنيا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.52210117.5151684.5غرب

عبدالحليم   29575 الدسوقى عادل المشتركة    دنيا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.520.5109.57.512.512.563.5غرب

فرغلى    29576 عبدالعزيز عطيه هشام المشتركة    دنيا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.5281113121415.563غرب

العطار   29577 اليمانى محمد المشتركة    دينا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 13.541.521.53873غرب

حاتم   29578 عبدالفتاح صلح المشتركة    رضوى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 393019.514152019.599.5غرب

البهنسى   29579 ابراهيم ابوزيد المشتركة    رقيه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 1711.54.554.561193غرب

بطحيش   29580 رأفت رماح المشتركة    رنا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39.53015.513.514.52014.577.5غرب

الزكى   29581 السعيد جهاد المشتركة    روان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3829161412.5191387.5غرب

العزونى   29582 ابراهيم رمزى المشتركة    روان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 34241611.51218.517.577.5غرب
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الدين    29583 شمس احمد محمد المشتركة    ريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3326.51210.59.515.513.568غرب

الصياد   29584 ابراهيم السيد المشتركة    ريهام خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52217.51514.75161475.5غرب

بربر   29585 السيد ابراهيم المشتركة    زينب خضر المنعم عبد المحلة اللواء 382314.511.514161767غرب

قشه   29586 عبدالله حمدى المشتركة    زينب خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.523.515.51310.5171577غرب

رياضصقر   29587 ياسر المشتركة    زينب خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3722.516.51412.5191765غرب

يحى   29588 احمد احمد المشتركة    ساره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30.591057.512.513.595غرب

النجار   29589 عبدالخالق حسن المشتركة    ساره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 171557.55.52.54.544غرب

الديب   29590 معزوز حسين المشتركة    ساره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35251112.514121576.5غرب

الملح   29591 محمد سامى المشتركة    ساره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362515.512.57.517.515.585.5غرب

المغربي   29592 حمدين خالد المشتركة    ساميه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3424.5181310.51916.575.5غرب

الجبرونى   29593 السعداوى حمدى المشتركة    سحر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3319139.58.5141087غرب

السويسى   29594 نجاح ابراهيم المشتركة    سماح خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31.59.5104412.512.574.5غرب

النجار   29595 عدلى محمد المشتركة    سمر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3930181515201568غرب

الشعرواى   29596 ساعى البسيونى المشتركة    سها خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3623.514105.516.517.568غرب

راشد   29597 السيد محمد المشتركة    سهيله خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52114.51112.51617.577.5غرب

الضبع   29598 عبدالله ابراهيم المشتركة    سونه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 25.5155.5438.512.564.5غرب

عواره   29599 عبدالحميد انور المشتركة    شروق خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.5156.54410.58.574.5غرب

البحيرى   29600 محمد حمدى المشتركة    شروق خضر المنعم عبد المحلة اللواء 29155.54.549.511.554.5غرب

قشه   29601 مسعد ياسر المشتركة    شروق خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.527141312.5191676.5غرب

زهره   29602 السيد محمد المشتركة    شرين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.526.512.513.513.5191576غرب

محمد    29603 عبدالوهاب رأفت هيسم المشتركة    شرين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.530191414.52018.577.5غرب

عبدالحليم   29604 عبدالله السيد المشتركة    شيماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.51918.514.513.51817.576.5غرب

المتولى   29605 درويش المتولى المشتركة    شيماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37261613.581616.586غرب
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العزب   29606 عبدالله حماده المشتركة    شيماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.5156.510510.58.586.5غرب

الشناوى   29607 ابراهيم عبدالفتاح المشتركة    شيماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 26114.5104108.575غرب

العكل   29608 الدمرداش محمد المشتركة    شيماء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 372918.515152010.545.5غرب

ابومايله   29609 عبداللطيف حسام المشتركة    صفاء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.527.515.514.5122012.565غرب

حاتم   29610 احمد احمد المشتركة    ضحى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 383018.51514201488غرب

حاتم   29611 عبدالغنى كمال المشتركة    عبير خضر المنعم عبد المحلة اللواء 25.510.53.57.53.510588.5غرب

مراد   29612 ذكى حسام المشتركة    عزه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 29.58.547.54.510.56.575غرب

الشناوى    29613 محمد الدين سيف المشتركة    عزه خضر المنعم عبد المحلة اللواء غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

ارز   29614 الكيلنى محمود المشتركة    عل خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39271414.5142015.587.5غرب

الزغلول   29615 فتحى علء المشتركة    علياء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52715.514.512.519.51688.5غرب

حماد   29616 مصطفى احمد المشتركة    غاده خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39302014.5152015.588.5غرب

حميدو   29617 ابراهيم ايهاب المشتركة    فاطمه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.5201210.57.516.512.588.5غرب

ابراهيم   29618 مسعد حماده المشتركة    فاطمه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 352113.57.54.5178.565غرب

بسيونى    29619 السيد بسيونى سامح المشتركة    فاطمه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 33.516.513.5105151083غرب

رمضان   29620 محمد حمدين المشتركة    كريمه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 372414.513.511.5201083.5غرب

الشناوى   29621 المدنى عمر المشتركة    كنذى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.516109417.510.573غرب

احمد    29622 سيد حامد ابراهيم المشتركة    لبنى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.513.51714.512.5171475غرب

الدقلوج   29623 المحمدى رأفت المشتركة    لقاء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3011.5107.58.51212.563.5غرب

عبدالعال   29624 السيد ابراهيم المشتركة    مايسه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 18.59107.57.51110.575غرب

الشناوى   29625 فهمى محمد المشتركة    محاسن خضر المنعم عبد المحلة اللواء 21.56.55455.5873.5غرب

الدوى   29626 احمد ابراهيم المشتركة    مروه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 257.57.5221011.572.5غرب

حاتم   29627 عبدالحميد ابراهيم المشتركة    مريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 23.57.510551114.565.5غرب

صاوى   29628 فضل ابراهيم المشتركة    مريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.52919.51515201785غرب
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حاتم   29629 عبدالغنى السعيد المشتركة    مريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3722.515.513.51317.51478.5غرب

فزر   29630 الزغبى الغريب المشتركة    مريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3520158.510.516.513.585غرب

حاتم   29631 عبدالفتاح سامى المشتركة    مريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 373016.512.512.5201787غرب

اسماعيل   29632 محمود محمد المشتركة    مريم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 23.511.5107.57.514.511.563غرب

صالح   29633 عبدالسلم احمد المشتركة    منار خضر المنعم عبد المحلة اللواء 27.5151087.5121084غرب

النجار   29634 ذكريا خالد المشتركة    منار خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.51672.755915.574.5غرب

الشناوى   29635 السعيد عادل المشتركة    منار خضر المنعم عبد المحلة اللواء 22.56.511.57.58.5812.585غرب
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سليمان   29636 محمد ابراهيم المشتركة    منه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 183.56.53.55.510882غرب

ابوزيد    29637 الليثى فخرى الله المشتركة    منه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.515107.58161275غرب

النوسانى    29638 السعيد وائل الله المشتركة    منه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 35.528.5181413201385.5غرب

الشرقاوى    29639 المحمدى الله فتح المشتركة    منه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 1766.5345.510.585.5غرب

بربر   29640 لطفى سعيد المشتركة    مها خضر المنعم عبد المحلة اللواء 257105.55.57.51184.5غرب

حاتم   29641 عبدالغنى السعيد المشتركة    مى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3725161413.518.519910غرب

البردينى   29642 عبدالمعبود محمد المشتركة    مياده خضر المنعم عبد المحلة اللواء 39.5292015152019910غرب

بطحيش   29643 رأفت رماح المشتركة    ميرنا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 33.5281111.512171282غرب

ضيف   29644 عبدالعزيز مصطفى المشتركة    ناديه خضر المنعم عبد المحلة اللواء نصف29.537.533712.56غرب

خضر   29645 عبدالعزبز محمد المشتركة    نانسى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 28.562واحدواحد1763غرب

خروف   29646 محمد الغريب المشتركة    ندا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.5101447.515.515.562غرب

الهوارى   29647 على سعد المشتركة    ندا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38261314.514151782.5غرب

القصاص   29648 احمد عطا المشتركة    ندا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 2717.561212.515.517.562.5غرب

ابواصبع   29649 رجب فايز المشتركة    ندا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.526.5151313.5201952غرب

مراد   29650 السعيد ياسر المشتركة    ندا خضر المنعم عبد المحلة اللواء واحد30.522.5101212.517.5115غرب

قشه   29651 عدلى ابراهيم المشتركة    ندى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36291913.512181753.5غرب

حاتم   29652 عبدالفتاح البندارى المشتركة    ندى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 393019.51515202098.5غرب

العزب   29653 محمد باسم المشتركة    ندى خضر المنعم عبد المحلة اللواء نصف16241.51.52.565غرب

الفحل   29654 بدوى سليمان المشتركة    ندى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 393019.515152018.588.5غرب

مراد   29655 سمير علء المشتركة    ندى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.5231815152018.572غرب

الودن   29656 سمير محمد المشتركة    ندى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 19.58.557.55.5108.541.5غرب

قشه   29657 توفيق السيد المشتركة    نرمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.5291913.515201984.5غرب

ابوعفش   29658 سعد جوده المشتركة    نرمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362715.511101916.564غرب
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اليزيدى    29659 احمد سيد ياسر المشتركة    نروان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.528201515202087غرب

مراد   29660 السيد محمد المشتركة    نظيره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 393019.515152019.587غرب

قشه   29661 احمد محمد المشتركة    نغم خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.53019.51515191797غرب

قشه   29662 توفيق السيد المشتركة    نورهان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.52919.514142018.585غرب

الجرجاوى   29663 السيد رشدى المشتركة    نورهان خضر المنعم عبد المحلة اللواء 352012912.518.51966.5غرب

ارز   29664 المحمدى احمد المشتركة    نيره خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.528.519.7515152014.564.5غرب

الشناوى   29665 فتحى اشرف المشتركة    هاجر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3015.51712.511.5181463غرب

شنب   29666 عبدالحميد عبدالخالق المشتركة    هاجر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.51917.512.51218.51264.5غرب

ابوزينه   29667 احمد عماد المشتركة    هاجر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 3115181414.516.51784.5غرب

الملح   29668 حامد محسن المشتركة    هاجر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 371519.51310.518.51384.5غرب

عوض   29669 مظهر محمود المشتركة    هاجر خضر المنعم عبد المحلة اللواء 26.518118.58.51110.583.5غرب

ابونابت   29670 الحسنين مسلم المشتركة    هاله خضر المنعم عبد المحلة اللواء 267.5117.5815.51483.5غرب

العزونى   29671 محمد ساهر المشتركة    هبه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.522191210.518.513.582.5غرب

شخيبه   29672 الششتاوى محمود المشتركة    هبه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 9.5371.52410.582غرب

ابوالفتوح   29673 حمدين مصطفى المشتركة    هبه خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38292014.515201784.5غرب

ابواصبع   29674 سمير عبدالحى المشتركة    هدى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 382619.51414.75201886.5غرب

الشيشتى   29675 حموده ياسر المشتركة    هناء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 32.512.518.51413.517.512.584.5غرب

خرملو   29676 احمد ايمن المشتركة    وفاء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 30.59.51510.57.511.51374.5غرب

المعتمداوى   29677 عزت هانى المشتركة    ولء خضر المنعم عبد المحلة اللواء 636.5324.52.542.5غرب

خاطر   29678 مسعد السباعى المشتركة    يارا خضر المنعم عبد المحلة اللواء 1.5862.5نصف53واحد14.5غرب

البلقاسي   29679 المتولى ابراهيم المشتركة    ياسمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 362919.51313.52019.574غرب

ناطور   29680 على اشرف المشتركة    ياسمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.524191013.5201984.5غرب

ابوشفقه    29681 رمضان محمد جلل المشتركة    ياسمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52718.51414201984.5غرب
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بسيونى    29682 السيد بسيونى سامح المشتركة    ياسمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 34.51517.5137.5191462.5غرب

قشه   29683 احمد على المشتركة    ياسمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 37.52019.512.51117.518.594.5غرب

ابوالسعاد   29684 ابراهيم مسعد المشتركة    ياسمين خضر المنعم عبد المحلة اللواء 36.526191413.52019.586.5غرب

الشرقاوى   29685 حامد ابراهيم المشتركة    يمنى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 38.527.51812.5152016.575.5غرب

ابوزينه   29686 فوزى فايز المشتركة    يمنى خضر المنعم عبد المحلة اللواء 31.510.5107.52.517.512.575غرب

ابوشريف   29687 عزت سعيد اساسى    ابراهيم تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 20.51511.58.54.514.51375غرب

ابوهنا   29688 الغريب ابراهيم اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 2021.511.59414.514.575غرب

صيرة   29689 عبدالمقصود الحسين اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 35.5261611.58.519.515.575غرب

شنب   29690 الشحات الشناوى اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 372816.512.51419.516.576.5غرب

ابوالسعود   29691 حامد رمزى اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 35.52817.5141419.515.586.5غرب

ادم   29692 محمد قاسم اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 26.517.5129461055غرب

حسن    29693 محمد بيومى محمد اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3322.5119.59.51513.576غرب

خفاجه   29694 على موسى اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 28.516.51287.5151055غرب

ابوالدهب   29695 الحارس هانى اساسى    احمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 332114.51413.518.51185.5غرب

ابوامنة   29696 الحمدى سالم اساسى    اسر تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 36.52515.51413181675.5غرب

ابوحجر   29697 عبدالخالق مصطفى اساسى    اسلم تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3224.514149.516.51075غرب

خراملو    29698 فاضل احمد سيد اساسى    السعيد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 191510.5104.514.51175غرب

دياب   29699 السيد احمد اساسى    السيد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 2718137.57.511.51165.5غرب

القزعه   29700 محمد السيد اساسى    حامد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 13.51312.57.55.5145.575.5غرب

المليجي   29701 محمد احمد اساسى    حسام تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 13.515.5137.54101045غرب

ابوغبينه   29702 امين محمد اساسى    حسام تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 31.515187.57.514.513.565غرب

الجزار   29703 احمد فتحى اساسى    خالد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 23.517.513.57.57.5161065غرب

الجندى   29704 محمد احمد اساسى    رضا تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 22.515.511.5107.514.512.545غرب
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الفخراني   29705 عبدالحميد ياسر اساسى    رضا تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 292013.59.57.514.51662.5غرب

خضر   29706 عبدالحميد السيد اساسى    زياد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3117139.58.514.51645.5غرب

خيره   29707 شوقى علء اساسى    زياد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 34.520.513.58.5818.512.556غرب

ابوحجر   29708 عبدالنبى احمد اساسى    سامح تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3322.5129.581916.567غرب

الصباغ   29709 احمد مصطفى اساسى    طارق تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 2519.5137.57.518.51345غرب

الفخرانى   29710 فتحى ابراهيم اساسى    عبدالرحمن تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 35.52512.5111017.51046غرب

القرع   29711 عبدالغفار عيد اساسى    عبدالرحمن تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 1711.510.58.59.515.511.555.5غرب

الزنون   29712 على حماده اساسى    عبدالله تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 271510.58816.516.545غرب

عواره   29713 عبدالوهاب وائل اساسى    عبدالوهاب تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 26151010.57.516.51045غرب

ابوشريف   29714 بدير عمر اساسى    عماد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 36.520.511111317.514.577غرب

محمد   29715 حمدين عبدالكريم اساسى    عمر تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 2515108.57.5171055غرب

زهرة   29716 لطفى محمد اساسى    عيد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 2110109.57.516.51055غرب

الدالوج   29717 فكرى السعيد اساسى    فكرى تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 27.52112.511.581714.547غرب

علوان   29718 ابراهيم ممدوح اساسى    فهد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 36.5231511818.518.557غرب

البستانى   29719 كامل محمد اساسى    كامل تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 282110.511.58181457.5غرب

النجار   29720 سليمان ياسر اساسى    كريم تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 35.5211512.5101917.568غرب

المكاوى   29721 مصطفى ابراهيم اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 341910108.51810.545غرب

مسلم   29722 بدير السيد اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 25.516108.57.517.51145غرب

الصياد   29723 محمد العدوى اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 17155.595.517.57.545.5غرب

علوان   29724 صادق الغريب اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 21.5127.510.57.5181255.5غرب

الشناوى   29725 الحمدى ايمن اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 23.516.5101091713.556غرب

شنب   29726 الشحات حمدى اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3726.516.5141318.516.576.5غرب

عدس    29727 ابراهيم احمد خالد اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 171512.58812.51355غرب
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ابوعرب   29728 محمد ربيع اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 511788151245غرب

الفخرانى   29729 محمد رمضان اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 25.59129.2521718.575غرب

السويسى   29730 محمد عبدالعزيز اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 28.520.5147.511131343.5غرب

الزغلول   29731 فهمى عصام اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 417.51697.517.511.546.5غرب

العزونى   29732 عبدالله محفوظ اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3218.517.513.51018.51646.5غرب

الجخو   29733 عبدالستار وائل اساسى    محمد تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 35.5271914.510.519.514.547غرب

شنب   29734 الشحات الشناوى اساسى    محمود تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3828.520151419.516.577غرب

الفحل   29735 سعد عبدالعزيز اساسى    محمود تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 11.518.51612.5818.51446غرب

خضر   29736 خضر محمد اساسى    محمود تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 34.526.518.512.511181776.5غرب

حاتم   29737 المام الحسينى اساسى    مصطفى تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 28.51517.58.59181645غرب

صقر   29738 محمد حامد اساسى    مصطفى تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 24.519.519.51281814.545.5غرب

زهرة   29739 لطفى هلل اساسى    مصطفى تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 20151097.5161447غرب

ابوالسعود   29740 محى عبدالنبى اساسى    مهند تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 175.51148.5101042.5غرب

عبدالحليم    29741 محمد ابووالى وليد اساسى    هشام تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 35.523.51913.5918.516.547غرب

الناطور   29742 الحمدى احمد اساسى    يحيى تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 39.52819.514.510.52019.578.5غرب

ابوحجر   29743 محمد الموزى اساسى    يوسف تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3121.518.51211.517.515.556.5غرب

شنب   29744 الشحات رضا اساسى    امل تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 36.524.517.513.513.518.518.578غرب

الناطور   29745 حامد صلح اساسى    اميره تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 32.52316.598.518.51677غرب

الفخرانى   29746 محروس طارق اساسى    ايه تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3928171414.5201969.5غرب

ابوقورة   29747 كامل طارق اساسى    بسمه تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 37.5241714131917.576.5غرب

المزين   29748 فوزى ماجد اساسى    جنات تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 36.5111612.57.518.51555غرب

جزر   29749 سلمه السيد اساسى    رشا تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3818.516.511131817.563.5غرب

النجار    29750 ابوريه احمد محمد اساسى    سحر تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 308.5147.55.514.518.573.5غرب
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خفاجي   29751 مسعد المتولى اساسى    سهيله تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 34161698.519.751975غرب

خفاجه    29752 كامل السيد محمد اساسى    شيرين تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 351516.597.516.519.573غرب

ريحان   29753 محمد السيد اساسى    شيماء تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 36.524.517.57.511181975غرب

بدر   29754 عباس حمدى اساسى    عل تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 27.561455.5141873غرب

القصاص   29755 محمد سمير اساسى    فاتن تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 319.5113.57.5121765غرب

ابوزيد   29756 عبدالستار اسامه اساسى    مريم تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 37.51214.55.57.5181985غرب

القرشاوى   29757 السيد عماد اساسى    مريم تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 38.527.52014.5142018.563.5غرب

ابوتريتى   29758 عبدالله ايهاب اساسى    ندا تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 3828.51913112018.555غرب

العزونى   29759 احمد مجدى اساسى    ندا تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 20.56.5653.512.511.566غرب

مبروك    29760 جمعه على رزق اساسى    نورا تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 39261814151919.577غرب

القرع   29761 عبدالخالق صبرى اساسى    هاله تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 37.5181497.519.51865غرب

الفخراني   29762 عبدالحميد رضا اساسى    هدى تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 392417811.519.519.575.5غرب

المواوى   29763 بدير ايمن اساسى    هدير تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 35.521.516.57.59.519.51986.5غرب

ابوالعطا   29764 السيد رضا اساسى    هدير تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 369.5127.57.51416.565.5غرب

عمارة    29765 السيد البسطويسى محمد اساسى    يارا تعليم بخيته على المحلة عبدالغنى 36.5201213.511.51316.555غرب

الشيخ   29766 ابراهيم حامد المحلة ابراهيم 31.5111357.5131256غرب

عباس   29767 محمد رضا المحلة ابراهيم 281114.57.57.51313.555.5غرب

الشيخ   29768 عبدالرحمن صلح المحلة ابراهيم 33.520.517131117.51465.5غرب

علم   29769 ابراهيم عبدالعاطى المحلة ابراهيم 31.51613119.515.512.556.5غرب

غنيم   29770 ابراهيم نصر المحلة ابراهيم 37271710.511.51815.578غرب

شاهين   29771 الشناوى تامر المحلة احمد 2321.51610.57.514.516.556.5غرب

عبدالهادى    29772 محمد احمد حسام المحلة احمد 241111.54.57.511.51055غرب

ابوالحسن   29773 حسين رمضان المحلة احمد 281515.55.59.516.51668غرب

بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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بنين/     المسلمى احمد السيد ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1373

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

صادومه   29774 عبدالعزيز عبدالرحمن المحلة احمد 383018.514.514.5191969.5غرب

شاهين   29775 ابراهيم على المحلة احمد 36.521.517121018.517.577.5غرب

الدين    29776 على محمد فادى المحلة احمد 342416.511.512191356.5غرب

الغزالى   29777 احمد محمد المحلة احمد 35.5161412.59.514.51575.5غرب

سلمه   29778 عبدالنبى محمد المحلة احمد 282116.512.511.5171266غرب

المكاوى   29779 مسعد نصر المحلة احمد 36.52519.513.51319.512.575.5غرب

شويتة   29780 شعبان وليد المحلة احمد 38302014152016.577.5غرب

محمد    29781 محمد يوسف محمد المحلة ادم 3825.51813112017.567.5غرب

صيره   29782 عبدالرؤف عبداللطيف المحلة اسلم 23151088141247.5غرب

يوسف   29783 محمد مدحت المحلة اشرف 27151099151145.5غرب

الجحاوى   29784 محمد خالد المحلة السعيد 3621.5181415201577غرب

عنوس   29785 السعيد عبدالرحمن المحلة السعيد 3319.5177.51114755.5غرب

بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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عواد   29786 على ياسر المحلة السعيد 30.51215.58.5912.51365غرب

مدين   29787 عبدالعزيز شعبان المحلة السيد 37.52617.510.5121816.555غرب

الحداد   29788 السيد محمد المحلة السيد 312317131119.516.575غرب

الشرملسى   29789 الدسوقى محمد المحلة الهامى 39301913.51519.519.576غرب

ابوالحسن    29790 عبدالنبى محمد ابراهيم المحلة امجد 38.527.519.513.51419.51855غرب

سليمان   29791 سليمان ابراهيم المحلة ايمن 20.57.5103.58131243.5غرب

زناتى     29792 عبدالمعطى عوض علء الدين المحلة بهاء 33.51513.57.57.5161553.5غرب

البشلوى   29793 حامد السيد المحلة حامد 2215107.5815.514.563.5غرب

الغزالى   29794 الشناوى محمد المحلة حسام 3726.516.512.513.519.514.565غرب

الماوى   29795 عبدالرازق محمد المحلة حسام نصف23.511657.57.576غرب

النحاس   29796 عبدالقادر محمد المحلة حسن 227.5137.59.5101261.5غرب

شويته    29797 عبدالرحيم محمد طلعت المحلة خالد 35.520.5167.513.51715.562.5غرب

الشهاوى   29798 عبدالسلم السيد المحلة رائد 28.51613913.51715.582.5غرب

القصاص    29799 احمد سيد علء المحلة زياد 32.523.515131519.51273.5غرب

عبدالمنعم   29800 سليمان اشرف المحلة سليمان 37.528.51811.514.52015.575غرب

ابوامنة   29801 عبدالنبى هانى المحلة سيف 32.5166117.5141974.5غرب

ابوسليم   29802 الدسوقى العيسوى المحلة عبدالرازق 21.515.55.51181413.552.5غرب

حسين   29803 الشناوى حسين المحلة عبدالرحمن 382812.51415171966غرب

ابوالحسن   29804 نبيل نصر المحلة عبدالرحمن 23.510105571063.5غرب

المحلوى   29805 محمد اشرف المحلة عبدالله 3622.51310.57.512.51954.5غرب

بطيحه   29806 السيد ايمن المحلة عبدالله 32.521.5137.57.5151664غرب

المسدى   29807 عبدالحميد ايمن المحلة عبدالله 332013.57.57.513.516.564.5غرب

عبدالمهين   29808 اسماعيل جمال المحلة عبدالله 3724.51513.5151917.563غرب

بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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الجعار   29809 عبدالنبى محمد المحلة عبدالنبى 24106.54.57.56.51071.5غرب

نيده   29810 عبدالهادى ابراهيم المحلة عبدالهادى 32.52112.511.57.51514.562غرب

شلوه   29811 عبدالحكيم صلح المحلة علء 38.52417.5138.51812.561.5غرب

يزيدى      29812 الميت العابدين زين على اكرم المحلة على 34.521.51012.58.51715.563غرب

عواد   29813 على ياسر المحلة على 382316.58.57.516.516.553.5غرب

الديش   29814 عبدالباسط ماهر المحلة عمر 32.523.5107.58151663.5غرب

الشرملسى   29815 محمد محمد المحلة عيد 31164.57.54.5148.552.5غرب

ناصف   29816 يونس المحلة فارسجلل 2618.5410.57.513.57.562غرب

الدميرى   29817 ابراهيم المحلة فارسشعبان 2815.53.595101562غرب

عمران   29818 عبدالجليل المحلة فارسمحسن 2919682121072.5غرب

خليل   29819 فرج المحلة فارسمسعد 29.523.51097.5161253غرب

السيد   29820 الفيومى السيد المحلة كريم 35.5286.510.5517.51363غرب

شاهين   29821 محمد احمد المحلة محمد 372815.51212.51917.561.5غرب

ابوالحسن   29822 ابوالحسن الشناوى المحلة محمد 373016.512.512201872.5غرب

حسين   29823 الششتاوى بكر المحلة محمد 37301111.5817.51871.5غرب

الزرقا    29824 محمد الدين حسام المحلة محمد واحد32.52513.5107.51711.56غرب

سلطان    29825 ابوهاشم محمد حماده المحلة محمد نصف37.52815.511.57.519135غرب

فيشار   29826 ابوالهيثم حمدى المحلة محمد نصف35.527.512.5107.51714.55غرب

ابوالمجد   29827 محمد حمدى المحلة محمد 33211611.759131493غرب

فيشار   29828 عبداللطيف رضا المحلة محمد 24.5157.581.513.5562غرب

الشاوى   29829 محمد رمضان المحلة محمد 37.529.517.512.59191371.5غرب

الشيخ   29830 عبدالسلم شريف المحلة محمد 32.5241310.57.517.51562غرب

الشوربجى   29831 محمد شوقى المحلة محمد 362710108181373غرب

بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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سليم   29832 مسعد شوقى المحلة محمد 21.518102.51.5131274غرب

القليوبى   29833 عزت صبحى المحلة محمد 31156.52.51.513.51174غرب

العرينى   29834 السيد عادل المحلة محمد 20.51812.57.5215.515.575غرب

الشرقاوى   29835 فرحات عبدالباسط المحلة محمد 32281911.57.5181577.5غرب

مخيمر   29836 الشحات عبدالرحمن المحلة محمد 382919.514.51319.515.587.5غرب

الطحان   29837 السيد عبدالعظيم المحلة محمد 38.53019.5151519.519.577.5غرب

الغزالى   29838 سعد عبدالكريم المحلة محمد 392919.514.513.51918.567غرب

قمعر   29839 مصطفى عصام المحلة محمد 382818.512.51217.515.577غرب

الله    29840 حسب على على المحلة محمد 20.52510.54.54.518.51356غرب

الديش   29841 ابراهيم محسن المحلة محمد 3526.516.5137.5181665.5غرب

الباجورى   29842 السيد محسن المحلة محمد 152310.54.52.512.515.564غرب

بركه   29843 ابراهيم محمود المحلة محمد 2520.5107.54135.554.5غرب

علم   29844 عبدالنبى وائل المحلة محمد 2718.5107.5215.51574.5غرب

الحداد   29845 شلبى ياسر المحلة محمد 22221022.513.512.573.5غرب

جواد   29846 محمد ابراهيم المحلة محمود 2323108.54161354.5غرب

عبيد   29847 رشاد بلل المحلة محمود 32261111.512.5171464غرب

عويس   29848 محمود رضا المحلة محمود 34.52513.58.512191554.5غرب

الجعار   29849 محمد شوقى المحلة محمود 2628.515.58314.511.555غرب

الشرقاوى   29850 فرحات عبدالباسط المحلة محمود 34.5281811.54.51613.576غرب

السجينى   29851 ابراهيم عبدالرازق المحلة محمود 2020.5157.54.5101654غرب

شاهين   29852 ابراهيم عبدالسلم المحلة محمود 37.528.518.5118.519.517.553غرب

رزيق   29853 محمود عبدالقادر المحلة محمود 37.524.51010.57.517.516.545.5غرب

ابوكحله   29854 عبدالسلم محمد المحلة محمود 34.52212.510.57.513.514.542غرب

بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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المهدى   29855 محمود ممدوح المحلة محمود 352611127.517.518.553.5غرب

عباس   29856 سعد وائل المحلة محمود 342710.511.54.51314.542.5غرب

العرينى   29857 احمد يونس المحلة محمود 26.52310.5105.514.51672.5غرب

مطاوع   29858 مختار احمد المحلة مختار 3425.511.57.58.51914.572.5غرب

محمد    29859 البيومى مسعد خالد المحلة مسعد 2419.5105.53.51413.582.5غرب

ابوالمعاطى   29860 فتوح محمد المحلة مهند 3921.515.512.510.519.51882.5غرب

الشناوى   29861 فتوح حموده المحلة نبيل 39.53019.5151519.51983غرب

ابودره   29862 فتوح حمدى المحلة هشام 38.52719.59.511.519.516.582.5غرب

محجوب   29863 عبدالجليل محروس المحلة وليد 37.521111391916.581.5غرب

يزيدى    29864 الميت على اسامه المحلة يوسف 35.524.51514.513.51813.573.5غرب

زويل   29865 عبداللطيف ربيع المحلة يوسف 30.523.511125.5141242.5غرب

ابوعيشة   29866 توفيق صالح الكشر       اسلم حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 28.5171085121252غرب

القاضى   29867 محمود هلل الكشر       عمار حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 2919.511104.513.51461.5غرب

العسوى   29868 ابواليزيد ابراهيم الكشر       عمر حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 39.527.517141319.51752غرب

الكشر   29869 ذكى شرف الكشر       كريم حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول واحد2015105.5366.55غرب

سبع   29870 زكى سمير الكشر       محمد حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 39.53016.51514201679غرب

الشاذلى   29871 بسيونى صلح الكشر       محمد حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 33.524.51043.5121851.5غرب

عبدالله   29872 نصر عبدالكريم الكشر       محمد حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 61242.51.52.51742غرب

شاهين   29873 ابراهيم مختار الكشر       محمد حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 33.521.5105.5211.51542.5غرب

ابوالنور   29874 اسماعيل عبدالعزيز الكشر       محمود حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 26957.52131352غرب

الله    29875 حسب ابراهيم حسين الكشر       مصطفى حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 7.51242نصف135.554.5غرب

العسوى   29876 ابواليزيد ابراهيم الكشر       اسراء حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 38292013.514.519.513.563غرب

مشاحيط   29877 محمد السيد الكشر       اسماء حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3716.51012.510.516.512.573غرب

بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
بنين/     المسلمى احمد السيد ش
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ابوالحسن   29878 محمود اشرف الكشر       امال حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 39302014.515202087غرب

عمر   29879 عبدالعزيز ابراهيم الكشر       امل حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 351710.55.55.51612.572.5غرب

على    29880 السيد محمد السيد الكشر       ايه حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 393019.51514.52015.574غرب

الديش   29881 جابر محمد الكشر       دينا حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3312104.52.511773.5غرب

عبدالطيف   29882 محمد محمود الكشر       سهام حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 30.517.54.57.52.514.510.575غرب

ابوعيشة   29883 احمد رزق الكشر       شيماء حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 39.529.519.514.5142013.574غرب

المشد   29884 مسعود عطيه الكشر       منار حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 371510107.515.5972.5غرب

الكشر    29885 محمد حاتم الله الكشر       منه حامد محمود الشهيد بمرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 301577.52.5159.563.5غرب

شلوه   29886 على مختار المحلة ابتسام 39.52917.513.513.519.51976غرب

دره   29887 فاروق اشرف المحلة اسراء 362716.51213.51815.577.5غرب

الجمل   29888 محمود تامر المحلة اسراء 3625.511.511.5121812.577غرب

حجازى   29889 مجدى حسام المحلة اسراء 32.51612.597.513.51275.5غرب

غزال   29890 فرج خليفه المحلة اسراء 27.520710.53.5139.577.5غرب

البشلوى   29891 عبدالرؤف رشدى المحلة اسراء 34.525.51210.5315.51478غرب

زرزور   29892 يوسف رضا المحلة اسراء 372512.5117.51911.575غرب

كسبر   29893 احمد صلح المحلة اسراء 38291915142010.574غرب

عواد   29894 محمد كامل المحلة اسراء 392919.514.510.52014.574.5غرب

عبدالله   29895 السعيد محمد المحلة اسراء 36.52415131318.51979.5غرب

ابوالحسن   29896 الشحات محمد المحلة اسراء 37.522.51312.511181878.5غرب

عيسى   29897 حلمى محمد المحلة اسراء 18.57.55.583.511.59.575غرب

عبده   29898 عبدالله محمد المحلة اسراء 3626.51312.57.515.51475غرب

بطيحه   29899 ابراهيم هشام المحلة اسراء 2915.54.55.53.55.514.573غرب

بطيحه   29900 عبدالرحمن يسرى المحلة اسراء 382919.514.51519.514.577.5غرب

بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
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جواد   29901 فضل حسن المحلة اسماء 3120.5685.514.51955.5غرب

الزيات   29902 احمد عبدالسلم المحلة اسماء واحد3022.51043.515156غرب

ابوالحسن   29903 رزق هشام المحلة اسماء 36.5281594.519.51876.5غرب

السجينى   29904 احمد تامر المحلة افنان 38.529.519.51310201976.5غرب

ابوحامد   29905 اليمانى ابراهيم المحلة امانى 39.5301912.511201987غرب

خميس   29906 شعبان طارق المحلة امانى 3930201514201968غرب

الزفتاوى   29907 الجوهرى احمد المحلة امل 39.52919.751514.52017710غرب

شاهين    29908 ابوحسين محمد عبدالبديع المحلة امل 38.528.5131112.518.51462.5غرب

ناصف    29909 ابوالعينين كمال محمد المحلة امل 36.5281510.59.519.51872.5غرب

حميد   29910 صديق عاطف المحلة اميره 39.53019.515152017.5810غرب

دره   29911 حلمى عصام المحلة اميره 38.5301912.511.518.517.575غرب

حجازى   29912 مجدى هشام المحلة اميره 36.528.5147.57.5181677غرب

ابوجريده   29913 غازى صبرى المحلة امينه 37.52912.512.51019.51964.5غرب

صالح   29914 عبدالسلم محمد المحلة امينه 37.5291413.514.5201989.5غرب

عباس   29915 احمد الدسوقى المحلة ايمان 3929.518.511.514.5201978غرب

البشلوى   29916 السعيد ايمن المحلة ايمان 39.53019.51514.752019710غرب

عبدالعزيز    29917 الدين سعد سعد المحلة ايمان 38.5291913.51419.52089.5غرب

كسبر   29918 عطيه عماد المحلة ايمان 37.528101211202079.5غرب

اسماعيل    29919 موسى اسماعيل محمد المحلة ايمان 3618.513.510.57.517.51773غرب

العرينى   29920 ابوالهيثم مسعد المحلة ايمان 39.529.519.51412.52016.589.5غرب

الغزالى   29921 احمد وليد المحلة ايمان نصف26.51978.55.510.5135غرب

غنيم   29922 محمد السيد المحلة ايه 25.511.57.584.5101768غرب

دياب   29923 محمد حمزه المحلة ايه 37291714919.51967غرب

بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
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سلمه   29924 مصطفى صبرى المحلة ايه 39.52719141119.51969غرب

الزرقا   29925 السعيد عبدالسلم المحلة ايه 393019.51414.52020710غرب

ابواليزيد   29926 محمد لطفى المحلة ايه 393019.515152016.562.5غرب

سيداحمد    29927 ابوزيد صالح محمد المحلة بسمه 34.52610.587.5161775.5غرب

عترايه   29928 عطا محمد المحلة تحيه 34.52110.594.51617.566.5غرب

عجور   29929 عبدالمنعم حسنى المحلة تسنيم 32.51378.5514.511.559غرب

الخابورى   29930 حسن ابراهيم المحلة جهاد 39.5292014152019710غرب

حواله   29931 عبدالقادر محمد المحلة حبيبه 393017141218.520710غرب

الديش   29932 عيسى زكريا المحلة حنان 37.52817.514.59181967غرب

مازن    29933 محمد مازن خالد المحلة خلود 3426.510123.5141779غرب

البيطار   29934 عبدالعزيز محمود المحلة خلود 392913.5131319.51869.5غرب

الشناوى    29935 فرج حسين جمال المحلة داليا 37291314.510.519.515.578.5غرب

الشرقاوى   29936 محمد رمضان المحلة دعاء 39.53019.51515202069.5غرب

مازن   29937 السيد محمد المحلة دعاء 3216.510127.513.517.569غرب

خميس   29938 السعيد محمد المحلة دنيا 3829.519.51313191979.5غرب

فرج    29939 ابواليزيد السيد سعد المحلة دينا 36.5256.513.59161878.5غرب

عبدالله    29940 السيد فاروق عبدالرحمن المحلة دينا 39.5301714.514191968غرب

شاهين   29941 ابراهيم عبدالله المحلة دينا 392918.51514201969غرب

هنيه   29942 احمد محمد المحلة رانسى 29.512583.51318.558.5غرب

عاشور   29943 عبدالوهاب اسامه المحلة رانيا 2715.568.54.51318.579.5غرب

الديش   29944 احمد الشحات المحلة رضا 21949.52.51014.578غرب

غنيم   29945 السيد صابر المحلة رقيه 392919.7514.514201587.5غرب

الديش   29946 سعد عاطف المحلة رقيه 362713.512.59.5191788.5غرب

بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
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البكله   29947 الغباشى عاطف المحلة رنا 36.52710135.5181668.5غرب

الشيخ   29948 عبداللطيف على المحلة رنا 38.53017.51311.5191889.5غرب

شاهين   29949 توفيق حسنى المحلة رنيم 38.530191514.52016.589غرب

عبده    29950 عبدالله حسين طه المحلة روان 38.5291515919.51978.5غرب

خميس   29951 عبدالفتاح عادل المحلة روان 393019.51515202089غرب

عمران   29952 عبدالفتاح عبدالستار المحلة روان 3826.510145.519.51879.5غرب

الغزالى   29953 ابراهيم عصام المحلة روان 37.53017149.519.51888.5غرب

الشيخ   29954 معوض رمضان المحلة ريم 36.527.515.5137.519.51879غرب

خليفه   29955 محمد احمد المحلة ريهام 38291213.57.5201878.5غرب

فرج    29956 ابواليزيد ابراهيم محمد المحلة ريهام 39301713.512.519.51989غرب

الباجورى   29957 شاكر حسن المحلة زينب 372912.513.510.52018.588.5غرب

عطاالله   29958 محمد ابراهيم المحلة ساره 383014157.5201968غرب

مازن   29959 السيد ايهاب المحلة ساره 38.5261614.757.52018.577غرب

الشبراوى   29960 محمد سامى المحلة ساره 30201011.52.515.51898.5غرب

رزيق   29961 محمدالسعيد عصام المحلة ساره 38.52911.51312.5201979غرب

على    29962 محمد عبدالرحيم على المحلة ساره 3018.56.53.52.511.517.557غرب

البسيونى   29963 الشربينى صبحى المحلة سالى 38281213102018.568غرب

البرادعى   29964 عبدالسلم ياسر المحلة سجده 3929191412.5201877.5غرب

النحاس   29965 ابراهيم رضا المحلة سحر 342511123181878غرب

بركه   29966 ابراهيم عبدالغفار المحلة سلمى 37.52913.5137.5201987.5غرب

مازن   29967 عبدالمجيد ياسر المحلة سلمى 39301814.515202077.5غرب

الشرملسى   29968 زغلول احمد المحلة سلوى 38.527.514.51310.5191979غرب

يونس   29969 محمود علء المحلة سمر 28.526.57.51.53141972.5غرب

بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
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الدميرى   29970 ابراهيم المحلة شمسمحمود 34.520.514.5107.51817.564غرب

محمد    29971 ابوهاشم محمد حمدى المحلة شهد 39.53019.51514.5201977غرب

يزيدى      29972 الميت العابدين زين على وليد المحلة شهد واحد3826.516117.519.7518.56غرب

الزرقا    29973 على الششتاوى سعد المحلة شوقيه نصف15105.54.513.5146غـغرب

سلمه   29974 عبدالنبى السيد المحلة شيماء 392919131319.51976غرب

السقا   29975 محمد شوقى المحلة شيماء 39281913.51419.51973.5غرب

خليفه   29976 حامد عبدالفتاح المحلة شيماء 15.583.52.51.5107.562غرب

ابوشادى   29977 محمد ناصر المحلة شيماء 2091.521.5109.552غرب

جحا   29978 المحمدى عبدالكريم المحلة صفاء 38291914.513.52018810غرب

مطر   29979 بدير ماهر المحلة عزه 38.524141112131351.5غرب

البرداعى   29980 الشحات ياسر المحلة عزه 16.5114.54.51.511.511.552غرب

ابوجندى   29981 عثمان على المحلة عل 38281913.51319.519710غرب

شبانه   29982 احمد محمد المحلة غاده 331565.51.5101974.5غرب

البلط   29983 احمد بشير المحلة فاطمه 39.53019.51413.5202079.5غرب

عبدالقادر    29984 محمد ابراهيم رضا المحلة فرح 3828181213201977.5غرب

الزنون   29985 المحمدى شعبان المحلة كريمه 392918.513.514201976.5غرب

الديش   29986 بركات مصطفى المحلة لبنى 36.515157.54.519.51982غرب

ابوحواله   29987 السيد سعد المحلة لمياء 39.53019.514.5142018.575غرب

مريوط   29988 احمد وحيد المحلة ليلى 3216104.52.518.518.573غرب

الشيخ   29989 ابوالهيثم عاطف المحلة مريم 38291612.581918.5710غرب

شاهين   29990 المرسى عبدالرحمن المحلة مريم 38.524.515.55.55.518.517.571.5غرب

السايس   29991 محمد عبدالسلم المحلة مريم 37.529.519.5151219.751977.5غرب

شاهين   29992 السعيد محمد المحلة مريم 39.53018.513.511.519.517.568.5غرب

بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
بنات/    الدماطى مصطفى ش
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حمامه   29993 عبدالرحيم عيد المحلة ملك 3728.516117.518.51879غرب

زيدان   29994 احمد مراد المحلة ملك 37.52713.513.512.5201678.5غرب

القصاص   29995 على احمد المحلة منه 38.52612.5141319.51968.5غرب

شويته    29996 شعبان خالد الله المحلة منه 39.53019.515152018.5610غرب

اللبده    29997 ابراهيم صلح الله المحلة منه 39.53019.75151519.518.579.5غرب

عبدالرحيم     29998 احمد على محمد الله المحلة منه 26.511105.52.5131866.5غرب

فرج    29999 الششتاوى نبيل الله المحلة منه 3016.5691.5131857.5غرب

كسبر   30000 احمد صلح المحلة منه 3924.513148201767غرب

الغزالى   30001 ابراهيم محمد المحلة منه 37151012.51019.51658غرب

ابواحمد   30002 حسن مروان المحلة منه 38.52918.513.5131919710غرب

ابوالحسن   30003 ابراهبم اشرف المحلة منى 38.52919.513.511.52019810غرب

البيطار   30004 ياسين رفعت المحلة منى واحد511165واحد29.59.57غرب

ابراهيم    30005 خليل عبدالمنعم مدحت المحلة منى 36.524.510.5131117.52088.5غرب

الكفراوى   30006 احمد اسامه المحلة مها 3930171512201979.5غرب

سليم   30007 عبدالنبى السعيد المحلة مى 39302015142018510غرب

غانم   30008 محمد عاطف المحلة مى 382816.5137.519.7515.578.5غرب

المزين   30009 حامد عبدالبارى المحلة مى 3729.514.514.59.5181879.5غرب

عنوس   30010 نصر رأفت المحلة مياده 332712.512.5917.51979.5غرب

السيسى   30011 السيد قدرى المحلة نانسى 35.53010.512.58.516.51879.5غرب

مشعل   30012 توفيق ابراهيم المحلة نبيله 3629.51012.510.515.515.555غرب

العرينى   30013 حسن السيد المحلة نجاح 3928.5181310.519.51879غرب

غانم   30014 محمد السيد المحلة ندا 382618149.5201978.5غرب

سعيد   30015 محمد محمد المحلة ندى 251578.57.511.51252غرب
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ابوزيد   30016 فتحى رمضان المحلة نورا 3522.5151191217.567غرب

الجعار   30017 محمد شوقى المحلة نورا 34225.58.58614.553.5غرب

ابوالنور   30018 حامد هانى المحلة نورا 36.51910.54.55.5101564غرب

ارز   30019 رزق راغب المحلة نورهان 271510.534101464.5غرب

الصردى   30020 محمد رضا المحلة نورهان 3221.514.511814.51867غرب

ابوزيد   30021 عطيه عادل المحلة نورهان 3726.515.513121618710غرب

العشه   30022 الرفاعى وائل المحلة نورهان 39.52919.51515201969.5غرب

ابوادره    30023 الله فرج عصام المحلة نيره 3615187.55.513.51668.5غرب

هيبه   30024 السيد محمود المحلة نيره 33.52216.59.5811.51468.5غرب

قمعر   30025 اسماعيل السيد المحلة هاجر 3121.5107.54.513.514.557.5غرب

الخطيب   30026 نورالدين حسان المحلة هاجر 322313.510147.51067غرب

شعبان    30027 رزق عبدالرحمن طارق المحلة هاجر 3828.51913.514.51918.567غرب

خليفه   30028 ابراهيم عبداللطيف المحلة هاجر 38.528.518.513.514.518.518.568.5غرب

ابوعميره   30029 مصطفى محمد المحلة هاجر 311813.5912.512.51866.5غرب

الشرملسى     30030 عبدالعال الشناوى محمد جمال المحلة هايدى 37.529.51713.510171875.5غرب

كحله   30031 محمد ياسر المحلة هبه 33.520138.5810.51777غرب

الشيخ   30032 احمد ابراهيم المحلة هدى 3929.51911.511.519.51668.5غرب

الشرملسى   30033 المرسى احمد المحلة همت 39.5302014.5152018810غرب

عقرب    30034 ابوالهيثم محمد ايمن المحلة هند 39.5302015152020810غرب

السبربيهى   30035 رمضان صلح المحلة ورده 36.525.512119161767.5غرب

البرادعى   30036 عبدالعزيز محسن المحلة وفاء 3827.515.511.5814.51777.5غرب

سليمان   30037 محمد سمير المحلة ياسمين 31.529138.57.5131877.5غرب

البرقى   30038 نصر محمد المحلة ياسمين 37.52919.751313.519.751865.5غرب
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شاهين   30039 عبدالمجيد رضا المحلة يسرا 3315117.53.511.51866.5غرب

البرادعى   30040 ابراهيم احمد المشتركه  ابراهيم العداديه المحلة الهياتم 238.51037.51016.554غرب

البرادعى   30041 اسماعيل اشرف المشتركه  ابراهيم العداديه المحلة الهياتم 2410104.57.51210.568غرب

مصطفى    30042 احمد الشحات السيد المشتركه  ابراهيم العداديه المحلة الهياتم 38.5241914.51419.518.579غرب

فيشار   30043 ابراهيم ايمن المشتركه  ابراهيم العداديه المحلة الهياتم 177722710.564غرب

شعبان   30044 ابراهيم عادل المشتركه  ابراهيم العداديه المحلة الهياتم 24.535.5227.510.563غرب

البرادعى   30045 ابراهيم علء المشتركه  ابراهيم العداديه المحلة الهياتم 3017.516.55.57.513.51453.5غرب

يوسف   30046 سعد محمد المشتركه  ابراهيم العداديه المحلة الهياتم 29.516.5534.57.514.563غرب

الخابوري   30047 ابوالهيتم ابراهيم المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 31.512.5127.58111157غرب

الخطيب   30048 احمد ابراهيم المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 33.512.512.55.57.515.51452.5غرب

شعبان   30049 السيد ابراهيم المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 3018.510108.515.51355غرب

الشعراوى   30050 احمد الجيلنى المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 33.51913.55.5513.511.555.5غرب

عواد   30051 احمد السعيد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 33.5111457.514.51454غرب

عبيد   30052 عطيه السيد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 1.56.511.552واحد1.5واحد17.5غرب

كسبر   30053 محمد بسيونى المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 36.52817.510.512.5191575غرب

السايس   30054 عبدالهادى حمدى المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 3728.5199.592017.553غرب

غانم   30055 السيد رضا المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 32.515.5113.55.512.517.553غرب

غنيم   30056 عبدالل رضا المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 266.56.5251011.556.5غرب

الشافعى   30057 محمد رضا المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 31.511.5107.55.515.514.554غرب

الدين     30058 شمس الدين شمس سعد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 36.5201711.59.5131467.5غرب

الشيخ   30059 احمد عاطف المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 38.53019.51515201879.5غرب

السجينى   30060 ابراهيم عبدالعاطى المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 28.515.5107.5810.516.553غرب

غانم    30061 ابوبكر محمد عبدالنبى المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 3115103.57.51112.553غرب

بنات/    الدماطى مصطفى ش
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القللى   30062 عبدالعظيم عبدالوهاب المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 244.55.523.5129.543.5غرب

عريبه   30063 احمد عبده المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 3015102.55.512.51263غرب

النحاس   30064 الفيومى فتوح المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 27.511123.57.513.51562غرب

عواد   30065 محمد كامل المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 392619.51515191975غرب

قمح   30066 بدير محمد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 3417.5177.5916.51875غرب

سلطان   30067 صلح محمد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 34.51517.5119151986.5غرب

الشعراوى   30068 محمد محمد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 237.512.51.51.51017.562.5غرب

عمران   30069 عبدالغنى محمود المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 33.59.516.55517.51665غرب

البحيرى   30070 محمد محمود المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 3.51516.554.5صفر25.5713غرب

السحلى   30071 محمد محمود المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 25.55.510.51.525.51663.5غرب

علم   30072 محمد مسعد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 36151812131716.575.5غرب

الزفتاوى   30073 مصطفى مسعد المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 311518.591216.518.577غرب

يونس   30074 محمد نصر المشتركه  احمد العداديه المحلة الهياتم 37232011.514191876.5غرب

الماوى   30075 السيد احمد المشتركه  السيد العداديه المحلة الهياتم 27.5912.52.57.5111552غرب

الشيخ   30076 محمد توفيق المشتركه  السيد العداديه المحلة الهياتم 381518.57.581618.567غرب

سالم    30077 سالم المحمدى حمدى المشتركه  السيد العداديه المحلة الهياتم 266101.57.56.51755.5غرب

البيومى   30078 السيد محمد المشتركه  السيد العداديه المحلة الهياتم 3724.518.5121119.516.566.5غرب

الغندور   30079 احمد عادل المشتركه  الشناوى العداديه المحلة الهياتم 37.522.51611.512.5181787غرب

الشيخ   30080 عبدالرؤف اشرف المشتركه  انس العداديه المحلة الهياتم 392919.51415201999غرب

زويل   30081 السيد المشتركه  انسشوقى العداديه المحلة الهياتم 3615185.58.51616.578.5غرب
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البرادعى   30082 العزب ايمن المشتركه  باسل العداديه المحلة الهياتم 37.523.5191311.51917.579غرب

عطاالله   30083 توفيق بدوى المشتركه  توفيق العداديه المحلة الهياتم 37.525.519141419.51889غرب

ابوالنور   30084 توفيق وليد المشتركه  توفيق العداديه المحلة الهياتم 35.519.516.58.512.5171888.5غرب

سلوع   30085 مسعد هشام المشتركه  جلل العداديه المحلة الهياتم 21.51072.57.511.516.588.5غرب

رضوان   30086 الشناوى نبيل المشتركه  حازم العداديه المحلة الهياتم 2161034.510.515.578.5غرب

ندا   30087 النبوى محمد المشتركه  حسام العداديه المحلة الهياتم 23.511101.52101867غرب

ابراهيم   30088 حسن اشرف المشتركه  حسن العداديه المحلة الهياتم 3927178.57.5141666غرب

البرادعي   30089 السعيد محمد المشتركه  حسن العداديه المحلة الهياتم 36814.57.57.5101786.5غرب

القليني   30090 اسماعيل محمد المشتركه  حمدى العداديه المحلة الهياتم 37.519.5158.59.5101486.5غرب

خميس   30091 مصطفى عيد المشتركه  رضا العداديه المحلة الهياتم 3215127.57.51016.576.5غرب

النحاس   30092 سالم ايهاب المشتركه  سامح العداديه المحلة الهياتم 5.51014.552واحد24.56.57غرب

عبدالله   30093 بسيونى سالم المشتركه  سامح العداديه المحلة الهياتم 57.513.562واحد26.547غرب

البرادعي   30094 سعد فتوح المشتركه  سعد العداديه المحلة الهياتم 347.572.57.5101554غرب

حواس   30095 عبدالنبى محسن المشتركه  شادى العداديه المحلة الهياتم 29.58103.54.5101465.5غرب

الفيشاوي   30096 السيد السيد المشتركه  شريف العداديه المحلة الهياتم 25.59.57.523.5213.552غرب

النحاس   30097 الحمدى السيد المشتركه  شعبان العداديه المحلة الهياتم 38.5281912.514201576.5غرب

الماوي   30098 شعبان ايمن المشتركه  شعبان العداديه المحلة الهياتم 39.529.519.51415201876.5غرب

الحاجه   30099 كمال شوقى المشتركه  صلح العداديه المحلة الهياتم 331512.53.52.5613.565غرب

بركات   30100 طاهر صلح المشتركه  صلح العداديه المحلة الهياتم 1.51581.5واحد317.5103غرب

ابوالخير   30101 عادل تامر المشتركه  عادل العداديه المحلة الهياتم 39.5261814.51519.513.5910غرب

جليظه   30102 عبدالرحمن ابراهيم المشتركه  عبدالرحمن العداديه المحلة الهياتم 37.5913.57.57.515.513.578غرب

علم   30103 محمد رضا المشتركه  عبدالرحمن العداديه المحلة الهياتم 267.5724.511.58.594غرب

الدين    30104 شرف محمد عبدالرازق المشتركه  عبدالرحمن العداديه المحلة الهياتم واحد611.57واحدصفر22.53.55.5غرب
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الشرملسي   30105 ابراهيم عبدالنبى المشتركه  عبدالرحمن العداديه المحلة الهياتم واحد254.54.51.535125غرب

فيشار   30106 محمد محمد المشتركه  عبدالرحمن العداديه المحلة الهياتم 3.58.512.551.5واحد25410غرب

بطيحه   30107 عبدالعزيز السيد المشتركه  عبدالعزيز العداديه المحلة الهياتم 3396.51.5411.51661.5غرب

رزيق   30108 عبدالعزيز عاطف المشتركه  عبدالعزيز العداديه المحلة الهياتم 392512108.515.511.553.5غرب

زويل   30109 سيداحمد ايمن المشتركه  عبدالله العداديه المحلة الهياتم 38.518.5191310.518.519.578غرب

ابوعريبة    30110 الله فرج حسين المشتركه  عبدالله العداديه المحلة الهياتم 296.512253.51262.5غرب

الله     30111 عطا عمر عبدالرحمن رأفت المشتركه  عبدالله العداديه المحلة الهياتم 39.5302014152020710غرب

الدين    30112 بهى عبدالله سعد المشتركه  عبدالله العداديه المحلة الهياتم 2520.572.54.510.51667غرب

طالب    30113 ابو عبدالهادى طه المشتركه  عبدالله العداديه المحلة الهياتم 3527102.5515867غرب

عباس   30114 محمد عبدالرسول المشتركه  عبدالله العداديه المحلة الهياتم 29.5181038.5161167غرب

مريوط   30115 رمضان سمير المشتركه  على العداديه المحلة الهياتم 3423147.5814.513.567غرب

شعبان   30116 السيد محمد المشتركه  عمر العداديه المحلة الهياتم 392710.57.59.518.51778غرب

البربرى   30117 حسين ايمن المشتركه  عمرو العداديه المحلة الهياتم 2318.574.57.515.51275.5غرب

الشعراوى   30118 عبدالعظيم رمضان المشتركه  عمرو العداديه المحلة الهياتم 37.525.519.512.514.519967غرب

حالوش   30119 فتحى شريف المشتركه  فتحى العداديه المحلة الهياتم 31.516.5109.57.51413.554.5غرب

شعبان   30120 السيد احمد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 38.530171214202058غرب

النحاس   30121 سالم احمد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 36.52716.5121219.51567غرب

المسلمى   30122 عبدالرؤف احمد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 4126.556واحد1820.57.5غرب

شاهين   30123 محمد احمد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 23.5227249.511.567غرب

بدوى   30124 البدراوى البدراوى المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 38.525.5181414.7519.519610غرب

الكندوز   30125 على السيد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 25186991410.567.5غرب

ابوعريبة    30126 الله فرج حسين المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 813.51267.5واحد23.52210غرب

مريوط   30127 رمضان سعد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 39301814.513.519.51578.5غرب
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كحلة   30128 عزت سعد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 2721.51231114.57.565.5غرب

الخولى   30129 محمد سيداحمد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 34.52317131518.51264.5غرب

عباس   30130 محمد عاطف المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 2717.5112.591513.555.5غرب

عمران   30131 عبدالله عطيه المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 38.52618.51414.518.51577غرب

ارز   30132 محمد على المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 3722.51011.511.517.518.568.5غرب

الشبراوى    30133 احمد الله فرج المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 39.526.5181413.52019.5610غرب

البيطار   30134 حامد فريد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 382616.514.513.52016.579.5غرب

السقا   30135 محمد محمود المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 392819.7513152019.5710غرب

ابراهيم   30136 محمدكامل مسعد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 26.59.5107.5515.510.542.5غرب

حبلص    30137 عبدالرازق الدين نصر المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 34.515149.59.51815.573غرب

عمر   30138 شعبان وحيد المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 35.515108.54171852غرب

المسدى   30139 المحمدى ياسر المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 39252015152020910غرب

النحاس   30140 محمد يوسف المشتركه  محمد العداديه المحلة الهياتم 33.51910.54.5515.51442غرب

دياب   30141 محمود ابراهيم المشتركه  محمود العداديه المحلة الهياتم 27.58177.57.51617.551.5غرب

البحيرى   30142 محمد احمد المشتركه  محمود العداديه المحلة الهياتم 2491045111551.5غرب

حالوش   30143 يوسف سعد المشتركه  محمود العداديه المحلة الهياتم 331711.511.59181943.5غرب

النحاس   30144 الحسينى سلمه المشتركه  محمود العداديه المحلة الهياتم 33.511.516.54.54.5191952.5غرب

الشعنة   30145 محمد مسعد المشتركه  مصطفى العداديه المحلة الهياتم 36161211.5817.51963غرب

ابومحجوب   30146 السيد هانى المشتركه  مصطفى العداديه المحلة الهياتم 3927.520121419.51979غرب

القللى   30147 مصطفى هشام المشتركه  مصطفى العداديه المحلة الهياتم 39.528.519.513.51519.520710غرب

ابوحشيش   30148 شعبان السيد المشتركه  نادر العداديه المحلة الهياتم 259102515.517.542غرب

الخابورى   30149 محمد ياسر المشتركه  نبيل العداديه المحلة الهياتم 3211.510.510.57.514.51542.5غرب

كحلة   30150 على احمد المشتركه  يوسف العداديه المحلة الهياتم 286.564.54.515943غرب
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الفيشاوي   30151 السيد السيد المشتركه  يوسف العداديه المحلة الهياتم 21.510532111271.5غرب

ابوالحسن   30152 رشاد رضا المشتركه  يوسف العداديه المحلة الهياتم 286102.5212.511.572.5غرب

الجمل   30153 عبدالحميد شفيق المشتركه  يوسف العداديه المحلة الهياتم 29.5151023.512.515.572.5غرب

ابراهيم   30154 محمد محمداليمانى المشتركه  يوسف العداديه المحلة الهياتم 39.523.515.5101115.516.574.5غرب

الماوى    30155 فاضل محمد محمود المشتركه  يوسف العداديه المحلة الهياتم 35.56.5159815.510.573.5غرب

البحيرى   30156 محمد اشرف المشتركه  اسراء العداديه المحلة الهياتم غـغـغـغـغـغـغـغـ25غرب

ابوهيش   30157 ابراهيم ربيع المشتركه  اسراء العداديه المحلة الهياتم 39.53019.7513.514.5202087.5غرب

عقرب   30158 على رمضان المشتركه  اسراء العداديه المحلة الهياتم 31.5977.57.57.51782.5غرب

ابوالحسن   30159 السيد سامى المشتركه  اسراء العداديه المحلة الهياتم 38.51817.511.57.514.511.599.5غرب

دياب   30160 محمود ناصر المشتركه  اسراء العداديه المحلة الهياتم 326.55.542101089غرب
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زويل   30161 احمد هشام المشتركه  اسراء العداديه المحلة الهياتم 29.59.53355.51584غرب

السعدنى   30162 سليمان وجيه المشتركه  اسراء العداديه المحلة الهياتم 27.5105.587.51215.578غرب

هنيه   30163 البلتجى السيد المشتركه  اسلم العداديه المحلة الهياتم 392617119.517.518.577غرب

الغزالى   30164 عبدالنبى بلل المشتركه  اسماء العداديه المحلة الهياتم 38.52711127.517.511.587.5غرب

القاضى   30165 الدسوقى عيد المشتركه  اسماء العداديه المحلة الهياتم 35.5157.5117.513.515.558غرب

عواد   30166 عبدالفتاح رجب المشتركه  السيده العداديه المحلة الهياتم 29.5105.584.5121578غرب

ابراهيم   30167 ابراهيم احمد المشتركه  الشيماء العداديه المحلة الهياتم 31.51.5107.551116.576.5غرب

السيد    30168 عبدالفتاح مجاور حسن المشتركه  امل العداديه المحلة الهياتم 393017131418.515.5810غرب

فرج   30169 ابراهيم شعبان المشتركه  امل العداديه المحلة الهياتم 3928.518.512.512.519.518.5810غرب

السقا   30170 احمد محمد المشتركه  امل العداديه المحلة الهياتم 23155.57.57.5913.5710غرب

عواد   30171 عبدالحميد محمود المشتركه  امل العداديه المحلة الهياتم 39.5281813.514.519.518.589غرب

كحلة   30172 محمد عيد المشتركه  اميره العداديه المحلة الهياتم 39.5301913.514.752019.589غرب

عبدالخالق   30173 ابراهيم السيد المشتركه  امينه العداديه المحلة الهياتم 36.5713.57.58.514.515.567.5غرب

الطرونى   30174 احمد السيد المشتركه  اوزه العداديه المحلة الهياتم 35.57.574.5410.512.579غرب

الغتدور   30175 احمد خالد المشتركه  ايمان العداديه المحلة الهياتم 381517.5131016.516.578.5غرب

الشيخ   30176 المحمدى عبدالكريم المشتركه  ايمان العداديه المحلة الهياتم 37.520.51211.57.5171679غرب

عباس   30177 السيد محمد المشتركه  ايمان العداديه المحلة الهياتم 3925107.57.51616.568غرب

حمادة    30178 لبيب احمد الله المشتركه  ايه العداديه المحلة الهياتم 38.52818.513.511191997غرب

عباس    30179 السعيد محمد شوقى المشتركه  ايه العداديه المحلة الهياتم 386.510.510913.51276غرب

البرادعى   30180 احمد محمد المشتركه  ايه العداديه المحلة الهياتم 26.51510458.513.588غرب

الفيشاوى    30181 عبدالله العابدين زين المشتركه  بسمه العداديه المحلة الهياتم 3711.567.57.5131488غرب

طايع   30182 على وليد المشتركه  بسمه العداديه المحلة الهياتم 392716.511.510.517.518.578غرب

الرفاعى   30183 السيد جمال المشتركه  بسنت العداديه المحلة الهياتم 38.525.519.513.51419.52088.5غرب
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الصواف    30184 محمد حسين حسن المشتركه  حنان العداديه المحلة الهياتم 37.52519131019.52079غرب

عباس   30185 ابراهيم ماجد المشتركه  دعاء العداديه المحلة الهياتم 28.58.54547.51567غرب

الديش   30186 ابوزيد محمد المشتركه  دينا العداديه المحلة الهياتم 38.52518.51213202069.5غرب

المسلمى   30187 عبدالرؤف ابراهيم المشتركه  رحاب العداديه المحلة الهياتم 38.5282014.7514.519.52088.5غرب

المسلمى   30188 سعدالدين محمد المشتركه  رقيه العداديه المحلة الهياتم 38181014914.52056غرب

ابوالحسن   30189 محمود عبدالسلم المشتركه  روان العداديه المحلة الهياتم 38.527.51813.51117.51975غرب

ابوالنور   30190 عبدالعال عبدالمجيد المشتركه  روان العداديه المحلة الهياتم 36.58.51913.512.51719.579.5غرب

مصطفى   30191 عبدالله محمد المشتركه  روان العداديه المحلة الهياتم 37.516.51087.518.517.577غرب

قمعر   30192 مغازى ياسر المشتركه  ريم العداديه المحلة الهياتم 278.547.547.51456.5غرب

سلطان   30193 عبدالغنى اشرف المشتركه  ريهام العداديه المحلة الهياتم 37.521171113182066.5غرب

عواد   30194 عطيه حسين المشتركه  زينب العداديه المحلة الهياتم 37.51618.5101016.51784غرب

ابوالحسن    30195 حسين الشحات محمد المشتركه  زينب العداديه المحلة الهياتم 3825.517.51114.518.519.569غرب

شاهين   30196 مجاهد طه المشتركه  ساره العداديه المحلة الهياتم 3925.515.510.57.515.517.566.5غرب

السيخ   30197 معوض على المشتركه  ساره العداديه المحلة الهياتم 35.5221311.510.516.52076.5غرب

يسن   30198 شاكر السيد المشتركه  سهيله العداديه المحلة الهياتم 23.58.557.5271855غرب

القللى   30199 مصطفى هشام المشتركه  شروق العداديه المحلة الهياتم 39.53019.513.51519.519510غرب

الماوى   30200 احمد اشرف المشتركه  شيرين العداديه المحلة الهياتم 32.57.510105121856.5غرب

الديش   30201 ابواليزيد احمد المشتركه  شيماء العداديه المحلة الهياتم 311513117.510.51897غرب

الحداد   30202 على السيد المشتركه  شيماء العداديه المحلة الهياتم 39.52919.5151519.520810غرب

فيشار   30203 محمود السيد المشتركه  شيماء العداديه المحلة الهياتم 39.5302014.513.5181998.5غرب

الكندوز   30204 على شعبان المشتركه  شيماء العداديه المحلة الهياتم 38.53019.51414.52019.598.5غرب

عواد   30205 عواد عبدالنبى المشتركه  شيماء العداديه المحلة الهياتم 38.524.51914.59.516.515.597غرب

الشافعى   30206 محمد ايمن المشتركه  عبير العداديه المحلة الهياتم 36.52317.514.513.516.516.587غرب
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غانم   30207 السيد محمود المشتركه  عبير العداديه المحلة الهياتم 32.511127.54.56.51396غرب

الصعيدى   30208 محمد مسعد المشتركه  غاده العداديه المحلة الهياتم 36.52818.59.5918.516.589.5غرب

الجعار   30209 محمد شكرى المشتركه  فاطمه العداديه المحلة الهياتم 37.51710121215.513.586غرب

ابوالحسن   30210 السيد محمد المشتركه  فاطمه العداديه المحلة الهياتم 38.52213.511818.51686.5غرب

كحلة   30211 على محمد المشتركه  فاطمه العداديه المحلة الهياتم 35171012.52111187غرب

الغنام   30212 مصطفى على المشتركه  فايزه العداديه المحلة الهياتم 3716.515128.51515.597غرب

سلطان   30213 محمد مجدى المشتركه  مرام العداديه المحلة الهياتم 38.52918127.516.513.585غرب

عبدالنور   30214 فتوح محمد المشتركه  مروه العداديه المحلة الهياتم 372313.512.57.5131797.5غرب

راشد   30215 محمد رشاد المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 3628.51712.513.51915.588.5غرب

ابوالحسن   30216 رشاد رضا المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 31.517.516.59.58161283.5غرب

عريبه   30217 احمد عبده المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 36.5291811.59.518.51999غرب

زويل    30218 احمد سيد عطيه المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 37.515.514.5107.51215.585غرب

عمران   30219 عامر محمد المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 38.518129.53.51217.584غرب

على    30220 حافظ محمد محمد المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 5.51094.5واحد281010.54غرب

عبده   30221 محمد محمد المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 37.52015.5103171485غرب

الغنام   30222 مصطفى مسعد المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 35.59.514.511.57.51513.586.5غرب

الحداد   30223 عطيه مصطفى المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 3930201315201997.5غرب

سبع   30224 احمد منير المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 39.530201514.52013.585غرب

الباجورى   30225 عبدالوهاب ياسر المشتركه  مريم العداديه المحلة الهياتم 36.51515.582.51113.595غرب

ابوالحسن   30226 احمد احمد المشتركه  ملك العداديه المحلة الهياتم 352014.5117.5141394.5غرب

الزفتاوي   30227 محمود الزغبى المشتركه  منار العداديه المحلة الهياتم 36281611816.514.584.5غرب

ابوالتور    30228 رشدى عصام الله المشتركه  منه العداديه المحلة الهياتم 2511.516.57.53.58.513.588.5غرب

الشبراوي     30229 عبداللطيف محمد مسعد الله المشتركه  منه العداديه المحلة الهياتم 39.5302014.5152018.599.5غرب
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القللى    30230 راشد محمد سمير المشتركه  منه العداديه المحلة الهياتم 3122.51613515.515.587.5غرب

حالوش   30231 فوزى عبدالنبى المشتركه  مى العداديه المحلة الهياتم 35151044.511.51386غرب

ابوامنة   30232 رمضان بشير المشتركه  نجوى العداديه المحلة الهياتم 35.517.5157.57.5151788.5غرب

الفيشاوى   30233 عبدالله عبدالرازق المشتركه  ندا العداديه المحلة الهياتم 27.51512.59.55.5131679غرب

دياب   30234 حمدى على المشتركه  ندا العداديه المحلة الهياتم غـغـغـغـصفرغـغـغـ37غرب

يوسف   30235 عبدالسلم ماهر المشتركه  ندى العداديه المحلة الهياتم 2710.5107.57.59.51688.5غرب

ابوالخير   30236 محمد وليد المشتركه  ندى العداديه المحلة الهياتم 38.526.517.51314.51715710غرب

عباس    30237 الله جاب ربيع المشتركه  نرمبن العداديه المحلة الهياتم 38.53018.513.514201795.5غرب

طايع   30238 على وليد المشتركه  نسمه العداديه المحلة الهياتم 39.52918.514.514.7519.519.5910غرب

الديش   30239 ابوزيد احمد المشتركه  نها العداديه المحلة الهياتم 37.52819.514.5142020910غرب

البلط   30240 عبدالسلم محمد المشتركه  نورهان العداديه المحلة الهياتم 32.59.5133.5510.51678.5غرب

الماوي   30241 ابوريه رمضان المشتركه  هاجر العداديه المحلة الهياتم 29.510127.54.571787.5غرب

ابوضحوه   30242 ابراهيم عبدالفتاح المشتركه  هاجر العداديه المحلة الهياتم 3420.514.57.57.514.517.588غرب

السجيني   30243 على فرج المشتركه  هاجر العداديه المحلة الهياتم 392519.513.513.52017.589.5غرب

خميس   30244 مصطفى ابراهيم المشتركه  هانم العداديه المحلة الهياتم 372918.514.58.52019.599.5غرب

البربرى   30245 محمد فتحى المشتركه  هدى العداديه المحلة الهياتم 37.523.518.514.58.51817.589غرب

قمعر   30246 احمد بشير المشتركه  هدير العداديه المحلة الهياتم 31.51514118.510.51789غرب

الشرقاوى   30247 محمد الشحات المشتركه  وفاء العداديه المحلة الهياتم 2510137.5514.517.589غرب

فيشار   30248 اسماعيل محمد المشتركه  يارا العداديه المحلة الهياتم 298.512.54.5591579غرب

حافظ   30249 بسيونى جمال المشتركه  ياسمين العداديه المحلة الهياتم 3617.51411914.516.578.5غرب

ابوكحلة   30250 على ايمن المشتركه  يمنى العداديه المحلة الهياتم 39.53019.514.5152020910غرب

العجواني   30251 فتوح ابراهيم المحلة ابراهيم 38.52416.514.514.5201587غرب

حرحيره   30252 يوسف احمد المحلة ابراهيم 37.519.515.511112016.577.5غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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ابوحرب   30253 ابراهيم بشير المحلة ابراهيم 36.522.5189112013.556.5غرب

نصر   30254 محمد حسن المحلة ابراهيم 26.51511.557.517966غرب

السخن    30255 السعيد راغب عبدالرءوف المحلة ابراهيم 3117.513.5310191077.5غرب

الساعي   30256 السيد محمود المحلة ابراهيم 292217.5912.518.51669.5غرب

الشيخ   30257 احمد ميسره المحلة ابراهيم 372619.51315202079.5غرب

زيدان   30258 ابوالسعود محمد المحلة ابوالسعود 36.515198.510.5201679.5غرب

عماره   30259 عبدالحميد ابراهيم المحلة احمد 301114.510.59.519.52079.5غرب

زيدان    30260 امين محمد ابراهيم المحلة احمد 1651057.514858غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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البربري   30261 عبداللطيف السيد المحلة احمد 32.51812.511.57.518.510.568غرب

القطان   30262 الدسوقى الشرنوبى المحلة احمد 3616.51713.51119.51267غرب

عمرو    30263 عرفه احمد جمال المحلة احمد 31.5181358.518.515.577.5غرب

حرحيرة   30264 البلقينى ربيع المحلة احمد 2919.5157.59.519.51868غرب

المسلوت   30265 عبدالوهاب رضا المحلة احمد 33.5201511.51219.51878غرب

رداد   30266 منصور عادل المحلة احمد 36231711.5101916.558غرب

الديش   30267 ابراهيم محمد المحلة احمد 352016.51110.519.51867.5غرب

الدخاخنى   30268 رجب محمد المحلة احمد 301511.531015.513.557غرب

البقري   30269 شعبان محمد المحلة احمد 36151714.51319.518510غرب

بركات    30270 محمد عبدالحى محمد المحلة احمد 27.5151410.5111918.579.5غرب

بستان   30271 عبدالفتاح محمد المحلة احمد 3930201315201979.5غرب

عطية   30272 مسعد محمد المحلة احمد 3320.51812.5415.514.559غرب

الله      30273 حيا محمد يحى السيد محمود المحلة احمد 382217.51412.515.512.559غرب

الله    30274 خلف حسين محمود المحلة احمد 37.5262014.513.519.51669غرب

الجزار   30275 ابراهيم مصطفى المحلة احمد 35.524.519.514.5132013510غرب

الصعيدى   30276 احمد مصطفى المحلة احمد 3724.518.513.581613510غرب

بستان   30277 بدوى مصطفى المحلة احمد 372718.513.591715.5410غرب

سالم    30278 سليمان محمد مصطفى المحلة احمد 3218.517147.517.513.5610غرب

الجمل   30279 ابراهيم احمد المحلة اسامه 38.53019.514.51419.518.5810غرب

حرحيرة   30280 البلقينى السيد المحلة البلقينى 38.5292014152017.5710غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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ابوليمون   30281 مصطفى احمد المحلة الحسينى 35.524.5191510171569.5غرب

الصعيدي   30282 السيد عبدالرؤف المحلة السيد 3827191414.518.513.569.5غرب

عبدالوهاب   30283 سمير عبدالوهاب المحلة السيد 27.51512.5144.57.51349.5غرب

ابورامخ     30284 السيد بدرحان السيد محمد المحلة السيد 19.516.513.5137.5616.559.5غرب

سبله   30285 عبدالعاطى طه المحلة الشاذلى 36.516.515.513.5101617.569.5غرب

مسلم   30286 عبدربه السيد المحلة العزب 31.51816.5149.5171359.5غرب

فرج    30287 عبدالستار بسيونى محمود المحلة باسم 332313.587.5151557.5غرب

الحلب   30288 عيسى عماد المحلة حاتم 23.522107.586.51257.5غرب

حافظ    30289 سعيد السيد بسيونى المحلة حسام 2818.513.5111014.51269.5غرب

منيع    30290 احمد حسين ربيع المحلة حسام 3725.51614.57.518.52059.5غرب

الصعيدى   30291 احمد مصطفى المحلة حسام 39.525.51914.511.516.513.559.5غرب

العبيط    30292 السعيد محمد السعيد المحلة حسن 33.520.5179.57.511.511.549.5غرب

ابوخضرة    30293 النبى حسب حماده المحلة حسن 18107.57.55.59755غرب

الشافعى    30294 عبدالله عبدالحكيم حسام المحلة حكيم 36.52516.5119.517.515.546غرب

منصور   30295 حلمى حسنى المحلة خالد 30.5207.510.57.5161745.5غرب

الشيخ   30296 محمد رضا المحلة ربيع 38.528.51514.511.5191676غرب

ابوعبده   30297 رمضان السيد المحلة رمضان 2621.577.52151444.5غرب

عويس   30298 محمد حسن المحلة رمضان 321512.554.51313.554.5غرب

منصورة   30299 مسعد مسعد المحلة رمضان 33237.532171356غرب

الصعيدى    30300 نصر مسعد محمد المحلة زياد 382815.51414.519.512.555.5غرب

شرف   30301 سالم خالد المحلة سالم 26.518.57.57.57.518.51656.5غرب

حرحيرة   30302 السيد هشام المحلة شاكر 37.527.51913.514.519.519.586غرب

عرايس   30303 شعبان محمد المحلة شعبان 3627.516.513.5141919.586غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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السجاعي    30304 ابراهيم السعيد عبدالعاطى المحلة صالح 3416.510109.517.51686غرب

ابوشوشه    30305 حامد عبدالله محمد المحلة صبرى 267.5631.51211.554.5غرب

حرحيرة   30306 محمد محمد المحلة صفوت 328.5622.515.516.565غرب

سلم    30307 مصطفى احمد اشرف المحلة صلح 28.58.551.51.5121354.5غرب

شريف    30308 محمد محمد رمضان المحلة طارق 3315687.5141366غرب

سبله    30309 طاهر الوردانى الحسين المحلة طاهر 149533812.557غرب

منصورة   30310 محمد امين المحلة طه 39282014.513.519.519.597غرب

الحسني    30311 محمد احمد سمير المحلة عادل 372617.513818.516.587غرب

الغزاوي    30312 عباس ابراهيم ابراهيم المحلة عبدالرحمن 341513.55.57.517.515.556.5غرب

راشد    30313 ابواليزيد الدسوفى ابراهيم المحلة عبدالرحمن 281155.5417.51555.5غرب

ابوهلل   30314 مسعد احمد المحلة عبدالرحمن 3821.514.512.51419.51778.5غرب

ابراهيم    30315 رمضان محفوظ خالد المحلة عبدالرحمن 3715.511.511.55.5191278.5غرب

الغنام   30316 مصطفى سعد المحلة عبدالرحمن 38.5261814.51419.751969غرب

عبده   30317 ابراهيم على المحلة عبدالرحمن 28.512137.55.51719.577.5غرب

محمد    30318 عبدالنبى ابراهيم محمد المحلة عبدالرحمن 23.511.55.53.52.51215.565غرب

بدير   30319 شحاته محمد المحلة عبدالرحمن 33.5201298.5181587.5غرب

النجار    30320 سعدالدين محمد محمود المحلة عبدالرحمن 214.53.55.52.59.51283غرب

اسماعيل     30321 السيد الدين شمس نبيل المحلة عبدالرحمن 2825.541.59.512.554غرب

الصعيدي   30322 عبدالستار احمد المحلة عبدالستار 3011.5107.57.515.51765.5غرب

البحيري    30323 محمود عبدالغنى محمدى المحلة عبدالغنى 30.5877.52.5101455غرب

العباسي   30324 عبدالفتاح جمال المحلة عبدالفتاح 8.5544.5واحد25872غرب

بستان    30325 ابراهيم عبداللطيف حمدى المحلة عبداللطيف 3410109.58.51712.576.5غرب

مصطفى    30326 محمد امين مصطفى المحلة عبدالله 329522.513.51056.5غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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جلله    30327 منصور على يوسف المحلة عبدالله 20.593.55.527.511.566غرب

البربرى   30328 عبدالله مصطفى المحلة علء 25.58.535.52.5121166.5غرب

الشرنوبي   30329 عبدالوهاب السيد المحلة على 39.53019.51414.75201989.5غرب

ابوغربية    30330 راغب على محمد المحلة على 34.522.515.514.51216.51759غرب

السحرى    30331 محمود عماد فكيه المحلة عماد 268.561041512.558غرب

ابورمضان   30332 محمد ياسر المحلة عمار 36.524.513.511.57.51916.557غرب

سالم    30333 عبده محمد محمد المحلة عمر 3016.56.523.5151477غرب

سعد   30334 ابراهيم مسعد المحلة عمر 10.56.557واحد3.51.5واحد16.5غرب

العزب    30335 محمد العزب امجد المحلة عمرو 3427181414.7519.751765غرب

الديش   30336 السيد عادل المحلة عمرو 38.525201313.519.51254.5غرب

الجهورى   30337 ابراهيم محمد المحلة عمرو 39.527.51914.514.7519.751956.5غرب

اباظة   30338 عبدالحى محمد المحلة عمرو 38.52919.513.5152017.576غرب

زيدان   30339 فتوح حماده المحلة فتوح 3612.514.57.57.5181487غرب

حرحيرة   30340 البسطويسى محمد المحلة فرحات 32.5319.52818.513.567.5غرب

اليماني   30341 احمد احمد المحلة كريم 37.52019.57.511202048.5غرب

ابوستيت   30342 محمد عادل المحلة كريم 39.5272014.514.5201979غرب

جمعه    30343 احمد محمد محمد المحلة كريم 29.51513.57.51119.51665.5غرب

طه    30344 احمد عبدالفتاح وليد المحلة كريم 32.518.515.57.5818.516.572غرب

فكرى   30345 محمد مجدى المحلة مازن 309.510.535.51316.573غرب

احمد   30346 الدسوقى مجاهد المحلة ماهر 3716.5168.51216.513.584.5غرب

محمود   30347 عبدالحليم محمد المحلة مجدى 3311.5141112161353.5غرب

لشرنوبى         30348 ا محمد حسن محمد المحلة محسن 38.522.519131519.52074.5غرب

عرايس   30349 السيد ابراهيم المحلة محمد 36.529.516.51210.5191564غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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سالم    30350 سليمان محمد ابراهيم المحلة محمد 39.52617.5131519.52078غرب

اباظه    30351 احمد عبدالمنعم احمد المحلة محمد 392819.513.5152017.568.5غرب

الشملى   30352 محمد احمد المحلة محمد 392919.5151519.518.557غرب

كامل    30353 فؤاد محمد احمد المحلة محمد 38.527.51814.515201367غرب

رجب    30354 احمد ابراهيم اشرف المحلة محمد 3725.5147.510.519.51276غرب

بستان   30355 السعيد اشرف المحلة محمد 39.53020141519.51878.5غرب

البقري   30356 محمد البسط المحلة محمد 352014.58.55.51912.567غرب

راشد    30357 بدير جلل بدير المحلة محمد 372715.51111.519.516.555.5غرب

المشد    30358 راشد جلل توفيق المحلة محمد 3926.519.7514.514.52017.575غرب

بستان   30359 عبدالفتاح خالد المحلة محمد 35.523.519.512.513191887غرب

السخن   30360 راغب رضا المحلة محمد 38.527.519.51214.519.751873.5غرب

الباز    30361 السيد فوزى رضا المحلة محمد 231713111016.51582غرب

ابوسبله   30362 طاهر سعيد المحلة محمد 31.517.513.513.514.7518.515.575غرب

حرحيرة   30363 السيد شاكر المحلة محمد 2614610412.514.572غرب

ابراهيم     30364 حسن ابووافى محمد شرف المحلة محمد 3828.519.51514.519.518.579غرب

دراز   30365 السيد شوقى المحلة محمد 3319141310.5191884.5غرب

الجهوري   30366 احمد عبدالرحمن المحلة محمد 372614.5121319.51687غرب

حشيش   30367 مصطفى عبدالغفار المحلة محمد 1116109.58.51713.584غرب

عبدالعزيز   30368 محمد عبدالمنعم المحلة محمد 3621.5191514.7519.51888غرب

الشافعي    30369 عطيه ابراهيم عطيه المحلة محمد 16.518.515115181864غرب

الشافعى   30370 التهامى عطيه المحلة محمد 3623.51410.511.52018.574غرب

جلله   30371 محمد علء المحلة محمد 271812.510.57.51815.553.5غرب

سبلة    30372 مسعد على على المحلة محمد 21.51615113.5191772غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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شاهين    30373 فرج متولى عماد المحلة محمد واحد265.577.5411.59.57غرب

حرحيرة   30374 فتوح فتوح المحلة محمد واحد135.57.57.57.510107غرب

عبدالنبي   30375 ابوالفتوح محمد المحلة محمد 18.53.564.55.51010.572غرب

سعد   30376 ابراهيم مسعد المحلة محمد 315.51055.514.57.552غرب

رداد    30377 البسيونى منصور مسعد المحلة محمد صفر3012127.551715.59غرب

الشرنوبي    30378 سميح محمد مصطفى المحلة محمد 23154.543.5101384غرب

الشرنوبى     30379 عبدالفتاح محمد الدين نصر المحلة محمد 34.513107.512201579.5غرب

زيدان   30380 محمد وسيم المحلة محمد 39.53019.514.5152020810غرب

سالم    30381 محمد رمضان وليد المحلة محمد 3928.518.513.5152014.569.5غرب

البهنسي   30382 شوقى وليد المحلة محمد 34.52313.51214.7518.514.578غرب

الله    30383 ابوحيا السيد يوسف المحلة محمد 382813.51414.52014.587.5غرب

العزب   30384 مصباح ابراهيم المحلة محمود 27.5106.54.511.511.511.587غرب

الغنام   30385 مصطفى احمد المحلة محمود 362113.5101119.512610غرب

الصعيدى   30386 السعيد امين المحلة محمود 382719.514.514.75202069.5غرب

البقرى    30387 الحنفى السيد ثروت المحلة محمود 3928.5141414.7519.513.5610غرب

اباظة    30388 عبدالحميد عبدالحى جمال المحلة محمود 28.5151047.515.512.564غرب

حرحيرة   30389 البلقينى رشاد المحلة محمود 3419108.511161265غرب

زيدان    30390 البلتاجى محمد رضا المحلة محمود 17215.57.51312.511.574.5غرب

الحلب    30391 حسين محمد سلمه المحلة محمود 37.52819.513.515201378غرب

الجيار    30392 الحسينى ابوالمعاطى طارق المحلة محمود 33.52111127.5191176غرب

السعدني   30393 حسن عبدالعاطى المحلة محمود 29.52510.510121813.569غرب

سبلة   30394 عبدالفتاح على المحلة محمود 393019.514.514.52018.5810غرب

البيومي    30395 طلبه محمد محمد المحلة محمود 3725181414.52014.5710غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ
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الجارحي   30396 محمود محمد المحلة محمود 322357.5111811.569.5غرب

السجاعى   30397 كامل موسى المحلة محمود 37.52517.512.514191369غرب

حرحيرة    30398 محمود محمد يوسف المحلة محمود 3927.519.513.51519.7514710غرب

الفيومي   30399 مصطفى عيد المحلة مصطفى 34.51611.58.5816.5777.5غرب

الجمل   30400 طلعت فؤاد المحلة مصطفى 3118104.57.516.51276.5غرب

راشد    30401 ابواليزيد ابوالمجد محمد المحلة مصطفى 36.5231913111914.547غرب

الساعي   30402 مصطفى محمد المحلة مصطفى 3525181311.519.512.576.5غرب

شريف   30403 مصطفى محمد المحلة مصطفى 38282014.51519.516.566.5غرب

رداد   30404 ابراهيم ممدوح المحلة مصطفى 25.5151914.511191267غرب

الحلب   30405 مسعد صلح المحلة مؤمن 38.528.51914.5152019.588غرب

الصباغ    30406 سعيد محمد رفيق المحلة وحيد 24.56.551.52514.541.5غرب

مصطفى   30407 غرباوى محمود المحلة وسام 27.55.5101.529.515.564.5غرب

عطية    30408 ابوالفتوح محمد خالد المحلة ياسر 383017.51414201977.5غرب

ابراهيم    30409 رمضان محفوظ محمد المحلة يوسف 3118.5107.53.514.513.574.5غرب

محجوب    30410 عبدالنبى محمد محمد المحلة احمد 351911.55.54121264.5غرب

الششتاوى   30411 السعيد اشرف المحلة السعيد 331515.510.59.5151666غرب

ابوحسن   30412 السيد ايمن المحلة السيد 28.517.514.511.59.515.51275.5غرب

حياالله    30413 يحى السيد عطيه المحلة السيد 33.518.512.5108.518.51446.5غرب

ابوهنا    30414 السعيد جلل ناجى المحلة جلل 30.5201311.57.5181677.5غرب

فراج   30415 محمد عبدالنبى المحلة رشاد 358.5117.57.515.51957غرب

عبدالعاطى   30416 مصباح حمامه المحلة عبدالحميد 3015162.57.59.5967غرب

على    30417 ابراهيم عبدالستار ابراهيم المحلة عبدالعظيم 36.52317.57.58161986غرب

فرج    30418 عبدالعاطى عبدالمولى محمد المحلة عبدالمولى 311113.547.51317.543.5غرب

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

بنين/      العداديه علم الفتاح عبد الشيخ

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف
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الهنداوى   30419 عبدالحميد الششتاوى المحلة فارس 24.5811.55.55.7512.512.554غرب

سليمان    30420 محمد سليمان هانى المحلة ماهر 34151355.514.513.566غرب

حشيش   30421 فتحى سامح المحلة محمد 277.5157.58.5149.555غرب

محمد   30422 الكومى عيد المحلة محمد 325137.57.513.513.576غرب

فايد    30423 الحسينى شوقى وحيد المحلة اسماء 35.59.5129816.512.547غرب

المكاوى   30424 ابوريا محمود المحلة الء 39.527.5181310.5191758.5غرب

موسى    30425 السيد موسى السيد المحلة امنيه 3825.513.5118192058غرب

ابوبدر    30426 عبدالصادق محمود عصام المحلة انجى 39.53019.5141319.751959غرب

الكومي   30427 احمد شعبان المحلة ايه 311214.57.531515.557.5غرب

ابوشادى   30428 معروف متولى المحلة داليا 30.51210.551.514.515.556.5غرب

الدين    30429 شهاب عبدالهادى حلمى المحلة رنا 3823159.57.518.513.557غرب

السيد    30430 فرج السيد ابراهيم المحلة سماح 36.527.515.511.510191856غرب

الهنداوى   30431 عبدالمنعم معروف المحلة مريم 37.527.51711.51016.51756.5غرب

شويقى   30432 عطيه رمضان المحلة منه 33.515.5139.58.51811.555.5غرب

هلل   30433 سعد كامل المحلة منه 382818.513.5142017.556غرب

ابوشادي    30434 المتولى رمضان محمد المحلة منه 34.510.513.5138.5201458غرب

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف
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شويقى    30435 محمد عطيه فتوح المحلة ندى 38.526.51513.510.5191659غرب

السعدنى   30436 الشربينى عرفات بنات   اسراء ع سبله المحلة سيد 3828.510.5131019.51779.5غرب

اسماعيل    30437 محمد السيد اسماعيل بنات   اسماء ع سبله المحلة سيد 39.5272014.5132018.569.5غرب

سبلة   30438 السيد حامد بنات   اسماء ع سبله المحلة سيد 383018.513.514.52015.569.5غرب

صقر    30439 محمد محمود حسن بنات   اسماء ع سبله المحلة سيد 37.530191412.519.517.568.5غرب

زيدان   30440 محمد خالد بنات   اسماء ع سبله المحلة سيد 267.573.58.516.5948غرب

الزغل   30441 شعبان ابراهيم بنات   الء ع سبله المحلة سيد 30.515105.52.5131156غرب

سلطان    30442 على السيد علء بنات   الء ع سبله المحلة سيد 39302013132019.5810غرب

عطيه   30443 عبدالله محمد بنات   الء ع سبله المحلة سيد 37211413.511.51715410غرب

سبله    30444 محمد على عبدالحى بنات   الطاهره ع سبله المحلة سيد 217.53.53.52.591563غرب

البقلولى    30445 محمد احمد محمد بنات   الهام ع سبله المحلة سيد 37221311.57.5191648غرب

محجوب   30446 محمد رزق بنات   امانى ع سبله المحلة سيد 273423.57.51551.5غرب

الجهورى    30447 عبدالسلم حامد محمد بنات   امانى ع سبله المحلة سيد 3015.5118.58.513.515.553.5غرب

فتيح    30448 اسماعيل عثمان محمد بنات   امنيه ع سبله المحلة سيد 31.515107.57.515.511.544.5غرب

العجوانى   30449 فاضل محمد بنات   امنيه ع سبله المحلة سيد 38.5231811.59.517.518.554.5غرب

زيدان    30450 توفيق محمد يسرى بنات   امنيه ع سبله المحلة سيد 34207.58.57.51016.554غرب

عبدربه    30451 السيد عبدربه بكر بنات   اموره ع سبله المحلة سيد 37251810141915.559.5غرب

مبروك   30452 عويس السيد بنات   اميره ع سبله المحلة سيد 381513139.518.516.565غرب

المشد   30453 يوسف اهاب بنات   اميره ع سبله المحلة سيد 39.530201414.52019810غرب

مندور   30454 فوزى عبدالوهاب بنات   اميره ع سبله المحلة سيد 34.518.513.5109.51717.563.5غرب

السعدنى   30455 عادل مختار بنات   اميره ع سبله المحلة سيد 29.5156.553.510.511.571.5غرب

البهوتي    30456 السيد محمد المحمدى بنات   اميمه ع سبله المحلة سيد 37.516.510.55.52.51214.564غرب

ابوقمر    30457 مجمد الدمرداش عمر بنات   امينه ع سبله المحلة سيد 392815.512132017.579غرب

البتدائى/   /   على ملحقه ع سعد شويقى ف
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عرايس    30458 شعبان عيد عيد بنات   امينه ع سبله المحلة سيد 38.52518.5131519.511.572غرب

حرحيرة   30459 محمد محمد بنات   امينه ع سبله المحلة سيد 24.510.57.58910966غرب

سليمان    30460 محمد على على بنات   ايمان ع سبله المحلة سيد 25.522.510.510.510191086.5غرب

الشقر   30461 عبدالفتاح هانى بنات   ايمان ع سبله المحلة سيد 37.511111112.517.51274غرب

راشد    30462 نجيب محمد ابراهيم بنات   ايه ع سبله المحلة سيد 29.515117.5915.51675غرب

الحصاوى   30463 احمد اسماعيل بنات   ايه ع سبله المحلة سيد 39.53018.514.51519.518.589.5غرب

العجواني    30464 فتوح البسطامى محمد بنات   ايه ع سبله المحلة سيد 30.515.511.5117.514.51463غرب

الشافعى   30465 مسعد محمد بنات   ايه ع سبله المحلة سيد 35.518.51158121563غرب

شعنونه   30466 الزغبى محمود بنات   ايه ع سبله المحلة سيد 25.51068.57.5814.562.5غرب

عبدالستار   30467 احمد حمدى بنات   بسمه ع سبله المحلة سيد 23.52.5755813.572غرب

العجمي   30468 مصطفى حمدى بنات   بسمه ع سبله المحلة سيد 3915.51410.5131912.571.5غرب

موز   30469 على كمل بنات   بسمه ع سبله المحلة سيد 33.511.514.510914.51456غرب

البقرى   30470 السيد محمد بنات   بسمه ع سبله المحلة سيد 311669.510.51113.565.5غرب

الوكيل   30471 عبدالعاطى على بنات   بسنت ع سبله المحلة سيد 11.514.566واحد221567.5غرب

الجهورى   30472 حامد طه بنات   بهجه ع سبله المحلة سيد 30.515.557.52.510.51354غرب

الجهوري   30473 ابراهيم محمد بنات   تحيه ع سبله المحلة سيد 3315101110151667.5غرب

نمشه   30474 السيد ماهر بنات   تسنيم ع سبله المحلة سيد 3929.518.514.515201889غرب

الجهورى   30475 عبدالعزيز اشرف بنات   تقى ع سبله المحلة سيد 37.5301812.5141817.577غرب

ابوزيد    30476 كامل محمد حسام بنات   تهانى ع سبله المحلة سيد 35.526.51211.514.5201668غرب

ابوالشبايك   30477 عبدالفتاح السيد بنات   حسناء ع سبله المحلة سيد 38.52717.513.51219.51679غرب

كباش   30478 مسعد ابراهيم بنات   حنان ع سبله المحلة سيد 37.529.519131119.516.569غرب

الوكيل   30479 محمد رمضان بنات   حنان ع سبله المحلة سيد 3825.518.57.57.5191879غرب

زيدان   30480 عبدالحى على بنات   حنان ع سبله المحلة سيد 33.520.5552.591663غرب
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ابورمضان    30481 محمد السيد محمد بنات   حنان ع سبله المحلة سيد 29154.552.51013.552غرب

السيد   30482 ممدوح السيد بنات   حنين ع سبله المحلة سيد 291957.54.591466غرب

البطران    30483 محمد عبدالفتاح محمد بنات   حيات ع سبله المحلة سيد 3618.510109131875.5غرب

ابوحموده   30484 احمد السيد بنات   خلود ع سبله المحلة سيد 3726.518.513.59.517.517.586غرب

محفوظ   30485 عبدالرحيم محمد بنات   خلود ع سبله المحلة سيد 3218.5797.5121453.5غرب

العراقى   30486 عطيه وليد بنات   خلود ع سبله المحلة سيد 23.515454910.544.5غرب

الشافعى   30487 التهامى حسن بنات   دعاء ع سبله المحلة سيد 392318.513.5151920710غرب

الكردي   30488 ابراهيم السيد بنات   دنيا ع سبله المحلة سيد 28.5157.54410.510.564.5غرب

عطية   30489 عبدالله السيد بنات   دنيا ع سبله المحلة سيد 151542.52.53.511.563غرب

ابراهيم    30490 محمد المتولى عبدالناصر بنات   دنيا ع سبله المحلة سيد 37.527.518.5139.519.51969غرب

علي    30491 احمد طه محمود بنات   دنيا ع سبله المحلة سيد 2418.52.522.53.512.542.5غرب

درويش    30492 الدين شمس ابراهيم بنات   دينا ع سبله المحلة سيد 371547.531210.562غرب

العفبفى    30493 احمد مصباح الزغبى بنات   دينا ع سبله المحلة سيد نصف25.511.56نصف29115غرب

محمد   30494 الغريب جمال بنات   دينا ع سبله المحلة سيد 3725.51412.58.518.515.564غرب

الشافعى     30495 الدين ولى محمد السعيد بنات   رانيا ع سبله المحلة سيد 3829.516.51311.5192087غرب

بركات    30496 احمد جمال محمود بنات   رحمه ع سبله المحلة سيد 516.562.5واحد24.51564.5غرب

خميس   30497 احمد ياسرصابر بنات   رحمه ع سبله المحلة سيد 3717107.57.516.513.577غرب

السعدني    30498 طلعت بدير طلعت بنات   رشا ع سبله المحلة سيد 37.518.516.5117.518.51669.5غرب

ايوقمر   30499 الدمرداش محمد بنات   رقيه ع سبله المحلة سيد 37.52618.5141118.51679.5غرب

ابوجبة   30500 محمد احمد بنات   رنا ع سبله المحلة سيد 33.515.5117.5414.51054.5غرب

حسين    30501 كامل بدير محمد بنات   رنا ع سبله المحلة سيد 312010.597.51716.557.5غرب

حشيش   30502 محمد جمال بنات   روان ع سبله المحلة سيد 3620.510.512.512.518.517.556.5غرب

السجاعى    30503 محمد امين حازم بنات   روان ع سبله المحلة سيد 39.53019.7514152018.5610غرب
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وهبه     30504 اليمانى محمد حسن رضا بنات   روان ع سبله المحلة سيد 39.5292013.514.52018.559.5غرب

النجار   30505 الشرنوبى طارق بنات   روان ع سبله المحلة سيد 372414.511.511.517.516.555.5غرب

الفيومى   30506 عبدالهادى يحيى بنات   روان ع سبله المحلة سيد 37221510.59.519.51959غرب

زايد   30507 حسن محمد بنات   ريحانه ع سبله المحلة سيد 251572.51.51015.544غرب

عطية   30508 السعيد كامل بنات   زهره ع سبله المحلة سيد 23.587.51.52.51015.545.5غرب

عبدالنبي   30509 ابوالفتوح محمود بنات   زينب ع سبله المحلة سيد 36.520.51610.58.518.51348غرب

المشد   30510 محمد يوسف بنات   زينب ع سبله المحلة سيد 34.515.5158.57.519.51744غرب

فودة     30511 احمد محمد محمد عاصم بنات   سالى ع سبله المحلة سيد 32.51710.510.512.5141544غرب

اليماني    30512 ابراهيم رشاد ابراهيم بنات   ساميه ع سبله المحلة سيد 36.5191612.512.5201664غرب

الدرينى    30513 الششتاوى مسعد رضا بنات   سحر ع سبله المحلة سيد 35.518.5151011.5161243.5غرب

منصورة   30514 محمد مولد بنات   سماح ع سبله المحلة سيد 3217.51057.5161753.5غرب

العالم    30515 عبدالله صديق ماهر بنات   سمر ع سبله المحلة سيد 34.524.514131219.513.569.5غرب

نمشة   30516 محمود مصطفى بنات   سميحه ع سبله المحلة سيد 3216.55.5107.5141259.5غرب

القطان   30517 الدسوقى الشرنوبى بنات   سناء ع سبله المحلة سيد 35.525.516.510.5917.515.559غرب

حرحيرة   30518 البسطويسى محمد بنات   سناء ع سبله المحلة سيد 3929.51714.5152014.559غرب

سبله   30519 فتوح عبدالرؤف بنات   سها ع سبله المحلة سيد 27.5155.510.57.51414.559.5غرب

احمد   30520 عبدالجواد رجب بنات   شاهيناز ع سبله المحلة سيد 3616.512.59.57.51212.565.5غرب

نمشة    30521 مصطفى السيد ابراهيم بنات   شروق ع سبله المحلة سيد 362411.510.512.5181658غرب

دويدار   30522 احمد سامح بنات   شروق ع سبله المحلة سيد 37.5301311.513.519.51666.5غرب

شريف   30523 محمد رضا بنات   شهد ع سبله المحلة سيد 27.5767.55101557غرب

الطحان   30524 السيد محمد بنات   شهيره ع سبله المحلة سيد 23.575.52.57.58.51266غرب

جودة   30525 ابراهيم احمد بنات   شيماء ع سبله المحلة سيد 22.5216.57.54.5111158.5غرب

الصعيدي   30526 رمضان حمدى بنات   شيماء ع سبله المحلة سيد 36.525.51712.5816.516.559.5غرب
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السيد   30527 السيد محمد بنات   شيماء ع سبله المحلة سيد 37.523.51413101913.5510غرب

البقري    30528 محمد عباس محمد بنات   شيماء ع سبله المحلة سيد 2317.555.5311.510.559.5غرب

العجمي    30529 يوسف محمد محمد بنات   شيماء ع سبله المحلة سيد 38.527.517.511.57.517.519610غرب

الحلب    30530 فتحى محمد حسن بنات   صباح ع سبله المحلة سيد 25.5211087.5158.558.5غرب

البقري     30531 السعيد محمد احمد حماده بنات   صباح ع سبله المحلة سيد 34.518139.510181546غرب

البربري   30532 محمد رجب بنات   صباح ع سبله المحلة سيد 37.52017.51312.518.51547.5غرب

الكردى    30533 خميس عبدالهادى عبدالمنتصر بنات   صفاء ع سبله المحلة سيد 3524.5111011.5201648غرب

الصعيدي    30534 عبدالحميد العشماوى العشماوى بنات   ضحى ع سبله المحلة سيد 3729.520151419.751558غرب

المشد   30535 عبدالمنعم محمد بنات   عطيات ع سبله المحلة سيد 39.52919.51513.52019710غرب

شريف    30536 محمد محمد محمد بنات   علياء ع سبله المحلة سيد 39.53019.515152016610غرب

الباجوري   30537 الوردانى كامل بنات   غاده ع سبله المحلة سيد 38.52719.5141419.7516610غرب

عبدالغني    30538 احمد الشهداوى اسامه بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 3725.518.58.5817.51648.5غرب

عامر   30539 عبدالخالق العبدمحمد بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 37.521.516.510.510.518.518.546غرب

عرايس   30540 معروف خالد بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 392919.514.5152018.589غرب

الصبح   30541 فتحى سعد بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 30157.57.55.516.514.565.5غرب

عرايس   30542 بدوى عبدالباقى بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 31151097.51514.564غرب

الشرنوبي    30543 محمد شحاته محمد بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 291510.523.517.514.574غرب

ابوالسيد   30544 عبدالرحمن محمد بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 30.5156.54.57.51815.577غرب

النجار   30545 كمال محمد بنات   فاطمه ع سبله المحلة سيد 3015.54.54.55.517.514.577غرب

الحلب    30546 جمعه محمد فاروق بنات   فتحيه ع سبله المحلة سيد 33.5151053.511.513.575غرب

الفولى    30547 ذكى هلل طارق بنات   فرح ع سبله المحلة سيد 3820.51494.518.51676.5غرب

البقري   30548 شعبان ابراهيم بنات   كنوز ع سبله المحلة سيد 312175.57.517.51766.5غرب

العالم   30549 محمد السيد بنات   ليلى ع سبله المحلة سيد 2515107.5816.51545.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1409

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

بحبح    30550 عبدالهادى يوسف مبروك بنات   ليلى ع سبله المحلة سيد 2411.54.53.52.516.514.545.5غرب

المنسي   30551 رمضان محمد بنات   ماجده ع سبله المحلة سيد 29.516107.5519.51476غرب

حشيش    30552 ماجد على يوسف بنات   ماجده ع سبله المحلة سيد 291057.5418.51376.5غرب

البطران   30553 شعبان عبدالفتاح بنات   مروه ع سبله المحلة سيد 31.5847.53.51814.565.5غرب

شحاتة    30554 محمد ابراهيم ابراهيم بنات   مريم ع سبله المحلة سيد 36.511.5117.55.51915.564.5غرب

السعدني   30555 ابراهيم حموده بنات   مريم ع سبله المحلة سيد 22.5154.57.55.5191865.5غرب

زيدان   30556 عبدالعاطى عادل بنات   مريم ع سبله المحلة سيد 38.528171414.5191879غرب

البقرى   30557 العشماوى محمد بنات   مريم ع سبله المحلة سيد 3929.515.513.51419.51868.5غرب

حبيب   30558 محمود اشرف بنات   منه ع سبله المحلة سيد 2615107.551714.578.5غرب

ابراهيم    30559 محمود مصطفى اشرف بنات   منه ع سبله المحلة سيد 35.515139.55.51813.587.5غرب

محمد    30560 امين محمد الشافعى بنات   منه ع سبله المحلة سيد 257.5443.516.513.564غرب

مغازي     30561 راشد فاروق راشد الله بنات   منه ع سبله المحلة سيد 22.51165.52.512.51073غرب

وهبه   30562 حسن سمير بنات   منه ع سبله المحلة سيد 382911.512142013.579.5غرب

الساعي   30563 احمد صبرى بنات   منه ع سبله المحلة سيد 39251812.513.52015.589.5غرب

نصر   30564 ابراهيم طارق بنات   منه ع سبله المحلة سيد 1312.567نصف292073.5غرب

نمشة   30565 الشافعى عبدالحميد بنات   منه ع سبله المحلة سيد 3928.518.515152015.579.5غرب

خيتي   30566 محمد مالك بنات   منه ع سبله المحلة سيد 3722.516.512.57.516.51868غرب

ابوعيسى    30567 فؤاد محمد وجدى بنات   منه ع سبله المحلة سيد 3118.51082161563.5غرب

البقري   30568 احمد السعيد بنات   منى ع سبله المحلة سيد 36281314.7510.5171765.5غرب

السجاعى    30569 احمد الدين صلح بنات   منى ع سبله المحلة سيد 3717.5151413.5181979.5غرب

عويسعمر    30570 سعد محمود بنات   منى ع سبله المحلة سيد 34.591497.5151562.5غرب

الزمازى    30571 محمد محمد محمود بنات   منى ع سبله المحلة سيد 35.510.567.5514.51073.5غرب

عجينه    30572 حلمى السيد ميمى بنات   منى ع سبله المحلة سيد 39.5302014.515201779.5غرب
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عويس   30573 محمد فتحى بنات   مها ع سبله المحلة سيد 38242012.5142017.5710غرب

عويس   30574 محمد فتحى بنات   مى ع سبله المحلة سيد 35.526.51913.514.52017710غرب

عبدالوهاب   30575 عبدالستار عبدالستار بنات   ميار ع سبله المحلة سيد 3927.51911.511.519.515.5610غرب

حمد    30576 مصطفى عطيه عزت بنات   نجلء ع سبله المحلة سيد 2915107.531513.584غرب

المشد   30577 مصطفى عبدالفتاح بنات   نجوى ع سبله المحلة سيد 36.52313.51311.5191587.5غرب

وهبه   30578 محمد اسلم بنات   ندا ع سبله المحلة سيد 36251113.5122016810غرب

شحاته   30579 حامد اشرف بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 3928.51913.592018.589غرب

زيدان    30580 مسعد السيد تامر بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 37.519.515.514.55.518.516.577غرب

عرايس   30581 عبدالمعطى جبريل بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 36.529.519.514.514.52018.5710غرب

السيد   30582 الجوربجى جمال بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 39.529.51714.510.52018.578غرب

ابورمضان   30583 محمد عماد بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 39.529.517.514.5152018.578غرب

ادريس    30584 بدر احمد فوزى بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 23.511.56.54.51.51417.582.5غرب

السيد    30585 عبدالجواد رشاد ياسر بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 39302013152018.5710غرب

حسن    30586 بكار محمد ياسر بنات   ندى ع سبله المحلة سيد 33.519631.51017.581.5غرب

حشيش    30587 احمد محمد الشناوى بنات   نرمين ع سبله المحلة سيد 28.515105261683غرب

عيد    30588 السيد فريد رضا بنات   نرمين ع سبله المحلة سيد 35211243.510.51883.5غرب

بستان   30589 محمد محمد بنات   نرمين ع سبله المحلة سيد 3823.518.5141419.518.587غرب

زيدان   30590 مصطفى هانى بنات   نرمين ع سبله المحلة سيد 3722.511.58.57.517.51989غرب

الوكيل   30591 عبدالعاطى هشام بنات   نرمين ع سبله المحلة سيد 38291914.514.52016.5810غرب

السعدني   30592 مسعد عبدالفتاح بنات   نعمه ع سبله المحلة سيد 32.5151311.51116.514.567.5غرب

ابوسكين   30593 شعبان عبدالمقصود بنات   نغم ع سبله المحلة سيد 30.5156.57.54.512.518.594.5غرب

الله     30594 حيا فتوح محمد سمير بنات   نور ع سبله المحلة سيد 341718.58.5817.518.597.5غرب

شرف   30595 السيد سعد بنات   نورا ع سبله المحلة سيد 39.529201514.752018.5910غرب
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العجمي   30596 على عادل بنات   نورا ع سبله المحلة سيد 34.52211.510.57.51215.577.5غرب

شريف   30597 عبدالرحيم ابراهيم بنات   نورهان ع سبله المحلة سيد 393019.514.5152018.599غرب

خضر    30598 محمد كمال احمد بنات   نورهان ع سبله المحلة سيد 4.513.582.5واحد2417.52.52.5غرب

الشقر   30599 احمد باسم بنات   نورهان ع سبله المحلة سيد 33.5201011.57.5171788غرب

زيدان   30600 شعبان عبدالشافى بنات   نورهان ع سبله المحلة سيد 35.52317.510.57.518.518.589.5غرب

معوض   30601 شوقى محمد بنات   نورهان ع سبله المحلة سيد 291569.57.5101784.5غرب

عمار    30602 محمد صلح محمد بنات   نورهان ع سبله المحلة سيد 261553.53.5121553غرب

الصعيدى   30603 احمد السعيد بنات   هاجر ع سبله المحلة سيد 32.511.53.55.755141668غرب

السجاعي   30604 محمد عبدالحميد بنات   هاجر ع سبله المحلة سيد 29.5151010.54.5161564.5غرب

شريف    30605 احمد الشرنوبى عبدالفتاح بنات   هاجر ع سبله المحلة سيد 3929.518.5151519.52098.5غرب

شعنونه    30606 عبداللطيف محمد مصطفى بنات   هاجر ع سبله المحلة سيد 38.5291913.514202078غرب

الدين     30607 بدر محمد محمود نبيل بنات   هاجر ع سبله المحلة سيد 37.5207118.5161364.5غرب

سبله    30608 ابراهيم انيس نسر بنات   هاجر ع سبله المحلة سيد 26.515101.5511.51068غرب

محمد    30609 امين محمد رياض بنات   هاله ع سبله المحلة سيد 39.517177.511.5181269غرب

الحصاوى    30610 البسطويسى احمد اسماعيل بنات   هبه ع سبله المحلة سيد 3825.5191311.519.514610غرب

السعدني   30611 مجدى حسن بنات   هبه ع سبله المحلة سيد 208104.52.511.5658.5غرب

هارون   30612 عبدالمعتمد خميس بنات   هبه ع سبله المحلة سيد 3815.510.511.58.518.51478.5غرب

حرحيرة    30613 السعيد محمد عصام بنات   هبه ع سبله المحلة سيد 26927.54141267غرب

شحاته   30614 بدير السيد بنات   هدى ع سبله المحلة سيد 28.5637.53.510.51265.5غرب

الغزاوي   30615 عباس السيد بنات   هدير ع سبله المحلة سيد 3611.510.5128.5131466.5غرب

الدين     30616 شمس على عبدالحميد محمد بنات   همس ع سبله المحلة سيد 351579.54.514.5868غرب

الجمل    30617 احمد السيد امين بنات   وفاء ع سبله المحلة سيد 36.591247.5171377.5غرب

ابورامخ   30618 نادر صالح بنات   وفاء ع سبله المحلة سيد 38.52416.513.51419.51698.5غرب
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سليمة    30619 عبده خضر عبده بنات   وفاء ع سبله المحلة سيد 3511.5118.57.5141068.5غرب

ليمون   30620 مسعد مسعد بنات   وفاء ع سبله المحلة سيد 34.51512.555.5151669.5غرب

المشد   30621 مصطفى ايمن بنات   يارا ع سبله المحلة سيد 39.530191314191677.5غرب

الخولى   30622 محمد محمود بنات   يارا ع سبله المحلة سيد 39.527.517.51311.5201887.5غرب

البقري   30623 السيد اشرف بنات   ياسمين ع سبله المحلة سيد 32.56107.57.511.51468.5غرب

سالم   30624 عبدالجواد السيد بنات   ياسمين ع سبله المحلة سيد 38.527.518.512.51119.751789غرب

الشناوي    30625 محمود محمد صلح بنات   ياسمين ع سبله المحلة سيد 25.5107437.51066.5غرب

الصعيدى   30626 السيد عبدالحليم بنات   ياسمين ع سبله المحلة سيد 372112.57.510.517.51375.5غرب

نصار   30627 عبدالرحيم محمود بنات   ياسمين ع سبله المحلة سيد 3315.510810.514.51266.5غرب

البيومي    30628 طلبه محمد مسعد بنات   ياسمين ع سبله المحلة سيد 392918.51414.518.51379غرب

شريف    30629 محمد نصرالدين ياسر بنات   ياسمين ع سبله المحلة سيد 3710.5107.54.5181077.5غرب

الفيومى   30630 احمد حسن بنات   ياسمينا ع سبله المحلة سيد 372319.512.57.5181379غرب

زيدان   30631 الدسوقى امين بنات   يمنى ع سبله المحلة سيد 3511.5109101913610غرب

البسط   30632 ابراهيم محمد المشتركة   ابراهيم ع فيالة المحلة كفر 3287.510.58121462غرب

عبدالنبى   30633 السيد ابراهيم المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 306129.5915.51362غرب

هانى   30634 محمد ابراهيم المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 27.56.510.58913.51362غرب

مراد   30635 مصطفى طه المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 3197.58.57.5131052غرب

عمارة   30636 بخيت عبدالعزيز المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 3718.510.51210.5161252غرب

علم   30637 حسن عبدالعزيز المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 23.54.53.57.5311.51052.5غرب

عامر   30638 ابراهيم محمد المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 33.512119.57.5131362غرب

مراد    30639 زكى محمد محمد المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 3015.511.5109.514.51572غرب

عاشور   30640 محمد محمد المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 35.51612.510.511.517.51672غرب

البيه   30641 نصر محمد المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 34.571091113.51152غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1413

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابويوسف   30642 رشاد مسعد المشتركة   احمد ع فيالة المحلة كفر 35.591011101314.572غرب

بحيرى   30643 البهنسى احمد المشتركة   حازم ع فيالة المحلة كفر 34.591011.57.513.51453.5غرب

المحمدى   30644 عبدالعزيز مصطفى المشتركة   خالد ع فيالة المحلة كفر 31.57.56.511.57.5141264غرب

العويشى   30645 نجاح الجميل المشتركة   رمضان ع فيالة المحلة كفر 34.56.511.5117.514.51352.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1414

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

سليمان   30646 سعد محمد المشتركة   سعد ع فيالة المحلة كفر 33510.51011121672.5غرب

خير   30647 محمد محمد المشتركة   طه ع فيالة المحلة كفر 32.591012.511.5131462غرب

ابوالفتوح   30648 على السعيد المشتركة   عبدالرحمن ع فيالة المحلة كفر 332813.51211.5171363غرب

سلطان   30649 احمد محمد المشتركة   عبدالرحمن ع فيالة المحلة كفر 339101110.515.51062غرب

العويشى   30650 احمد صلح المشتركة   عبدالله ع فيالة المحلة كفر 3415.511.511.59.514.51372غرب

صادق    30651 عبدالله محمد المشتركة   عبدالله ع فيالة المحلة كفر 33.512.51397.5141572.5غرب

المشناتى    30652 محمد عوض محمد المشتركة   عبدالله ع فيالة المحلة كفر 33.52416.510.510.515.51382.5غرب

مراد   30653 فوزى محمد المشتركة   فوزى ع فيالة المحلة كفر 36.5272011.581715.594غرب

عبدالرحمن   30654 عبدالمنعم الشحات المشتركة   كريم ع فيالة المحلة كفر 307.510.511.57.515.51465.5غرب

سالم   30655 عبدالشافى محمود المشتركة   مازن ع فيالة المحلة كفر 291815.57.513181674غرب

البنا   30656 المتولى ابراهيم المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 3623.517.511.51319.51663غرب

سليمان   30657 مصطفى ابراهيم المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 3319141212.5181655غرب

جلجل   30658 محمد احمد المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 3116.5117.5818.51564غرب

غنيم   30659 نصر جمال المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 28.51210.57.58.516.51565غرب

سليمان   30660 زكريا حسنى المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 38.527.518.51314.518.51654.5غرب

السيد   30661 السعيد حميدو المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 292313.55.51218.51663غرب

بربر   30662 حلمى طارق المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 3118.513.549.5171555غرب

حمد    30663 على راغب عبدالحميد المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 27.512.5141012.518.51445غرب

حسنين   30664 محمد عبدالعزيز المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 2421.5147.512.517.51673غرب

الشخيبى   30665 عوض عزت المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 362217.511.51419.51753غرب

رنو   30666 نسيم كريم المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 38281913.514.519.51654.5غرب

الغباري   30667 الشحات مجدى المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 27.512.5148.511171652.5غرب

المحلوى   30668 فرج مسعد المشتركة   محمد ع فيالة المحلة كفر 31.515.5149.514.5191852.5غرب
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سلمة   30669 البسيونى فايز المشتركة   مروان ع فيالة المحلة كفر 281515.57.513.5191653.5غرب

عبدالله   30670 جبر خالد المشتركة   مصطفى ع فيالة المحلة كفر 3828.519.51315201675غرب

سلمة   30671 البسيونى فايز المشتركة   مصطفى ع فيالة المحلة كفر 301815.57.59.517.51653.5غرب

مراد   30672 سعد محمد المشتركة   مصطفى ع فيالة المحلة كفر 28.523.516.5813201564غرب

عبدالله   30673 جبر خالد المشتركة   مهند ع فيالة المحلة كفر 34.523.5178.514.519.51455.5غرب

مراد   30674 توفيق رأفت المشتركة   وليد ع فيالة المحلة كفر 26.520.5167.514.519.51364.5غرب

رمضان   30675 محمد محمد المشتركة   وليد ع فيالة المحلة كفر 32.512177.511.5191563غرب

مراد   30676 فرج السيد المشتركة   يوسف ع فيالة المحلة كفر 29.516.5157.512.519.751463غرب

عاشور   30677 مصطفى عبدالباسط المشتركة   اسراء ع فيالة المحلة كفر 382717.51212161654غرب

عمارة   30678 ابراهيم عبدالناصر المشتركة   اسراء ع فيالة المحلة كفر 392819.5141519.51764.5غرب

المحلوى   30679 الشحات وجيه المشتركة   اسراء ع فيالة المحلة كفر 3021.514.599.514.51665.5غرب

حسن   30680 عبدالله عباس المشتركة   اسماء ع فيالة المحلة كفر 38.527.519.514.513201876.5غرب

نصار   30681 عبدالمنعم فرج المشتركة   اسماء ع فيالة المحلة كفر 3321.5171210.517.51767.5غرب

الهللى   30682 ابراهيم الغمرى المشتركة   امانى ع فيالة المحلة كفر 38.52617.513.51519.51966غرب

المحلوى    30683 محمد سلمه محمد المشتركة   انجى ع فيالة المحلة كفر 36.523.5111011.5181576.5غرب

حما   30684 محمد عبدالعزيز المشتركة   ايمان ع فيالة المحلة كفر 38.52916.514.512.5182067.5غرب

عتمان   30685 المحمدى محمد المشتركة   ايمان ع فيالة المحلة كفر 32221814816.51876.5غرب

المحلوى   30686 ابراهيم بدران المشتركة   ايه ع فيالة المحلة كفر 3324.517.512.511.515.51765غرب

مراد   30687 محمد مسعد المشتركة   ايه ع فيالة المحلة كفر 3826.518.512.513.518.51875غرب

عامر    30688 الدين سراج مصطفى المشتركة   ايه ع فيالة المحلة كفر 39.52919.751515201786.5غرب

زيدان   30689 عمر جبر المشتركة   بسمله ع فيالة المحلة كفر 3628171212.517.51956.5غرب

فرحات   30690 محمد البسيونى المشتركة   بسمه ع فيالة المحلة كفر 38.5291914.515191967.5غرب

الكيلنى   30691 الشحات هيثم المشتركة   جهاد ع فيالة المحلة كفر 3622.51612.58151544.5غرب
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هيبه   30692 الشحات السيد المشتركة   حنان ع فيالة المحلة كفر 32.519.51411.51012.51965غرب

ناصف     30693 رمزى على المشتركة   حنين ع فيالة المحلة كفر 32.518.511.57.58.510.51463.5غرب

ابويوسف   30694 محمد عبدالحليم المشتركة   خلود ع فيالة المحلة كفر 39.530191515191978غرب

عمارة   30695 عبدالحى عبدالعزيز المشتركة   دلل ع فيالة المحلة كفر 228.565.755.57.5855غرب

رزق    30696 دياب ابراهيم المشتركة   دنيا ع فيالة المحلة كفر 251567.58.51014.554غرب

ابويوسف   30697 حلمى السباعى المشتركة   دنيا ع فيالة المحلة كفر 34.5196.5118.5141555غرب

المحلوى   30698 مسعد ابراهيم المشتركة   دينا ع فيالة المحلة كفر 342614.5111016.51455.5غرب

سليم   30699 بسيونى بركات المشتركة   دينا ع فيالة المحلة كفر 39.53019.751415201979غرب

عاشور   30700 احمد رضوان المشتركة   رحمه ع فيالة المحلة كفر 37.529.515.513.51319.751989غرب

الصعيدى    30701 عباس عبدالعزيز فيصل المشتركة   رنا ع فيالة المحلة كفر 30.515.56.58.51015.51968.5غرب

حماد   30702 على ماهر المشتركة   رنا ع فيالة المحلة كفر 39292014.515201968.5غرب

محمود    30703 زكى محمد خالد المشتركة   روان ع فيالة المحلة كفر 3927.51713.514.75202078.5غرب

المحلوى   30704 احمد محمد المشتركة   روان ع فيالة المحلة كفر 36.5271415132018.578.5غرب

بحيرى   30705 سليمان سعد المشتركة   ريحانه ع فيالة المحلة كفر 38301914.7514.5201968.5غرب

ابراهيم    30706 المنسوب الله على المشتركة   زغلوله ع فيالة المحلة كفر 39.526.519.51412201659.5غرب

عمارة   30707 بخيت عبدالعزيز المشتركة   سعاد ع فيالة المحلة كفر 38.528.51914.51519.52069غرب

الشخيبى   30708 ابراهيم مدحت المشتركة   سعاد ع فيالة المحلة كفر 28.515109.511142067غرب

قارش   30709 عبدالصبور ياسر المشتركة   سماسم ع فيالة المحلة كفر 32153.55413.51768.5غرب

عاشور   30710 جبر ابراهيم المشتركة   شروق ع فيالة المحلة كفر 382610.510.5101819.568.5غرب

السبكى    30711 ابراهيم سعد صابر المشتركة   شروق ع فيالة المحلة كفر 2991049.5131568.5غرب

مراد   30712 المحمدى طه المشتركة   شروق ع فيالة المحلة كفر 39.530201415201869.5غرب

المحلوي    30713 رزق محمد رزق المشتركة   شهد ع فيالة المحلة كفر 39.526191413.519.7519.568.5غرب

مراد   30714 محمد محمد المشتركة   شيماء ع فيالة المحلة كفر 38.526.518.513.514.518.518.567.5غرب
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عبدالفتاح   30715 عبدالعزيز عبدالناصر المشتركة   عزيزه ع فيالة المحلة كفر 39.53019.513.515202077.5غرب

عامر   30716 محمد مسعد المشتركة   فاتن ع فيالة المحلة كفر 3825.51713.514.519.51979غرب

المحلوى   30717 عبداللطيف مصطفى المشتركة   فاطمه ع فيالة المحلة كفر 39.5221011.511.51916.579غرب

الشماخى   30718 محمد ضاحى المشتركة   فرحه ع فيالة المحلة كفر 39.52919.5151519.7518.569غرب

رمضان   30719 احمد السيد المشتركة   منار ع فيالة المحلة كفر 237.577.57.512.518.569غرب

السيد   30720 السعيد احمد المشتركة   منه ع فيالة المحلة كفر 392818.5141418.51769غرب

هرجه   30721 ابوريه السباعى المشتركة   منه ع فيالة المحلة كفر 3320.56.5117.59.51674غرب

الحديدى   30722 عبدالخالق السعيد المشتركة   منه ع فيالة المحلة كفر 29.522.5109.58.51416.586غرب

فرج   30723 عبدالرحمن صالح المشتركة   منه ع فيالة المحلة كفر 39.528.5191414.751918.567غرب

محمود   30724 الغنيمى طه المشتركة   منه ع فيالة المحلة كفر 392716.5151418.51887.5غرب

مراد   30725 البسيونى عمر المشتركة   منه ع فيالة المحلة كفر 3628.515151317.51877.5غرب

الشخيبى   30726 ابراهيم محمد المشتركة   منه ع فيالة المحلة كفر 3922.515.51514.515.51867.5غرب

مصطفى    30727 محمد بدير عبدالعظيم المشتركة   ناديه ع فيالة المحلة كفر 31.5135.514.54.55.51677.5غرب

الشخيبى   30728 عطيه عصام المشتركة   ندا ع فيالة المحلة كفر 3927.5181514.7519.518.577غرب

الشال   30729 عبدالسلم محمد المشتركة   ندا ع فيالة المحلة كفر 34155107.5121676.5غرب

الششتاوى   30730 فوزى ابراهيم المشتركة   نها ع فيالة المحلة كفر 26.517.5694.591477غرب

مراد   30731 احمد الحسينى المشتركة   نورا ع فيالة المحلة كفر 393018.515152019.567.5غرب

زيدان   30732 السيد ناجى المشتركة   نورا ع فيالة المحلة كفر 28156134.5812.586.5غرب

يونس   30733 السيد صبرى المشتركة   نورهان ع فيالة المحلة كفر 34.519.57.513811.512.577غرب

بحيرى   30734 البهنسى وهبه المشتركة   هدى ع فيالة المحلة كفر 39.53019.515152020910غرب

المرسى   30735 محمد اللفى المشتركة   ولء ع فيالة المحلة كفر 35.5236135.5111687غرب

العايق   30736 عبدالغفار ابراهيم المشتركة   ياسمين ع فيالة المحلة كفر 39.5302014.5152013.579غرب

الزناتى   30737 عبدالباقى احمد المشتركة   ياسمين ع فيالة المحلة كفر 16.51067.545.51277غرب
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فرج   30738 عبدالعزيز ابراهيم اساسى  احمد تعليم المحلة الكمالية 39.52919.51512.519.52077غرب

حجازى   30739 فاروق امين اساسى  احمد تعليم المحلة الكمالية 3111.55.513.512.5151456غرب

عيسى   30740 بدير رجب اساسى  احمد تعليم المحلة الكمالية 381818.512.5111616.577غرب

شادى   30741 العراقى شفيق اساسى  احمد تعليم المحلة الكمالية 3316.516137.5111475غرب

العشماوى   30742 لطفى محمد اساسى  احمد تعليم المحلة الكمالية 32.551088.5161356غرب

شوشه   30743 الزبلوى مسعد اساسى  احمد تعليم المحلة الكمالية 366.5109.5815.51465غرب

عروس   30744 محمد حمدين اساسى  حازم تعليم المحلة الكمالية 32.56109.55.516.515.554.5غرب

حسن   30745 عبدالحميد عزت اساسى  عبدالحميد تعليم المحلة الكمالية 28.57.577.5414.51566غرب

البغدادى   30746 احمد شعبان اساسى  عبدالله تعليم المحلة الكمالية 29.57.512.58.5316856.5غرب

ابراهيم   30747 بيومى عبدالتواب اساسى  عبدالله تعليم المحلة الكمالية 29.5912117.5171756.5غرب

مطر   30748 حلمى محمد اساسى  فتحى تعليم المحلة الكمالية 30.56.5109.53.51511.558غرب

درويش   30749 عبدالرؤف اسماعيل اساسى  محمد تعليم المحلة الكمالية 30.59108.5415.514.557غرب

مطر   30750 كمال ايمن اساسى  محمد تعليم المحلة الكمالية 32.55.5107.531715.556.5غرب

حسن    30751 محمد كمال عصام اساسى  محمد تعليم المحلة الكمالية 34.57.577.5516.514.585.5غرب

بدوى   30752 فتحى محسن اساسى  محمد تعليم المحلة الكمالية 36.58.510.587.51715.584.5غرب

الشعرى   30753 السيد محمود اساسى  محمد تعليم المحلة الكمالية 33.591095.518.515.568.5غرب

النجار   30754 رمضان مصطفى اساسى  محمد تعليم المحلة الكمالية 393019.751415202088غرب

صيام   30755 الزغبى طه اساسى  محمود تعليم المحلة الكمالية 297107.53.5191285.5غرب

درويش   30756 عبدالرؤف محمد اساسى  مصطفى تعليم المحلة الكمالية 337.5107.54.514.51185غرب

رزق   30757 السيد وليد اساسى  معاذ تعليم المحلة الكمالية 3810107.57.515.51766غرب

صيام   30758 محمد وائل اساسى  افنان تعليم المحلة الكمالية 392819.514.5131919.579.5غرب

العشرى   30759 سامى محمد اساسى  الء تعليم المحلة الكمالية 38.53019141219.51979.5غرب

مهران   30760 شاكر اشرف اساسى  ايه تعليم المحلة الكمالية 281911.511.57.5141378.5غرب
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مطر   30761 على مصطفى اساسى  حبيبه تعليم المحلة الكمالية 37.52316.513.513.518.51579غرب

مطر   30762 على مصطفى اساسى  حنين تعليم المحلة الكمالية 38.5221513.5917.51969.5غرب

الصفطاوى   30763 صلح عبدالفتاح اساسى  دعاء تعليم المحلة الكمالية 38191511.514182078.5غرب

يونس   30764 عبدالحميد يونس اساسى  دينا تعليم المحلة الكمالية 36.519.519131517.51688غرب

خميس   30765 فرحات عنتر اساسى  رانيا تعليم المحلة الكمالية 371612.5914181956.5غرب

عبدالله   30766 عبدالله طارق اساسى  رغده تعليم المحلة الكمالية 351010.57.511142059.5غرب

جادالله   30767 عبداللطيف ابراهيم اساسى  رنا تعليم المحلة الكمالية 39.53019.514152017610غرب

الجيار   30768 ذكى شريف اساسى  ريهام تعليم المحلة الكمالية 36.519.512.510.512.5171968.5غرب

يونس   30769 عبدالحميد خيرى اساسى  ساره تعليم المحلة الكمالية 39.527.517.5141519.518.589غرب

ابوبكر   30770 عبدالفتاح ناجى اساسى  شروق تعليم المحلة الكمالية 36.52312.51315182069غرب

صيام   30771 صقر سامح اساسى  شهد تعليم المحلة الكمالية 3930201214.52020610غرب

عبدالهادى   30772 محمد عمر اساسى  شهد تعليم المحلة الكمالية 3523179.512.519.51978.5غرب

النجار   30773 الشحات ابراهيم اساسى  شيماء تعليم المحلة الكمالية 3522.51111141916.578غرب

صيام   30774 عمر عزت اساسى  منه تعليم المحلة الكمالية 231134.5108.516.559غرب

ناصف   30775 ابراهيم ناصف اساسى  منه تعليم المحلة الكمالية 3720131313.518.517.589.5غرب

خميس   30776 ابوجبين رزق اساسى  منى تعليم المحلة الكمالية 38.522.5171214.51919.557.5غرب

طه   30777 محمد محمد اساسى  ناديه تعليم المحلة الكمالية 382217.5141518.51969غرب

العشماوى   30778 حسين ياسر اساسى  نجيبه تعليم المحلة الكمالية 33.5155.57.512.516.518.569.5غرب

مشيجن   30779 عبدالعظيم حماده اساسى  ندا تعليم المحلة الكمالية 3817.511.5131514.51869غرب

الصفطاوى   30780 سيداحمد عبدالحميد اساسى  نورهان تعليم المحلة الكمالية 34.59.56.57.57.517.518.568غرب

مطر   30781 عبدالباقى محمد اساسى  هانم تعليم المحلة الكمالية 2515107.513.51214.565.5غرب

المزين   30782 حسن عبدالحميد اساسى  هبه تعليم المحلة الكمالية 37.526.517.5121318.52069.5غرب

رضوان   30783 ابراهيم عبدالعزيز اساسى  هند تعليم المحلة الكمالية 37.52216.51315192077.5غرب
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الشناوي   30784 ابراهيم احمد المحلة ابراهيم 26.541010107.516.573.5غرب

العباسى   30785 محمد البسيونى المحلة احمد 27161111.57.51115.583.5غرب

رضوان   30786 ابراهيم عبدالخالق المحلة احمد 39.52819.5141319.51983.5غرب

حنتوش   30787 عبدالرازق عيد المحلة احمد 29.59105.57.511.51765غرب

خميس   30788 الشحات محمد المحلة احمد 269.5107.54.511.51863.5غرب

شريف   30789 عبدالجواد محمد المحلة احمد 2757.57.549.517.542.5غرب

العويضى   30790 على محمد المحلة احمد 331510.51211.514.51453غرب

زيدان   30791 عمر محمد المحلة احمد 18.52.54.5444.51252غرب

البحيرى   30792 ابوالفتوح ناجى المحلة احمد 31.51710.510.57.513.514.564غرب

الهللى   30793 عبدالمولى اسامه المحلة اسامه 35.521131514171343.5غرب

الجوهرى   30794 السيد ايمن المحلة السيد 3621.510.585151554غرب

الزناتى   30795 عبدالخالق يحى المحلة المرسى 27.5137.59.57.58.51764.5غرب

غنيم   30796 شليل عبدالجليل المحلة ايهاب 342216131517.51353غرب

ابوالسعود   30797 بدير عاطف المحلة بدير 244105.5511.513.565غرب

ابواحمد   30798 ابراهيم محمد المحلة حسام 135.542.5231443.5غرب

زيدان   30799 محمد محمد المحلة راغب 231067.54.551142.5غرب

طرابيه   30800 توفيق محمود المحلة زكريا 27.57107.57.591462.5غرب

ابوالسعود   30801 سعد السباعى المحلة سعد 2811.510.57.57.511.51742غرب

مطر   30802 شوقى محمد المحلة شكرى 19.5710.53.53101351.5غرب

الغبارى   30803 عبدالرحمن ابراهيم المحلة عبدالرحمن 26.5113.57.54.5101263.5غرب

الزايط   30804 السيد ابواليزيد المحلة عبدالرحمن واحد261563.57.514175غرب
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بدر   30805 احمد محمد المحلة عبدالله 25.5153.55.511.512.517.573غرب

دياب   30806 عطا السيد المحلة عطا 3415139111618.583غرب

برغوت   30807 عثمان مسعد المحلة على 26.51513.5111317.51965غرب

عبدالهادى   30808 على بدير المحلة كريم 33.52310.511.512.516.51961.5غرب

طه   30809 محمد طه المحلة محمد واحد28151013.5911.5198غرب

ابوالخير   30810 عبدربه عبدربه المحلة محمد واحد3111137.55.512.5197غرب

البدوي   30811 السيد عماد المحلة محمد 25.5941.5471371.5غرب

مراد   30812 المغاورى محمود المحلة محمد 30.520.51099.5151552غرب

خليل   30813 كمال مصطفى المحلة محمد 35.52819.511.515201971.5غرب

عروس   30814 السيد هانى المحلة محمد 34221211.513.51619.552غرب

الجوهرى   30815 عبدالحى وليد المحلة محمد 3928161314.75181861.5غرب

الشبوري   30816 حسن السيد المحلة محمود 22.54657.512.51872.5غرب

علم   30817 عبوده محمد المحلة محمود واحد22.56.554.55.512.5147غرب

الصفطاوى   30818 جمعه جابر المحلة مصطفى 23.56.5443.51114.572.5غرب

لشين   30819 محمد السيد المحلة نادر 326.56.53.5412.51552.5غرب

العبدبحيرى  30820 عوض المحلة وليد 33.517.51181012.51952.5غرب

زيدان   30821 محمد محمد المحلة اسراء 29.515799.516.52062.5غرب

ابومتولى   30822 عبدالجواد يوسف المحلة اشواق 2786.55.55.5101763غرب

الدين    30823 فتح كمال ابراهيم المحلة اميره واحد3610.5755.51219.54غرب

عبدالحميد   30824 السيد ايمن المحلة انتصار 393018131318.51566.5غرب

يونسسرور    30825 محمد شحاته المحلة ايمان 38.5251611.512.51815.585غرب

مبروك    30826 عبدالشافى مرسى شريف المحلة ايه 35.5777.57.512.513.565غرب

حسن   30827 عبدالمنعم صبرى المحلة ايه 34.523.512.511.5810.515.564غرب
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ابومتولى   30828 عباسمصطفى المحلة حبيبه 31.59.557.54.51015.567غرب

رضوان   30829 عبدالفتاح محمد المحلة حبيبه 30.58543.511.51254.5غرب

مراد   30830 على سامح المحلة حنان 1254.5واحد2133.541.5غرب
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حماد   30831 على على المحلة دينا 38.511.55.58.57.51011.554.5غرب

زيدان   30832 عبدالسلم حماده المحلة رانا 37281313141411.565.5غرب

الشال   30833 محمد السيد المحلة رحاب 36.51510.513.59.517.514.554.5غرب

مراد   30834 مهدى السيد المحلة ساره 37.52816.514141712.565.5غرب

ادريس   30835 حسونه مجدى المحلة سعاد 3015109.54.5111066.5غرب

سليمان   30836 عبدالمنعم شوقى المحلة سلمى 3618.56.59.57.5141054غرب

زيدان   30837 عبدالعزيز احمد المحلة سماح 36.521.511.5131216.51075غرب

الدين    30838 فتح كمال السيد المحلة سمر 22.59.53.52.5212.513.553غرب

متولى   30839 عباس احمد المحلة شروق 28.510.57.55.54.511.512.554.5غرب

السعيد    30840 محمد عبداللطيف عبدالغنى المحلة شهد 5.512.555واحد248.54.57.5غرب

فرج   30841 عبدالخالق منصور المحلة شيماء 19.5843.52.571255غرب

ابوسالم   30842 السيد نصر المحلة ضحى 39.52817.5141419.516.575.5غرب

سحالى   30843 عبدربه ابراهيم المحلة فاطمه 36115.597.511.51353غرب

الحديدى   30844 يونس ذكى المحلة فاطمه 34157.57.5313.51068غرب

عبيد    30845 الراوى محمد رضا المحلة فاطمه 3725.513.51110.516.513.559غرب

شوضه   30846 الزمزمى رياض المحلة مريم 3127.512.597.51614.554.5غرب

الشناوى   30847 عبدالرحمن الحسانين المحلة منه 26.51565.57.5111153.5غرب

غنيم   30848 عبدالحميد عماد المحلة مى 3523.51110.51012.51254غرب

مراد   30849 المغاورى محمد المحلة ندا 27.5181084151244.5غرب

الدين    30850 شرف السباعى سمير المحلة ندى 22.510.5410.5111411.564غرب

ابواحمد   30851 ابراهيم السيد المحلة نرمين 32.571053.51711.565غرب

الهنداوي   30852 الدسوقى المغاورى المحلة يارا 32166.52.5312.51465.5غرب

ابولشين    30853 عبدالمقصود السيد رضوان العدادية    ابراهيم عطية راغب محمد المحلة فصول 2715108511.511.562.5غرب
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خليل   30854 حسنى سامى العدادية    ابراهيم عطية راغب محمد المحلة فصول 263.511.51.5214.51354غرب

بركات    30855 عبدالفتاح توكل عبدالفتاح العدادية    ابراهيم عطية راغب محمد المحلة فصول 2.58.555.5نصفنصف16.533.5غرب

عجوه    30856 ابراهيم احمد ابراهيم العدادية    احمد عطية راغب محمد المحلة فصول 32.5191111.57.515.51757غرب

عبدالسلم   30857 مسعد ايمن العدادية    احمد عطية راغب محمد المحلة فصول 23.56.543واحد16.583.5غرب

السيد    30858 محمد جلل بسيونى العدادية    احمد عطية راغب محمد المحلة فصول 2453.5واحدواحد2.5واحد9غرب

عبدالرازق   30859 مسعد شوقى العدادية    احمد عطية راغب محمد المحلة فصول 126.52.51.522.5355غرب

دياب    30860 احمد عبدالسلم على العدادية    احمد عطية راغب محمد المحلة فصول 2264.53.54.5514.555.5غرب

محمد    30861 مجاهد محمود محمد العدادية    احمد عطية راغب محمد المحلة فصول 215.563.52611.555غرب

السيد   30862 مسعد محمد العدادية    احمد عطية راغب محمد المحلة فصول 104221.53.5454.5غرب

محمد   30863 همام ماهر العدادية    اسلم عطية راغب محمد المحلة فصول 14.5431.53.54.51064غرب

الجمال    30864 محمد راغب احمد العدادية    السيد عطية راغب محمد المحلة فصول 2257.52.51.5101272.5غرب

عقل   30865 السعيد مجدى العدادية    السيد عطية راغب محمد المحلة فصول 101063نصف19471.5غرب

عبيد    30866 احمد عنتر محمد العدادية    رضا عطية راغب محمد المحلة فصول 141553واحد14.57.57.54.5غرب

السدس    30867 السيد محمد محمد العدادية    سامى عطية راغب محمد المحلة فصول 3525.514.51214.751615.585غرب

العفيفى   30868 سمير الدسوقى العدادية    سمير عطية راغب محمد المحلة فصول 34.5171910.513.5191485غرب

بدوى   30869 عبدالحميد نعيم العدادية    عبدالحميد عطية راغب محمد المحلة فصول 231514.527.5151353.5غرب

ابوحسن    30870 احمد كامل تامر العدادية    عبدالرحمن عطية راغب محمد المحلة فصول 5.5111383.5نصف24.51511غرب

الشحات   30871 عبدالصادق بسيونى العدادية    عبوده عطية راغب محمد المحلة فصول 25.581022.511.513.563غرب

جمعة   30872 على احمد العدادية    فارس عطية راغب محمد المحلة فصول 298.562.52.511.51063.5غرب

السعيد   30873 طلعت اشرف العدادية    فارس عطية راغب محمد المحلة فصول 12.566.52.533.5653غرب

عبدالله    30874 حسن المغاورى حسن العدادية    مجدى عطية راغب محمد المحلة فصول 2911.5123.52.51712.563.5غرب

عبيد    30875 احمد عنتر احمد العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 2.5101173نصف4.56.57غرب

جمعه    30876 عبدالقادر مجاهد احمد العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 288101011.51413.563.5غرب
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خليفه   30877 وجيه سعد العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 2910.5174416.51373غرب

محمود   30878 السيد سمير العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 1014.563.5صفر226101.5غرب

عيد   30879 مصفى شريف العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 10862.5واحدواحد175.510غرب

علم   30880 عبدالنبى عبدالله العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 3415187.57.518.51472.5غرب

القطب   30881 محمد عبدالحميد العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 41310.552صفر10.57.56.5غرب

عبدالشافى   30882 محمود علء العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 209.577.52.513.510.552.5غرب

داود   30883 محمد فرج العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 20.5107.521.510.58.564غرب

عبدالسلم   30884 مسعد ماهر العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 2.541086نصف106.53.5غرب

سليمان    30885 مبارز احمد محمود العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 362518131519.5178.58غرب

ابوعبده     30886 اسماعيل ابراهيم الدين محى العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 157.51.543.557.556غرب

عبده    30887 على يوسف نبيه العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 14.58.5243.55.51085.5غرب

المشد   30888 محمد نسيم العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 24.5934.53101254غرب

عمر    30889 عبدالحكيم صلح هانى العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 259.53.54.5310.512.583.5غرب

حمد    30890 مرسى حمدى ياسر العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 143.53.54.52.5511.563غرب

بدوى    30891 مصلحى عبدالفتاح ياسر العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 12.553.52.52108.564غرب

قنديل    30892 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العدادية    محمود عطية راغب محمد المحلة فصول 3218.512.557.5121553.5غرب

المخلوع    30893 المغاورى عبدالحى ايمن العدادية    مصطفى عطية راغب محمد المحلة فصول 225.56.57.54610.544غرب

ابوالمجد    30894 احمد شبل رجب العدادية    مصطفى عطية راغب محمد المحلة فصول 27.58.573.5310.512.563.5غرب

عباسمصطفى   30895 رشدى العدادية    مصطفى عطية راغب محمد المحلة فصول 4612.563.5واحد209.57.5غرب

سليمان    30896 عبدالحميد محمد عبدالحميد العدادية    مصطفى عطية راغب محمد المحلة فصول 16.56.53.51.535654غرب

عبدالحى   30897 محمود عبدالرؤف العدادية    مصطفى عطية راغب محمد المحلة فصول 198632101375.5غرب

السدسى    30898 عبدالعزيز عطيه اشرف العدادية    نادر عطية راغب محمد المحلة فصول 1694.52.5331153.5غرب

غازى    30899 محمد صبحى عبدالحميد العدادية    هشام عطية راغب محمد المحلة فصول 2.521063.5واحد12.552.5غرب
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عبدالعزيز   30900 المغاورى شريف العدادية    وائل عطية راغب محمد المحلة فصول 1074واحدواحدنصف10.572.5غرب

عقل   30901 عبدالسميع محمد العدادية    وجيه عطية راغب محمد المحلة فصول 36.5151312.51214.513.564.5غرب

مصطفى   30902 عبدالرحمن جمال العدادية    ياسين عطية راغب محمد المحلة فصول 204533101055غرب

محمد   30903 عبده احمد العدادية    اسراء عطية راغب محمد المحلة فصول 26.57111010151351.5غرب

فوده   30904 رزق عبدالشكور العدادية    اسراء عطية راغب محمد المحلة فصول 34714117.5191665غرب

حمد   30905 السيد مسعد العدادية    اسراء عطية راغب محمد المحلة فصول 32.510157.55.5191754.5غرب

الجمال   30906 محمد ياسر العدادية    اسراء عطية راغب محمد المحلة فصول 359.5109.57.5181755غرب

خليفه   30907 عبدالملك عوده العدادية    اسماء عطية راغب محمد المحلة فصول 27.58.557.52.514.51554غرب

عبيد   30908 حافظ محمود العدادية    الء عطية راغب محمد المحلة فصول 29.5310105.5151354.5غرب

ابوعبده    30909 على منسوب ربيع العدادية    السيده عطية راغب محمد المحلة فصول 372117.51513.5201665غرب

سليمان    30910 السعيد طلعت اشرف العدادية    اميره عطية راغب محمد المحلة فصول 14.52.567.5312.510.552.5غرب

جمعه    30911 السيد عبدالحميد سليمان العدادية    امينه عطية راغب محمد المحلة فصول 29.5116.5127.515.51444غرب

صقر   30912 عطيه عبدالعزيز العدادية    ايمان عطية راغب محمد المحلة فصول 30.57.5117.53.5161854.5غرب

ابوالفضل   30913 عبدالرازق كامل العدادية    ايه عطية راغب محمد المحلة فصول 3136.54.53101642غرب

علم   30914 عبدالنبى محمد العدادية    ايه عطية راغب محمد المحلة فصول 233.5551.511.510.552غرب

عبدالمهيمن   30915 ابراهيم عصام العدادية    بسنت عطية راغب محمد المحلة فصول 24.58.53.57.5212.57.553غرب

حمد     30916 محمد احمد السيد احمد العدادية    تغريد عطية راغب محمد المحلة فصول 287107.54181155غرب

احمد    30917 رجب عبدالهادى العدادية    حبيبه عطية راغب محمد المحلة فصول 10.51371.5نصف223.543غرب

عبيد   30918 عبدالفتاح ابراهيم العدادية    خضره عطية راغب محمد المحلة فصول 2173.597.511.51242.5غرب

صالح   30919 ابراهيم الدسوقى العدادية    خلود عطية راغب محمد المحلة فصول 101152نصف15.5233غرب

واصل    30920 رمضان عبدالعزيز محمد العدادية    خلود عطية راغب محمد المحلة فصول 33.5151010.52.51717.573.5غرب

الششتاوى   30921 حامد ابراهيم العدادية    دنيا عطية راغب محمد المحلة فصول 25.553.55.53.5121452.5غرب

حسين   30922 نصر جاد العدادية    دينا عطية راغب محمد المحلة فصول 36.51715.513818.51975.5غرب
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عبدالحى    30923 رزق سعد محمد العدادية    رحاب عطية راغب محمد المحلة فصول 341014113.517.51654غرب

قنديل    30924 محمد عبدالمنصف محمد العدادية    ريهام عطية راغب محمد المحلة فصول 5.5غـ14.516غـ351043.5غرب

الحديدى   30925 المتولى خيرى العدادية    ساره عطية راغب محمد المحلة فصول 37.51511.513.513161675غرب

عبدالحافظ   30926 محمد رمضان العدادية    شهد عطية راغب محمد المحلة فصول 35201214.7514.5131686.5غرب

العفيفى   30927 سمير مصباح العدادية    فاطمه عطية راغب محمد المحلة فصول 29.53648101064.5غرب

عبدالرحمن    30928 صابر الله نصر العدادية    فاطمه عطية راغب محمد المحلة فصول 21.58511.5971063.5غرب

عبدربه   30929 محمد الزاوى العدادية    فايزه عطية راغب محمد المحلة فصول 1664.538.551064.5غرب

ندا    30930 عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز العدادية    لبنى عطية راغب محمد المحلة فصول 33.51516.59.57.516.51654غرب

الهرميس    30931 مصطفى فاروق حاتم العدادية    ملك عطية راغب محمد المحلة فصول 367.512.59.55.5151665غرب

السدس    30932 عبدالعزيز على غالى العدادية    منى عطية راغب محمد المحلة فصول 35157.55.55.5151865غرب

ابوعبده    30933 محمد جلل نزيه العدادية    ندى عطية راغب محمد المحلة فصول 16.52.52.5222.5842غرب

القطب   30934 حسنى وجيه العدادية    ندى عطية راغب محمد المحلة فصول 278.510.57.59.5101163.5غرب

الحوت    30935 عبدالرحمن السعيد رزق العدادية    نورهان عطية راغب محمد المحلة فصول 22.59.545.59111352.5غرب

فوده    30936 محمد حجازى محمد العدادية    نورهان عطية راغب محمد المحلة فصول 3317157.58.514.51374غرب

ابوعبده    30937 على محمد طارق العدادية    هاجر عطية راغب محمد المحلة فصول 38.528.518.51414.5191759.5غرب

العزب    30938 محمد رزق محمد العدادية    هاجر عطية راغب محمد المحلة فصول 33.51714.51112.5191785غرب

احمد    30939 عبدالعليم عبدالرحمن عبدالخالق العدادية    هبه عطية راغب محمد المحلة فصول 30.510.5117.59181763غرب

فوده    30940 عبدالحى محمد احمد العدادية    هدى عطية راغب محمد المحلة فصول 22112.52.59111662.5غرب

الجمال   30941 يسرى عاطف العدادية    هدى عطية راغب محمد المحلة فصول 29.515.57.57.57.510.51364.5غرب

علم   30942 عبدالنبى علم العدادية    هدى عطية راغب محمد المحلة فصول 308.5107.512.515.51465.5غرب

حمد    30943 عبدالعزيز محمد محمد العدادية    ياسمين عطية راغب محمد المحلة فصول 2810.57910.5111463غرب

حجاج   30944 السعيد جابر بنون   ابراهيم النجار بسيونى المحلة محمد 2012.51055.514.51252.5غرب

وحش   30945 ابراهيم رمضان بنون   ابراهيم النجار بسيونى المحلة محمد 85.5102.5311.51041.5غرب
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سالم   30946 محمد سالم بنون   ابراهيم النجار بسيونى المحلة محمد 2510104.51.515.51052.5غرب

النجار   30947 ابراهيم عبداللطيف بنون   ابراهيم النجار بسيونى المحلة محمد 368.515111018.51452.5غرب

نجا   30948 حسين محمود بنون   ابراهيم النجار بسيونى المحلة محمد 26.54154.5516.51052.5غرب

خليف   30949 عبدالخالق محمود بنون   ابراهيم النجار بسيونى المحلة محمد 35713.57.57.5171151.5غرب

ابوسيف   30950 عبدالقادر ابراهيم بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 24.57.514.54216.51151.5غرب

يوسف   30951 عبدالمحسن الهادى بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 17.52104.52.5161361.5غرب

ابوقوره    30952 المام سعدى امام بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 82.5103.51.517.51251.5غرب

المزين   30953 محمد جابر بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 39271914.51419.51682غرب

سعيد   30954 احمد جمال بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد28.512147.5817166غرب

ابوسالم   30955 رشدى حمدى بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 36.521.515.58.512171262.5غرب

عبدالرازق   30956 محمد خالد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 13.54.572314.51151.5غرب

عبدالعال   30957 عبداللطيف خضر بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد3623.519141520146غرب

خليف   30958 سيداحمد سامى بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 382518.5131219.51561.5غرب

زكريا   30959 بدر سعد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد نصف18.56.57.51.51.512125غرب

شاميه   30960 شوقى سعد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد18.591031.510135غرب

الجعفرى   30961 احمد سمسم بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد36.52419.7514.51420136غرب

عبدالخالق   30962 ابراهيم طارق بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد127.57.53.5311104غرب

منجود   30963 مصطفى طارق بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 29.51271.53.5915.581.5غرب

ابوطالب   30964 عباس عاصم بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد5.55.55واحدواحد95.55.5غرب

الشيخ   30965 محمد عبدالحميد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد73.52146.55نصف6.5غرب

الشاعر   30966 اليمانى عبدالرحمن بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 24.57.5117.55111042.5غرب

ابوسعده   30967 عبدالغنى عبدالله بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 3826.51914.513.5191261.5غرب

درويش   30968 عبدالحليم عصام بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 30.58.5103.57.5157.562.5غرب
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ابووافى    30969 على احمد على بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 27.59103.55.5168.572.5غرب

بكر   30970 على فايز بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 30.520134.57.5166.572.5غرب

ابوطالب   30971 سمير كامل بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 372813.51010.5201372.5غرب

عويضة   30972 احمد محمد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 298.57.510.510141073غرب

سالم   30973 عبدالسلم محمد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 29.57.5557.5111362.5غرب

ابوطالب   30974 عبدالمنعم محمد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 28.522101310.5151042.5غرب

عليان   30975 فرحات محمد بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 37.52816.513.513.5201273غرب

خضر   30976 السعداوى هانى بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 15.57.532.52.510352.5غرب

السيد    30977 محمد فوزى وائل بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 3522.57.59.59.51510.563.5غرب

النجار   30978 احمد ياسر بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 5742.5واحد187.55.52.5غرب

زيدان   30979 رجب يسرى بنون   احمد النجار بسيونى المحلة محمد 22.57.5101.537.51052.5غرب

عبداالنبى   30980 محمد عمر بنون   ادهم النجار بسيونى المحلة محمد 23.58.51023101473غرب

عليان   30981 فرحات السعيد بنون   اسلم النجار بسيونى المحلة محمد 36.5201614.515181183.5غرب

الحول   30982 السعيد ماجد بنون   اكرم النجار بسيونى المحلة محمد 16.58102.5310872.5غرب

رجب   30983 السيد احمد بنون   السيد النجار بسيونى المحلة محمد 39.52719.7513.512.5191583.5غرب

محجوب   30984 عبدالحليم حسين بنون   السيد النجار بسيونى المحلة محمد 7.5121183.5واحد211511.5غرب

سعده   30985 محمد عبدالغنى بنون   السيد النجار بسيونى المحلة محمد 30.517.512.55814.51173.5غرب

جعفر   30986 السعيد على بنون   السيد النجار بسيونى المحلة محمد 3618127.59.5171152غرب

علوان   30987 السيد يسرى بنون   السيد النجار بسيونى المحلة محمد 3312.51087.5171362.5غرب

طولن    30988 امين عزت محمد بنون   امين النجار بسيونى المحلة محمد 271011.55.54.5141042.5غرب

شاميه   30989 عبدالرحمن عبدالرحمن بنون   ايمن النجار بسيونى المحلة محمد 21.591444.511.51063غرب

درويش   30990 طاهر محمد بنون   بدر النجار بسيونى المحلة محمد 3927.519.512.510201473.5غرب

ابواسماعيل   30991 توفيق محمد بنون   توفيق النجار بسيونى المحلة محمد 35.516.5197.59.5181973.5غرب
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عبدالكريم   30992 السعيد جمال بنون   خالد النجار بسيونى المحلة محمد 37.519.5171412.515.51763.5غرب

الديسطى    30993 الدين سراج فتوح بنون   خالد النجار بسيونى المحلة محمد 289.514.5107.5161073.5غرب

الشاذلى   30994 احمد محمود بنون   رأفت النجار بسيونى المحلة محمد 3.56.51052.5صفر4.586غرب

الشاعر   30995 عبدالحى ابراهيم بنون   رضا النجار بسيونى المحلة محمد 38.525.519129.517.51063.5غرب

بركات   30996 زكريا السيد بنون   زياد النجار بسيونى المحلة محمد 291712.547.511.512.562غرب

محجوب   30997 عبدالله عبدالقادر بنون   سعد النجار بسيونى المحلة محمد 24.511.511.542.511.51461.5غرب

عليان   30998 طلعت لطفى بنون   طلعت النجار بسيونى المحلة محمد 36.516.517.511.510.5151273غرب

مرعى   30999 محمد محمود بنون   عادل النجار بسيونى المحلة محمد 23221099.512.51674.5غرب

القطعانى   31000 عبدالحميد بشير بنون   عبدالحميد النجار بسيونى المحلة محمد 3515.512.57.5918.51283.5غرب

خيرة   31001 عبدالغنى اسامه بنون   عبدالرحمن النجار بسيونى المحلة محمد 361917.588.51712.564.5غرب

الدسوقى   31002 ابراهيم رضا بنون   عبدالرحمن النجار بسيونى المحلة محمد 38.5282014.51519.512.584غرب

محمد   31003 عبدالعاطى رضا بنون   عبدالرحمن النجار بسيونى المحلة محمد 2.581032.5صفر177.510.5غرب

سعده   31004 محمد عبدالغنى بنون   عبدالرحمن النجار بسيونى المحلة محمد 3221178.58.517.51682.5غرب

مطاوع   31005 عبدالكريم فتحى بنون   عبدالرؤف النجار بسيونى المحلة محمد 38.526.51914152011.583غرب

مطاوع   31006 صبحى ابراهيم بنون   عبدالله النجار بسيونى المحلة محمد واحد26.55192.25319187غرب

ابوصالح   31007 على محمد بنون   عبدالله النجار بسيونى المحلة محمد 25.58.5103.53513.562غرب

القاسى   31008 عبدالمنعم رشاد بنون   عبدالمنعم النجار بسيونى المحلة محمد 18105.522.53.51031.5غرب

عبدالعال   31009 سالم صالح بنون   عبدالواحد النجار بسيونى المحلة محمد 21.595.5348682غرب

الجعفرى   31010 عبدالصادق ابراهيم بنون   عبوده النجار بسيونى المحلة محمد واحد3.54.510.58واحد9.5157غرب

مطاوع   31011 عزت نجاتى بنون   عزت النجار بسيونى المحلة محمد واحد13462.54.5385غرب

الجعفرى   31012 احمد سمسم بنون   عصام النجار بسيونى المحلة محمد 35.5151287.516.512.552غرب

وحش   31013 على احمد بنون   على النجار بسيونى المحلة محمد 341211.57.57.5101261.5غرب

بركات   31014 مرسى اسامه بنون   على النجار بسيونى المحلة محمد 288.511.54.57.5101161.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1431

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوزيد   31015 عبدالحميد عبدالمنعم بنون   على النجار بسيونى المحلة محمد 231073.57.55.5351.5غرب

حميده   31016 على ياسر بنون   على النجار بسيونى المحلة محمد 38.5861.5واحد18.56.510غرب

سلمة   31017 صالح حمدى بنون   عماد النجار بسيونى المحلة محمد 30.515.5117.55.5101152غرب

الدح   31018 بدر بدر بنون   فارس النجار بسيونى المحلة محمد 24513.53.53.594.542غرب

عبدالحميد   31019 محمدعلى خالد بنون   فارس النجار بسيونى المحلة محمد 36.527.518139.51812.562غرب

المزين   31020 عبدالعظيم رضا بنون   فارس النجار بسيونى المحلة محمد 3412.51310.5813.511.571.5غرب

عبدالحميد    31021 محمود الدين بنون   فارسسيف النجار بسيونى المحلة محمد 3818.519.51511.5161472غرب

الشابورى    31022 ابراهيم العيسوى فرج بنون   فارس النجار بسيونى المحلة محمد 24.57.511.53510751.5غرب

جاد    31023 بدير محمد محمد بنون   فارس النجار بسيونى المحلة محمد 12.55.575.55.5105.542غرب

المزين   31024 عبدالهادى عبدالفتاح بنون   كامل النجار بسيونى المحلة محمد 38.52913.513.514.52012.572غرب

سعيد   31025 السيد امين بنون   كريم النجار بسيونى المحلة محمد 35.522161312.52011.543.5غرب

ياقوت   31026 ابراهيم ياقوت بنون   كريم النجار بسيونى المحلة محمد نصف28.51013.57.55.515.583غرب
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ابوريه   31027 لطفى محمد بنون   لطفى النجار بسيونى المحلة محمد 289144.57.514.51251.5غرب

العباسى   31028 ابراهيم ابراهيم بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد36.514.5143.57.516127غرب

مصطفى    31029 محمد عبدالمعبود ابراهيم بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 27611.537.510.5341.5غرب

ياقوت   31030 محمد ابراهيم بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 3921.51311.57.516.51352غرب

عرفات   31031 ابراهيم احمد بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 18.512.5103.57.513.55.531.5غرب

جحا   31032 عبدالشكور احمد بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 39.529.519.7514.514.75201972.5غرب

الشاذلى   31033 عبدالعليم احمد بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 29.56107.5871061.5غرب

جحا   31034 شلبى بخيت بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 382619.7513.515201171.5غرب

الدح   31035 محمد حسن بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 35910.510.510.512772غرب

ابوطالب   31036 شلبى خالد بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 35.517.513.51113.517.511.571.5غرب

المزين   31037 عبدالعظيم سراج بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 3218.5101112.51711.572.5غرب

الجعفرى   31038 السيد سعد بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 21.51347.595872غرب

علم   31039 حافظ عبدالحليم بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 311311.510.51014.51472غرب

عبدالعال   31040 عبدالظاهر على بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 154.54354.56.562غرب

عميرة   31041 على على بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد نصف231147.57.56.5107غرب

الشاعر    31042 عبداللطيف الدين عماد بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد30.5457.55.54.57.57غرب

عطية   31043 سعد فتوح بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد واحد30.56.55.55107.587غرب

جودة   31044 فتوح مجدى بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 39.5291915151912.572.5غرب

السيد   31045 عبدالفتاح محمود بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 7.571.5نصف12.515102.57.5غرب

الحول   31046 مسعد هانى بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 2810107.510510.572غرب

المام   31047 سعدى ياسر بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 39.530181112.51813.571.5غرب

الدهلن    31048 محمد سلمه ياسر بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 244.54.537.54.58.572غرب

عبدالعال    31049 مجاهد محمد ياسر بنون   محمد النجار بسيونى المحلة محمد 2611.567.511.58.510.562غرب
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جميل   31050 عبدالفتاح ابراهيم بنون   محمود النجار بسيونى المحلة محمد 3425.515121515.514.572.5غرب

سعيد    31051 فرج سعيد السعداوى بنون   محمود النجار بسيونى المحلة محمد 36.51511.513.514.515.511.572.5غرب

ابراهيم   31052 محمد السيد بنون   محمود النجار بسيونى المحلة محمد 11.53102.554.5772غرب

خليل    31053 مصطفى عطيه ماهر بنون   محمود النجار بسيونى المحلة محمد 36.52518.51414.5191374.5غرب

المزين   31054 عبدالحميد محمود بنون   مروان النجار بسيونى المحلة محمد 32.518.577.5818.510.556غرب

عبدة   31055 مسعد احمد بنون   مصطفى النجار بسيونى المحلة محمد 26.51557.54.571261.5غرب

حسن   31056 منجى احمد بنون   مصطفى النجار بسيونى المحلة محمد واحد683335.546غرب

جوده   31057 لبيب حسن بنون   مصطفى النجار بسيونى المحلة محمد 2114.51.5981010.572.5غرب

اسماعيل    31058 على احمد حماده بنون   مصطفى النجار بسيونى المحلة محمد 3427199.510.518.51683غرب

الشاذلى   31059 ابراهيم محمود بنون   مصطفى النجار بسيونى المحلة محمد 30.51010.57.57.57.51181.5غرب

الشاعر   31060 السيد محمود بنون   مصطفى النجار بسيونى المحلة محمد 226.581.5نصف443.5غرب

عبدالعال   31061 محمد محمد بنون   نادر النجار بسيونى المحلة محمد واحد22.54534.54.5108غرب

عبدالعزيز   31062 احمد ربيع بنون   هيثم النجار بسيونى المحلة محمد 2510748810.562غرب

حسين   31063 يحى يحى بنون   يوسف النجار بسيونى المحلة محمد 1684231.57.571.5غرب

النجار   31064 حامد مصطفى المحلة احمد واحد3725.51713.51116.511.58غرب

محمدابوزيادة   31065 عبدالغفار محمد المحلة اسلم 28.59.5107.559.51281.5غرب

ابوسمرة    31066 نصر حسن رمضان المحلة حسن 16.515.547.58.5712.582غرب

عبدالرحمن   31067 على حسن المحلة رضوان 39261715151918.582.5غرب

متولى    31068 حسن كمال عادل المحلة كمال نصف227.5537.54.5105غرب

ابوالخير   31069 على احمد المحلة محمد 269.55.52.57.566.582غرب

مخيمر   31070 محمد السعيد المحلة محمد 362519131516.51982غرب

متولى    31071 مرسى حسنى جميل المحلة محمد 38.52619.514.51519.51966غرب

العشرى   31072 خطاب حافظ المحلة محمد 3116105.57.581183غرب
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ابودنيا   31073 كمال عبدالحميد المحلة محمد 29.59.557.59.57.51172غرب

القاضى   31074 ابراهيم محمود المحلة محمد 382115.510.513.5151663غرب

يحى   31075 عبدالله يحى المحلة محمد 28.511.557.55.561061.5غرب

ابراهيم   31076 محمود ابراهيم المحلة محمود 392819.7514.515201581.5غرب

النجار   31077 حامد احمد المحلة محمود 3727.5181314.5201985غرب

السيد   31078 محمود محمد المحلة محمود 11.516.51087.514.510.584غرب

باشا    31079 السيد ابراهيم محمد المحلة نجاح 22.519.5107.53.512.51264غرب

القاضى   31080 عبدالرحمن محمد المحلة اسراء 361811.511.512.517.51356غرب

الله    31081 ضيف ابواليزيد رفعت المحلة ايمان 20.54.54.52.55310.556غرب

ابوالخير   31082 حسن محمد المحلة ايمان 2411.510857.512.553.5غرب

عبدالسلم   31083 السنوسى محمد المحلة ايه 3213.51087.5111354غرب

العشرى   31084 محمود عبدالفتاح المحلة داليا 27.515102.52.5810.576.5غرب

مصطفي   31085 ابواليزيد رضا المحلة رحمه 24121022.5111553غرب

النجار   31086 جميل حامد المحلة ريم 33.520107.57.51614.553.5غرب

عبدالعاطى   31087 ابراهيم عاطف المحلة ساره 392918.51414.752019810غرب

العشرى   31088 جمعه احمد المحلة سلمى 39.53019.51514.52020810غرب

السيسى    31089 عبدالقادر احمد عبدالقادر المحلة سهام 34.528159.57.517.51766.5غرب

ابوالخير   31090 يحيى السيد المحلة سومه 3322.514.57.510151288.5غرب

الششتاوى   31091 محمد ابراهيم المحلة شمس 27.515.51037.57.51977غرب

شواه   31092 السيد اسماعيل المحلة شمس 33.5141011.59121264.5غرب

عبدالرؤف   31093 السيد رضا المحلة شيرهان 25156.5996.513.564غرب

عبده   31094 متولى عماد المحلة شيماء 28.518.56.57.55.510.511.586غرب

سالم   31095 عبدالله ايمن المحلة صفاء 38.529151314191665.5غرب
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البلتاجى   31096 ابراهيم محمود المحلة عايده 35.521.51410.513.5191685.5غرب

عبدالسلم   31097 بهلول السيد المحلة عزه 393017.512142017.587غرب

القاضى    31098 على محمد القاضى المحلة لمياء 362811107.517.51576.5غرب

عبدالرؤف    31099 ابراهيم بسيونى الله المحلة منه 39.53019.514.75152019.589غرب

الدين    31100 نصر محمد انور المحلة مى 382919.512.5152014.584غرب

نصر   31101 عبدالله ممتاز المحلة ندى 29.518.514.58.57.51615.555غرب

ابوالخير   31102 السيد خيرى المحلة نورهان 29.59.512.5951616.545غرب

خالد   31103 احمد حسين المحلة هانم 29.59.5109.53.512955غرب

معوض   31104 يوسف احمد المحلة هدير 26.51110.58514.51363.5غرب

الفخرانى   31105 طلعت السيد المحلة هيام 352017.511.51117.515.565غرب

ابوالخير   31106 عبدالله عبدالله بالسجاعيه  ابراهيم داود المحلة سليمان 28.5216.57.561013.563غرب

ابراهيم   31107 حسن ابراهيم بالسجاعيه  ادهم داود المحلة سليمان 17.5155.545101261.5غرب

زايد    31108 حسن ابوالمجد عصام بالسجاعيه  ادهم داود المحلة سليمان 14.58545101253غرب

رميح   31109 انور عصام بالسجاعيه  انور داود المحلة سليمان 32.525.513.5141316.51565غرب

فضل   31110 احمد السيد بالسجاعيه  بكرى داود المحلة سليمان 17.51510366.510.551.5غرب

محمد   31111 ابراهيم رضا بالسجاعيه  خالد داود المحلة سليمان 26.516.511.57.57.512.512.541.5غرب

شتلة   31112 محمد وليد بالسجاعيه  خالد داود المحلة سليمان واحد372717.514.512.518.5135غرب

الرفاعى   31113 عبدالعزيز هاشم بالسجاعيه  رشدى داود المحلة سليمان 9.5171011.5117.514.552.5غرب

شتله    31114 محمد حافظ زغلول بالسجاعيه  سعد داود المحلة سليمان 26.51110.54.57.5111453غرب

الجندي   31115 عبدالقادر محمود بالسجاعيه  عبدالقادر داود المحلة سليمان 36.525.516.51313181672غرب

تركي   31116 السيد خالد بالسجاعيه  عمرو داود المحلة سليمان 37291912.515201552غرب

ابوالنصر   31117 مطاوع حسن بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 13.510.54.54.56129.541.5غرب

حسنين   31118 محمد حسنين بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 39.529.518.514152018.552.5غرب

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد

. أ    ت على حسن احمد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1436

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شتلة    31119 عبدالله محمد شريف بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 14.51911.58.58.515.51362غرب

رزق   31120 جمعه صبحى بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 35.52612.511.510.5201542.5غرب

الجندي   31121 عبدالقادر عبدالله بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 39.53019.751515201863.5غرب

قنديل    31122 محمد ابراهيم نادر بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 11154.53.567.51342غرب

ابوطالب    31123 السيد فرج هانى بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 38.52718.51314191651.5غرب

فرغلى   31124 محمد ياسر بالسجاعيه  محمد داود المحلة سليمان 20.510.57.54.57.511.514.551.5غرب

محمد   31125 السيد ماهر بالسجاعيه  الء داود المحلة سليمان 36.53019.51415201988غرب

علي    31126 محمد محمد ابراهيم بالسجاعيه  ايات داود المحلة سليمان 39.5291813.512.519.751977غرب

حسانين   31127 عبدالفتاح رفيق بالسجاعيه  جيهان داود المحلة سليمان 38.529.519.515152018.566.5غرب

ابوطالب   31128 ابوزيد ايمن بالسجاعيه  داليا داود المحلة سليمان 33.515128.57.5101583.5غرب

ابوالعل   31129 امين جلل بالسجاعيه  روان داود المحلة سليمان 37.528.51814.51119.512.585غرب

ابوالحسن    31130 محمد احمد هشام بالسجاعيه  سها داود المحلة سليمان 36.53018151219.51595غرب

غازي   31131 ذكى غازى بالسجاعيه  شروق داود المحلة سليمان 34.52311.513818.513.585غرب

قنديل   31132 السيد ماهر بالسجاعيه  شهد داود المحلة سليمان 342417151115.51775غرب
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حسنين   31133 محمد بشير بالسجاعيه  فريده داود المحلة سليمان 33.520.510.5113.51017.585غرب

الجندي   31134 صابر احمد بالسجاعيه  مريم داود المحلة سليمان 39.53019.51515201886غرب

ابراهيم   31135 احمد محمد بالسجاعيه  ندى داود المحلة سليمان 32241114.511.518.51586غرب

الجندى    31136 محمد السيد فوزى بالسجاعيه  نهله داود المحلة سليمان 383018.51515201886غرب

قنديل    31137 السيد محمد اهاب بالسجاعيه  نوران داود المحلة سليمان 382915.51515201685.5غرب

قنديل   31138 محمد ياسر بالسجاعيه  هاجر داود المحلة سليمان 3627.51714.75151916.585.5غرب

الجندي   31139 عبدالقادر السيد بالسجاعيه  هند داود المحلة سليمان 38.5291714.51519.517.575.5غرب

الجندي   31140 عبدالقادر عبدالحكيم بالسجاعيه  يارا داود المحلة سليمان 37.529.51614.51218.51785غرب

تركي   31141 ابراهيم ممدوح بالسجاعيه  يارا داود المحلة سليمان 29.5191012.57.5111573غرب

امام   31142 اسماعيل حمدى بنات  اسراء ع المحلة السجاعية 33.5217.5108.513.51472غرب

عليان   31143 حبيب صبحى بنات  اسراء ع المحلة السجاعية 2821.5101210171562غرب

خليف   31144 عبدالخالق عبدالمنعم بنات  اسراء ع المحلة السجاعية 2819.51095161241.5غرب

احمد   31145 عبدالله فتحى بنات  اسراء ع المحلة السجاعية 36.52413121017.51541.5غرب

الله      31146 نعمه احمد محمد احمد بنات  اسماء ع المحلة السجاعية 37291713.59.5181952.5غرب

علوان   31147 سعد ايمن بنات  اسماء ع المحلة السجاعية 3930191514.52019.565غرب

رضوان   31148 احمد جابر بنات  اسماء ع المحلة السجاعية 3422.5181310.516.517.562غرب

ذكى   31149 عبدالعال سامى بنات  اسماء ع المحلة السجاعية 352616.514.751217.516.551.5غرب

شحاته    31150 الغريب محمد غريب بنات  اسماء ع المحلة السجاعية 32.517108.5518.517.572غرب

القصبى   31151 عبدالمنعم عزت بنات  الء ع المحلة السجاعية 332414.511121915.553غرب

مطاوع   31152 زيدان على بنات  الء ع المحلة السجاعية 39.5301915152016.563غرب

الديسطى    31153 السعيد السعيد كلثوم بنات  ام ع المحلة السجاعية 28.522.51013.51017.51273غرب

الله    31154 خلف محمد جاد بنات  امل ع المحلة السجاعية 38.53019.51513.5201475.5غرب

عليان    31155 السعيد على هانى بنات  امل ع المحلة السجاعية 32.525181510201175.5غرب
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شعيب   31156 عبدالحليم صبحى بنات  اميره ع المحلة السجاعية 37.53019.51514201765غرب

مسعود   31157 السيد فرج بنات  اميره ع المحلة السجاعية 2929181511.519.51355.5غرب

الحول   31158 بهجات السيد بنات  ايمان ع المحلة السجاعية 3728.517.5151219.515.583.5غرب

المام   31159 سعدى ياسر بنات  ايمان ع المحلة السجاعية 393019.514.7513.519.516.583.5غرب

اسماعيل   31160 احمد طه بنات  ايه ع المحلة السجاعية 2625.5161511.519.514.573.5غرب

عبدالجواد   31161 فريد عبدالجواد بنات  ايه ع المحلة السجاعية 342713.513.510.52015.573غرب

ابوطاحون   31162 احمد مرزوق بنات  ايه ع المحلة السجاعية 3628.514.510.512201679غرب

خليف   31163 نبيل وليد بنات  ايه ع المحلة السجاعية 35.522.513.513.512.5191656غرب

المهدى   31164 عبدالرحمن احمد بنات  جميله ع المحلة السجاعية 3420.5109.5101814.555.5غرب

ابوخضره   31165 محمد اكرامى بنات  حبيبه ع المحلة السجاعية 39.53019.514.5152016.5710غرب

ابراهيم   31166 السيد عبدالستار بنات  حبيبه ع المحلة السجاعية 23.58.51010.58131559غرب

السجاعى   31167 عبدالمنصف ابراهيم بنات  حنان ع المحلة السجاعية 24459.57.56.514.558غرب

ابوريه   31168 لطفى عصام بنات  خلود ع المحلة السجاعية 26156.596101246.5غرب

بكر    31169 سعد الدين عماد بنات  خلود ع المحلة السجاعية 23857.55.571245.5غرب

المزين   31170 عبدالستار محمد بنات  خلود ع المحلة السجاعية 18.53.54.57.542.51162.5غرب

ابوعفش   31171 فريد محمد بنات  خلود ع المحلة السجاعية 3320614.75111211.576.5غرب

خليف   31172 السيد حمدى بنات  دعاء ع المحلة السجاعية 2015610.581313.567غرب

نجا   31173 حسين عبدالدايم بنات  دعاء ع المحلة السجاعية 34235.511.5913.51477غرب

حامد   31174 احمد فتوح بنات  دعاء ع المحلة السجاعية 27.587981013.547.5غرب

مخيمر   31175 حلمى محفوظ بنات  دعاء ع المحلة السجاعية 392919.51414.5201989.5غرب

الرفاعى   31176 سعد اسامه بنات  دنيا ع المحلة السجاعية 29.5151211.5101415.558.5غرب

عبدالعال   31177 فوزى عبدالحميد بنات  دنيا ع المحلة السجاعية 227710.510.51013.565غرب

ابوغالى   31178 ابراهيم علء بنات  دنيا ع المحلة السجاعية 338.512.512.5101414.567غرب
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عليان   31179 لطفى ياسر بنات  دنيا ع المحلة السجاعية 3115.512129.514.513.577.5غرب

مرسى   31180 عبدالفتاح السيد بنات  دينا ع المحلة السجاعية 33.515111210.516.51367.5غرب

عليان   31181 عطا اسامه بنات  رحاب ع المحلة السجاعية 28157107.512.512.556غرب

الشاذلى    31182 المحمدى شوقى راضى بنات  رحاب ع المحلة السجاعية 35.526.513.510.59151667غرب

اسماعيل   31183 عبدالهادى صلح بنات  رضا ع المحلة السجاعية 35.5241914.7510.519.515.568.5غرب

مرعى   31184 عبدالفتاح نسيم بنات  رضوى ع المحلة السجاعية 35.522189419.515.559.5غرب

الدسوقى   31185 عبدالعزيز ايمن بنات  رنا ع المحلة السجاعية 34.51516.55.531814.555.5غرب

هيبه   31186 عبداللطيف ايمن بنات  رنا ع المحلة السجاعية 39.53016.514152017.556.5غرب

سلطان    31187 احمد ابراهيم محمود بنات  رنين ع المحلة السجاعية 26.59.51032.515.512.552.5غرب

ابوخضرة   31188 احمد احمد بنات  روان ع المحلة السجاعية 28.515107.55.5171354غرب

ناصف    31189 عثمان ابراهيم اسامه بنات  روان ع المحلة السجاعية 38.52919.515152014.576.5غرب

العسال   31190 مرتضى حسنى بنات  روان ع المحلة السجاعية 3722181514.51915.555.5غرب

عبدالبر   31191 محمد عبدالله بنات  روان ع المحلة السجاعية 36.52719151319.51365.5غرب

ابراهيم   31192 مبروك وجدى بنات  روان ع المحلة السجاعية 37.52817.514.758.5201565.5غرب

الدسوقى   31193 عبدالعزيز ايمن بنات  ريهام ع المحلة السجاعية 26.5912.554181355غرب

جحا   31194 رزق ذكى بنات  زينب ع المحلة السجاعية 3929.519.51513.5201775.5غرب

ابوطالب   31195 سمير هيثم بنات  زينب ع المحلة السجاعية 332617.513.512.519.515.545غرب

احمد    31196 محمد منصور وليد بنات  زينب ع المحلة السجاعية 38.530141413.5201575غرب

عبيد   31197 عبدالمنعم صيام بنات  ساره ع المحلة السجاعية 39.528.519.51415201866غرب

البقرى   31198 عبدالعاطى عبدالعاطى بنات  ساره ع المحلة السجاعية 39.52919151519.751687.5غرب

عليان   31199 عبدربه على بنات  ساره ع المحلة السجاعية 33.522.517.510.57.518.51687.5غرب

خليف   31200 حسن سامى بنات  سالى ع المحلة السجاعية 34.526.5181414.7519.513.576غرب

حبيب    31201 عبدالرحمن محمود وليد بنات  سحر ع المحلة السجاعية 2918.5118.57.52014.584.5غرب
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عبدالعاطى   31202 عبدالعاطى محمد بنات  سها ع المحلة السجاعية 3725.513.51192014.587غرب

خليف   31203 عبدالله عبدالفتاح بنات  سهام ع المحلة السجاعية 3528149.53.519.515.567غرب

الجعفرى   31204 الرشيدى محمود بنات  شربات ع المحلة السجاعية 36.52316.512.51016.512107غرب

غنيم   31205 عبدالله حمدى بنات  شهد ع المحلة السجاعية 372518.51413.51915.597.5غرب

اسماعيل   31206 سعد وليد بنات  شهد ع المحلة السجاعية 38261814.751518.514.5109غرب

خليف   31207 ابراهيم الزغبى بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 37.52919.7515152011.5910غرب

حامد   31208 احمد السيد بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 37151412.51116.512.598.5غرب

حسين   31209 حمدى حسام بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 36.51715.51212.518.51388.5غرب

الشاعر   31210 السيد مجدى بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 3312107.510.5151088غرب

اسماعيل    31211 حسن عامر محمد بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 29.510.5115.59.51510.576.5غرب

البسطويسى   31212 عبدالخالق محمد بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 35.520.5141211.519.514.599غرب

القماش   31213 محمد محمد بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 23.594.52.54.571077.5غرب

ابوسالم   31214 محمد محمود بنات  شيماء ع المحلة السجاعية 37.52919.515152015.5910غرب

خليف   31215 سيداحمد محمود بنات  صباح ع المحلة السجاعية 322410.568.518.5489غرب

حسن    31216 عرفه عرفه احمد بنات  صفيه ع المحلة السجاعية 39.5302015152011910غرب

متولى    31217 منصور فاروق جمال بنات  عبير ع المحلة السجاعية 36.524.51712141910.5109.5غرب

السجاعى   31218 عبدالمنعم على بنات  عزه ع المحلة السجاعية 232161012.514.59.577غرب

القرمه   31219 على محمد بنات  عزيزه ع المحلة السجاعية 67غـ10.51112غـ1924غرب

المام   31220 انسسعدى بنات  عل ع المحلة السجاعية 3525.512.51211.5191487.5غرب

جودة   31221 السيد محمود بنات  عل ع المحلة السجاعية 32.522101110.518.56.598غرب

ابوريه   31222 محمد النبوى بنات  فاطمه ع المحلة السجاعية 32.517.5107.55.5181378.5غرب

جحا   31223 رزق ذكى بنات  فاطمه ع المحلة السجاعية 3828.52011141911.587.5غرب

علوان   31224 السيد محمد بنات  فاطمه ع المحلة السجاعية 3016.56.544.5161197.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1441

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالعزيز   31225 احمد محمود بنات  فرح ع المحلة السجاعية 25.58117.5410.51063.5غرب

الشربينى    31226 محفوظ عبدالعزيز صابر بنات  فيفيان ع المحلة السجاعية 33151313.513.518.51284غرب

زكريا   31227 بدر احمد بنات  مرفت ع المحلة السجاعية 269.5105410.51151.5غرب

عليان   31228 ابراهيم السيد بنات  مروه ع المحلة السجاعية 372518.514.513.5191384.5غرب

خليف   31229 على اكرم بنات  مريم ع المحلة السجاعية 32.5211410317.513.574.5غرب

الحول   31230 السعيد طه بنات  مريم ع المحلة السجاعية 39282015142014.587غرب

جحا   31231 السيد عبدالشافى بنات  مريم ع المحلة السجاعية 38291514.7514.519.7515.598غرب

ابوخضره   31232 حمزه رضا بنات  منار ع المحلة السجاعية 383019.51514.52014.589غرب

عبدالحليم    31233 محمد حسين الله بنات  منه ع المحلة السجاعية 312516.5125.519.751474.5غرب

الحفناوى    31234 ابراهيم زكريا الله بنات  منه ع المحلة السجاعية 3316.517.512.59.519.51385.5غرب

الدهلن   31235 شتا محمود بنات  منى ع المحلة السجاعية 321815.57.57.51514.584غرب

المزين   31236 عبدالفتاح مجدى بنات  مها ع المحلة السجاعية 34.522.5181414171475غرب

خليف   31237 جمال هانى بنات  مى ع المحلة السجاعية 3522.51813.510.5181465.5غرب

المزين   31238 عبدالفتاح فكرى بنات  ميرفت ع المحلة السجاعية 32.51713.57.52181182غرب

السيد   31239 المرشدى عماد بنات  نانسى ع المحلة السجاعية 308.51253.5141274غرب

الحول   31240 هارون محمد بنات  نانسى ع المحلة السجاعية 37.527.5201513.52015.599غرب

اسماعيل    31241 حامد بدر حامد بنات  ندا ع المحلة السجاعية 341516.57.57.5151166.5غرب

ابوسالم    31242 عوض السعيد عبدالمحسن بنات  ندى ع المحلة السجاعية 37.53019.5151318.515.587غرب

ابراهيم   31243 عبدالصادق محمد بنات  ندى ع المحلة السجاعية 39.528171514.519.751298.5غرب

خليف    31244 عبدالمنعم عبدالله محمود بنات  ندى ع المحلة السجاعية 38.528191414.5201598غرب

خليف   31245 عبدالجليل محمود بنات  ندى ع المحلة السجاعية 392919.7514.5152012.598.5غرب

ابووافى   31246 على احمد بنات  نعمه ع المحلة السجاعية 35.51514.513.51419.51285.5غرب

الجعفرى   31247 احمد عصام بنات  نوران ع المحلة السجاعية 3925.51912.5152015.5107غرب
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الشربينى    31248 محفوظ عبدالعزيز خيرى بنات  نورهان ع المحلة السجاعية 26.59.5102.5510.51694.5غرب

النجار    31249 السيد عبدالغنى محمد بنات  نورهان ع المحلة السجاعية 3315748101254.5غرب
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عبيد   31250 محمود احمد بنات  نيرمين ع المحلة السجاعية 372615.51111181786.5غرب

جحا    31251 ابوالعز رمزى حازم بنات  هاجر ع المحلة السجاعية 393019.51515201879غرب

ابوسالم   31252 فوزى فوزى بنات  هاجر ع المحلة السجاعية 33.515.512.57.5101414.576غرب

ابوطاحون   31253 احمد ناصر بنات  هاجر ع المحلة السجاعية 7.53.51065واحد10.56.55غرب

خليف   31254 فرج رضا بنات  هبه ع المحلة السجاعية 3826.51914152017.577.5غرب

ابوسمره    31255 الششتاوى فوزى محمد بنات  هدى ع المحلة السجاعية 33.511.513.51.58.51010.557غرب

عوض   31256 ابراهيم ربيع بنات  هدير ع المحلة السجاعية 31.515.512.55.58.513.51367غرب

طلحه   31257 محمد محمد بنات  هدير ع المحلة السجاعية 27.51210.59.59.513.51467غرب

الشاعر   31258 السيد مجدى بنات  هناء ع المحلة السجاعية 3315107.5913.51364غرب

بيومى   31259 احمد نصرالدين بنات  وسام ع المحلة السجاعية 361512881415.565غرب

مصطفى   31260 عبدالصمد حسن بنات  وفاء ع المحلة السجاعية 37.5251514.51417.51669غرب

عبدالنبى   31261 محمد رأفت بنات  يارا ع المحلة السجاعية 29.517.5103.5811.51055.5غرب

الشراكى   31262 وهبه عصام بنات  يارا ع المحلة السجاعية 382916.5151519.51669.5غرب

الجعفرى   31263 السيد ابراهيم بنات  ياسمين ع المحلة السجاعية 31.51515912.5151669.5غرب

ناصف    31264 عثمان ابراهيم سامح بنات  ياسمين ع المحلة السجاعية 2413.511.557.510.510.554.5غرب

على   31265 فرج محمد بنات  ياسمين ع المحلة السجاعية 39.530191415201699.5غرب

رشيدى    31266 مصطفى عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركه  ابراهيم العدادية المحلة البشيط 11.5156.55.5211.51052.5غرب

الصحصاح    31267 ابراهيم رزق السيد المشتركه  احمد العدادية المحلة البشيط 35.51515.5121018.51261.5غرب

السيد    31268 محمد ابراهيم ايمن المشتركه  احمد العدادية المحلة البشيط 36.52013651816.584.5غرب

الدين     31269 زين احمد احمد عبدالخالق المشتركه  احمد العدادية المحلة البشيط 3011.510127.5171362غرب

عيد    31270 محمد ابوالعزم ياسر المشتركه  احمد العدادية المحلة البشيط 32.5247.5131018.510.562غرب

محمد    31271 عبدالمجيد السيد لطفى المشتركه  اشرف العدادية المحلة البشيط 25154.5102.516962.5غرب

شرف    31272 عيد عبدالرحيم عيد المشتركه  السيد العدادية المحلة البشيط 301578.5316.51462.5غرب
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الشرنوبى    31273 يوسف السيد وائل المشتركه  السيد العدادية المحلة البشيط 25.5151010.55.5181242غرب

ابوالخير    31274 الدسوقى احمد الغريب المشتركه  ايمن العدادية المحلة البشيط 351810117.5181262غرب

ديوه    31275 حسن السيد حسن المشتركه  حسام العدادية المحلة البشيط 25.516.5713318.51262.5غرب

الخولى    31276 محمد ابراهيم محمد المشتركه  حسام العدادية المحلة البشيط 298.510138197.552.5غرب

مبروك    31277 شلبى ابوطالب محمد المشتركه  حسام العدادية المحلة البشيط 331215.5141319.513.572غرب

الجميل    31278 السيد عبدالجواد محمد المشتركه  حسام العدادية المحلة البشيط 31.5151011.57.5181362.5غرب

ابوحلوة    31279 محمد حسن عبدالعاطى المشتركه  حسن العدادية المحلة البشيط 2910.5109.57.5181272.5غرب

عباسعطيه    31280 احمد عبدالناصر المشتركه  حسن العدادية المحلة البشيط 372819.51313.52014.565.5غرب

عيد    31281 الششتاوى عبداللطيف السيد المشتركه  خيرى العدادية المحلة البشيط 31.514108.53189.562.5غرب

حجازى     31282 على الدين سعد عبدالله المشتركه  عبدالحليم العدادية المحلة البشيط 21.51510.510217.59.552.5غرب

البرادعى    31283 عبدالفتاح عبدالعزيز ريحان المشتركه  عبدالرحمن العدادية المحلة البشيط 37231610.511.51910.552غرب

ابوصالحة   31284 عبدالرحيم ابراهيم المشتركه  عبدالرحيم العدادية المحلة البشيط 23.51677.51.515.51362.5غرب

نيده    31285 ابراهيم عبدالرؤوف عبدالفتاح المشتركه  عبدالرؤوف العدادية المحلة البشيط 23.59.578.5217972.5غرب

اسماعيل    31286 احمد على مرزوق المشتركه  على العدادية المحلة البشيط 26.5135123161152غرب

خليفة    31287 السيد فتحى خالد المشتركه  فتحى العدادية المحلة البشيط واحد34.5271011.51119128غرب

السودانى    31288 محمد عبدالعزيز عصام المشتركه  كريم العدادية المحلة البشيط واحد2420.564.53.516116غرب

حجازى    31289 محمد سليمان مختار المشتركه  كريم العدادية المحلة البشيط واحد9.51032.52.53.55.54غرب

الشملى    31290 ابراهيم محمد سامح المشتركه  ماهر العدادية المحلة البشيط واحد2015.55227.59.56غرب

اسماعيل    31291 عطيه محمد ابوزيد المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 39.529.51914.514.75201873غرب

الخولى    31292 الغريب زكريا اشرف المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط واحد2722.57.53.51.515.512.56غرب

البنهاوي    31293 ناصف السيد السيد المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 16.521.5753.511.5761.5غرب

ابوالخير    31294 محمد احمد ايهاب المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 37.528.515.511.51219.51361.5غرب

عيسي    31295 عبدالله متولى حسن المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 1422105413.512.551.5غرب
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رشيدى    31296 السعيد محمد خيرى المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 1419.56.532.510862غرب

ابوالعينين    31297 محمد زكى سعد المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 2420.5104.551511.551.5غرب

حلوة    31298 محمد عبدالشافى طارق المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 111933.54.512.5662غرب

يوسف    31299 محمد عبداللطيف عبدالستار المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط واحد2715.5104.53.51595غرب

ابراهيم    31300 ابوالفتوح السعيد عبدالله المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط واحد1417332.516114غرب

حجاج    31301 محمد السيد عصام المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط واحد21.517334.51384غرب

التهامى    31302 عبدالقادر التهامى مصطفى المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 2320.53.53.54.5151042غرب

عطيه    31303 عبدالفتاح فهمى ناصف المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 1521.53.544.5137.541.5غرب

ابراهيم    31304 احمد عبدالسلم هانى المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 1921.53.53.5513.57.541.5غرب

محمد    31305 عبدالمجيد محمد هيثم المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 3224108.57.516.510.551.5غرب

ناصف    31306 عبدالرحيم يسرى ياسر المشتركه  محمد العدادية المحلة البشيط 29.517.57.534.5154.571.5غرب

البلتاجى    31307 على ابراهيم رضا المشتركه  محمود العدادية المحلة البشيط 3825.515.512.512.51911.581.5غرب

احمد     31308 سيد متولى محمد رضا المشتركه  محمود العدادية المحلة البشيط 28.55.511.5137.512.5552.5غرب

الصادق    31309 محمد ابراهيم مسعد المشتركه  محمود العدادية المحلة البشيط 3519.51515101814.582.5غرب

الششتاوى    31310 عبدالرحمن عبدالفتاح منصور المشتركه  مختار العدادية المحلة البشيط 12157.511872.5صفر31غرب

شرف    31311 ابراهيم بدير مسعد المشتركه  مصطفى العدادية المحلة البشيط 176.56.5143.59572.5غرب

مصطفى    31312 نوير عزت محمد المشتركه  يوسف العدادية المحلة البشيط 3726.515151319.514.562.5غرب

سالم    31313 اسماعيل حسن عبدالفتاح المشتركه  اسراء العدادية المحلة البشيط 39.528.51814.514.519.516.572.5غرب

لبده    31314 محمد عبداللطيف عبدالقادر المشتركه  اسراء العدادية المحلة البشيط 3515.58149.516.510.571.5غرب

البلصى    31315 حسن محمد حسن المشتركه  اسماء العدادية المحلة البشيط 29.5118137.514.51261.5غرب

الخولي    31316 الششتاوى محمد خالد المشتركه  اسماء العدادية المحلة البشيط 39.53018151519.515.573.5غرب

ابوالخير    31317 محمد كمال صفوت المشتركه  اسماء العدادية المحلة البشيط واحد2571013.54.511107غرب

لبده    31318 محمد عبداللطيف عبدالسلم المشتركه  اسماء العدادية المحلة البشيط واحد351113159.515.511.58غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1446

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الخولى    31319 فرج عبدالفتاح مصطفى المشتركه  اسماء العدادية المحلة البشيط 3829.5141514.5201872.5غرب

ناصف    31320 عثمان بدير مجاهد المشتركه  اميره العدادية المحلة البشيط 35.52816.5151319.51382غرب

اسماعيل    31321 زيدان عبدالخالق سامح المشتركه  ايه العدادية المحلة البشيط 278.54.5137.51511.582.5غرب

ابوصالحة     31322 حسن يوسف عبداللطيف محمد المشتركه  ايه العدادية المحلة البشيط 3728.519.51513.52015.581.5غرب

ناصف    31323 عبدالعاطى فتحى محمد المشتركه  ايه العدادية المحلة البشيط 23.510.57154.58.51081.5غرب

لبدة     31324 سالم محمد احمد محمد المشتركه  بسمه العدادية المحلة البشيط 333010137.518.5972غرب

اسماعيل    31325 السيد طه السيد المشتركه  حنان العدادية المحلة البشيط واحد29.510614414.5137غرب

الجندى    31326 مصطفى ابراهيم مصطفى المشتركه  دعاء العدادية المحلة البشيط نصف3110.53.514515.512.58غرب

ابوصالحة    31327 ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم المشتركه  دنيا العدادية المحلة البشيط 25153.512.54.5711.561.5غرب

الشاذلى     31328 ابراهيم محمود محمد محمود المشتركه  رانيا العدادية المحلة البشيط واحد1411.52.5104.54.5105غرب

بدوى    31329 على ابراهيم عبدالفتاح المشتركه  رحمه العدادية المحلة البشيط 38.52917.513.514.52016.592.5غرب

رشيدى    31330 مصطفى السيد مصطفى المشتركه  رنا العدادية المحلة البشيط 3225.511.5141419.514.582.5غرب

ناصف    31331 ابرهيم ابراهيم سمير المشتركه  روان العدادية المحلة البشيط 21.5937.531311.574.5غرب

الغايش    31332 السيد حسن محمد المشتركه  ريم العدادية المحلة البشيط 39.530201415201987غرب

سالم     31333 مصطفى احمد محمد احمد المشتركه  ريهام العدادية المحلة البشيط 3930181414.519.517.586.5غرب

بكر    31334 ابراهيم ابواليزيد شريف المشتركه  ريهام العدادية المحلة البشيط 373017.5141419.51575غرب

الجويلى    31335 محروس عبدالوهاب السيد المشتركه  زينب العدادية المحلة البشيط 38.52915.51414201866.5غرب

السيد     31336 عبدالغفار الرازق عبد محمد المشتركه  زينب العدادية المحلة البشيط 2216.578215.516.575.5غرب

بدوى    31337 اسماعيل الطنطاوى ياسر المشتركه  زينب العدادية المحلة البشيط 30.52211.5131118.51573غرب

الجندى    31338 ابراهيم مسعد ابراهيم المشتركه  ساره العدادية المحلة البشيط 3210107.5316.5975.5غرب

ابراهيم    31339 احمد عبدالسلم هانى المشتركه  ساره العدادية المحلة البشيط 383017.51410.519.51476غرب

ناصف    31340 السيد عطيه مختار المشتركه  سماح العدادية المحلة البشيط 37.5211712.510.518.514.576غرب

سالم    31341 السباعى عبدالرحمن عبدالناصر المشتركه  سمر العدادية المحلة البشيط 5.510.563.5واحد20.58.51.52.75غرب
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عباس    31342 عبده حسن عصام المشتركه  سمر العدادية المحلة البشيط 39301815152018.585.5غرب

ناصف    31343 ابراهيم مصطفى ياسر المشتركه  سمر العدادية المحلة البشيط 20.51067.51.514.51482.5غرب

المرسى    31344 عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمجيد المشتركه  سميره العدادية المحلة البشيط واحد2093.57.54.58.586غرب

على    31345 محمد محمود حامد المشتركه  شيماء العدادية المحلة البشيط 148.582.5واحد13.5948.5غرب

الجميل    31346 حافظ احمد ايهاب المشتركه  عبير العدادية المحلة البشيط 2118.54.511.57.5178.583.5غرب

سعد    31347 احمد محمد عبدالواحد المشتركه  عل العدادية المحلة البشيط 2518710.55.5171073.5غرب

سعد     31348 احمد حامد صلح احمد المشتركه  غاده العدادية المحلة البشيط 13.5973واحد1673.52غرب

السيد    31349 عبدالحميد عبدالعظيم ماجد المشتركه  فاطمه العدادية المحلة البشيط 10.5563.5واحد11.54.532غرب

عباس     31350 عبده حسن محمد هانى المشتركه  فوقيه العدادية المحلة البشيط 15.59.563251073.5غرب

السيد    31351 عبدالغفار عبدالرازق محمد المشتركه  كريمه العدادية المحلة البشيط 37.528.516.51212201486غرب

الدين     31352 زين محمد مصطفى عبدالعزيز المشتركه  لبنى العدادية المحلة البشيط 34.511.5107.5311.51285.5غرب

سالم    31353 عبدالعزيز احمد هشام المشتركه  مروه العدادية المحلة البشيط 382915.513.514.5201884.5غرب

زرزور    31354 محمد محمود اسماعيل المشتركه  مريم العدادية المحلة البشيط 3828.51913.513.52016.595غرب

رمضان    31355 البدراوى محمود البدراوى المشتركه  مريم العدادية المحلة البشيط 3015108.57.513.58.584غرب

السودانى    31356 على ابراهيم السيد المشتركه  مريم العدادية المحلة البشيط 39.524.52013.513201493.5غرب

اسماعيل    31357 عبدالرحمن محمد خالد المشتركه  مريم العدادية المحلة البشيط 22.5157.5108141083.5غرب

بدر    31358 محمود محمد محمود المشتركه  ملك العدادية المحلة البشيط 35251513.511.51812.594.5غرب

ناصف    31359 كامل محمد خالد المشتركه  منار العدادية المحلة البشيط 38.529.514.512.510.5201684.5غرب

على    31360 سالم عبدالفتاح شكرى المشتركه  منار العدادية المحلة البشيط 38.52819.514152016.585غرب

لبدة    31361 محمد عبداللطيف عبدالمعطى المشتركه  منار العدادية المحلة البشيط 35.528.51713.514.5201695.5غرب

محمد    31362 عرفه عبدالمجيد محمد المشتركه  منار العدادية المحلة البشيط 361816.512.510.518.514.585.5غرب

سلمه    31363 محمد سلمه وهيب المشتركه  منار العدادية المحلة البشيط 28.5151398.51611.585غرب

القصاص    31364 عبدالعزيز محمد الدسوقى المشتركه  منال العدادية المحلة البشيط 5.513.583.5نصف231065غرب
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على      31365 الشيخ احمد احمد السيد الله المشتركه  منه العدادية المحلة البشيط 39.53019.514.515201899غرب

اسماعيل    31366 عبدالرحيم عاطف عارف المشتركه  منى العدادية المحلة البشيط 27.516108.57.5121284غرب

كسبر     31367 ابراهيم محمد محمود مجدى المشتركه  منى العدادية المحلة البشيط 32.516.510.5855.510.575غرب

البلصى    31368 حسن عبدالخالق ايمن المشتركه  مها العدادية المحلة البشيط 32.51513103.516.51264غرب

سرور    31369 السيد عبدالفتاح مستور المشتركه  نجوى العدادية المحلة البشيط 32.51211107.517.511.574.5غرب

حسن    31370 السيد عبدربه ابراهيم المشتركه  نورهان العدادية المحلة البشيط 21.522.54.553واحد16غرب

محمد    31371 السيد محمد رضا المشتركه  هاجر العدادية المحلة البشيط 3615127.57.518984غرب

مير    31372 عبدالمجيد فتحى صلح المشتركه  هدى العدادية المحلة البشيط 173.55323.51062.5غرب

نيده    31373 ابراهيم عبدالرؤف ابراهم المشتركه  هدير العدادية المحلة البشيط 3.59.553.5واحد18.5464غرب

سرور    31374 السيد ابراهيم يوسف المشتركه  يارا العدادية المحلة البشيط 281513.597.5188.563غرب

ناصف    31375 محمد عبدالسلم جمال المشتركه  ياسمين العدادية المحلة البشيط 281611.58.57.516.511.562.5غرب

احمد    31376 عبدالسلم عبدالعاطى رضا المشتركه  ياسمين العدادية المحلة البشيط 27.51547.55.591173.5غرب

ابوعامر     31377 احمد محمد محمد ايمن المشتركه  يمنى العدادية المحلة البشيط 38231313.51119.513.571.5غرب

ابوالعطا    31378 عطيه محمد عرفه المحلة احمد 11.55.5537.526.555غرب

الشرنوبي    31379 حافظ سعد محمد المحلة السيد 23.5911.510.51112.57.565غرب

عبدربه    31380 عبدالله محمد لبيب المحلة خالد 157.510.59577.564.5غرب

العربي    31381 المحمدى عبدالمقصود عماد المحلة رشاد 1815101198.58.554غرب

ابوالعطا    31382 عطيه محمد عرفه المحلة شريف 1581054.536.543غرب

الشرنوبي    31383 حافظ شفيق رمضان المحلة عمر 25.5810.58.57.5107.563غرب

ابراهيم    31384 سيداحمد السيد ابراهيم المحلة محمد 186.5104.557853غرب

العسال    31385 السباعى محمد شريف المحلة محمد 452.5واحدواحدواحد9.54.56غرب

الشرنوبي    31386 على الشرنوبى عبدالرسول المحلة محمد 31.525.5138.57.514.51053.5غرب

فرج    31387 ريحان طه عصام المحلة محمد 27.551054.57.511.543غرب
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المحلوي     31388 الششتاوى العابدين زين على المحلة محمد 18.561052.55353.5غرب

عثمان   31389 بدير جلل المحلة وسام 3.57.573واحدواحد197.510غرب

حماده    31390 محمد عوض محمد المحلة اسماء 32.52016.510.55.516.510.554.5غرب

بدرالدين    31391 مرسى محمد محمود المحلة امل 39302014.515201787غرب

شعيشع    31392 عبدالجواد الشناوى محمد المحلة ايمان 3220.51010.5916.51262.5غرب

عبدالعال    31393 احمد الشاذلى احمد المحلة بسنت 3441.5نصف113.531.5غرب

موسى     31394 على طه على رضا المحلة دينا 89.52.533.54762غرب

العسال    31395 ابراهيم احمد فؤاد المحلة دينا 34.524.51712.511.5191161.5غرب

ابوالعطا    31396 عطيه عبدالدايم محمود المحلة رقيه واحد22.51568.5510.5106غرب

عيد    31397 السيد راضى صابر المحلة روان 352317.512.51119.51162.5غرب

الشرنوبي    31398 يوسف محمد محمود المحلة ساره غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

عبدالرحمن   31399 محمد تامر المحلة شهد 27.59.558.54.5138.543غرب

بكر    31400 السيد محمد تامر المحلة عبير 393019.7515152015.583.5غرب

عجاج     31401 المرسى ابراهيم عبدالسميع ياسر المحلة ندى 343018.5131318.51463غرب

عجاج    31402 شلبى فهمى رضا المحلة نفيسه 28.562واحد14.573.51.5غرب

المهدى   31403 محمد عطيه المحلة نها 151144.547.511.562غرب

حماد    31404 كمال سعد رضا المحلة يارا 25.515106.54111363غرب

رزق    31405 احمد عبدالنبى نادر المحلة احمد 34.5281313.58.5171663غرب

الفقى    31406 عبدالمجيد عبدالحميد محمد المحلة اسلم 1575.562.510962غرب

سعدعزلو   31407 حقى محمد المحلة السيد 271584.52.513.512.541.5غرب

عاشور   31408 اسماعيل محمد المحلة حسام 2.55.5743صفر17.52.53غرب

الدين     31409 محى عبدالجليل رفاعى جمال المحلة رفاعى 2816.5105.5310.511.563غرب

عبدالله    31410 فرج عبدربه فرج المحلة سالم 217101.531010.562.5غرب
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محمد    31411 منصور عبدالحميد هانى المحلة عبدالحميد 29.510.51099.51412.562غرب

الدين     31412 محى مصطفى السيد ابراهيم المحلة علءالدين 15.54.54.521.52742غرب

صالح   31413 الطنطاوى الجميل المحلة عمر 30.5211295131266غرب

القاضى    31414 المتولى فتحى تامر المحلة فتحى 341710.57.57.515.513.564.5غرب

البريجى    31415 شلبى فرج ابراهيم المحلة محمد 2111.537.5410.56.554.5غرب

عامرشاهين   31416 محمد احمد المحلة محمد 1.51055واحد18932غرب

ابوموسى    31417 عبدالجواد موسى اسامه المحلة محمد 2311117.584955.5غرب

السيدالنجار   31418 ظريف السيد المحلة محمد 35211611.510.51714.555.5غرب

فراج   31419 محمد السيد المحلة محمد 302213.510.57.513.511.544غرب

نعناعه    31420 الششتاوى حمدان الششتاوى المحلة محمد 33.52413107.5151566.5غرب

شريف     31421 عبدالمقصود المرسى عنتر المحلة محمد 29.519.5135911.515.566.5غرب

بندق     31422 فرج ابراهيم صلح وائل المحلة محمد 38.530169.510.51716.566.5غرب

الفقى   31423 محمد يسن المحلة محمد 29.52112.57.57.51012.555.5غرب

السلخ    31424 منصور المتولى منصور المحلة الهام 1716.52.5331.51267غرب

السيدزايد   31425 محمد احمد المحلة امانى 352312137.5161978غرب

حويش    31426 عبدالنبى عبدالستار رضا المحلة امنيه 34.52611117.5141867غرب

يوسف     31427 احمد بدوى الله عوض المحلة امنيه 3124109.57.513.51566غرب

البلتاجى    31428 مكى مكى سعد المحلة انجى 383014.5149.5181669.5غرب

محمدمرعى   31429 ابوالعينين عبده المحلة حنان 37.524.510119161868غرب

رشيدى    31430 عبدالجواد السيد اشرف المحلة دينا 3830171413.52019.5710غرب

نعناعه    31431 الششتاوى حمدان الششتاوى المحلة ذكرى 38.52314.513.512.516.519.5710غرب

خليف    31432 عبدالرحمن شرف محمد المحلة ساره 3321109.58.51416.569غرب

رفاعى    31433 منصور متولى رزق المحلة ساميه 113.56.521.54.5651.5غرب
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زايد    31434 محمد احمد اسامه المحلة سعاد 131665واحد21.515103غرب

الصيلى    31435 مصطفى على الصيلى المحلة سعاد 271510841213.565.5غرب

ابومايله    31436 على احمد حسن المحلة سماء 34.522109.57.519.51867غرب

محمدالسيدموسى   31437 محمد حسين المحلة شيماء 35.5261010.55.515.517.567.5غرب

رشيدى    31438 سليمان حماده صلح المحلة شيماء 2321.51053.513.51554غرب

عاشور    31439 مصطفى ابوبكر كرم المحلة فاطمه 342815.51311171557.5غرب

البقرى    31440 حماده محمد السيد المحلة مروه 27.519103.521519.567غرب

زايد    31441 محمد عطيه عادل المحلة منار 36.5261312.51215.51865غرب

محمدمكى   31442 عبدالغنى عبدالعظيم المحلة منار 33211064.514.517.568.5غرب

محمدحجازى    31443 عبدالرحيم احمد الله المحلة منه 351810541417.558.5غرب

محمدغبوش    31444 عبدالعزيز عبدالسلم الله المحلة منه 36.52914.51312.518.51867.5غرب

خلف      31445 عطيه البيومى عبدالخالق محمد الله المحلة منه 3223108.57.51516.569غرب

السيدمحمدزايد   31446 محمد محمد المحلة منه 281510.5751516.566غرب

قشه   31447 توفيق حماده المحلة ندا 30.51514.512.51115.514.563.5غرب

البسيونى   31448 مسعد جمعه المحلة ندى 36291711.582017.568غرب

سهيل    31449 عبدالحميد موسى مسعد المحلة ندى 34291611.57.51916.576.5غرب

السيدمحمدخليل   31450 محمد السيد المحلة نورهان 28.515107.551414.575غرب

شراره    31451 عبدالعاطى جمعه اسامه المحلة هدير 31151153.5141766.5غرب

احمدالبهوتى   31452 محمد احمد بدنوشر       ابراهيم فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول نصف66.54نصف24.522.5غرب

النجار    31453 سليمان عبدالمجيد جمعه بدنوشر       ابراهيم فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 24.59.57.57.53101153غرب

العاصى    31454 ابواليزيد ابراهيم محمد بدنوشر       ابراهيم فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 5.57.51.56.55.542.5صفر8.5غرب

ابوريا    31455 احمد خضر محمد بدنوشر       ابراهيم فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 30.52117127.515.51042.5غرب

عبدالغفارالعبيدو   31456 السيد راغب بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3726171313181252.5غرب
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سعدالبسيوني   31457 يسرى رضا بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 28121699131362.5غرب

نصرة    31458 نجيب محمد سعد بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 26.522.517.5107.513.512.562.5غرب

جحا    31459 احمد نعيم سعد بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 342418.511.513.517.510.563.5غرب

خيره    31460 رمضان احمد صابر بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 33.51818.511.59.517.51263غرب

الشيشى    31461 على حامد صالح بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3120191181712.563غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1453

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

محفوظ    31462 ابراهيم احمد عبدالسلم بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 34.5201911.51216.513.575.5غرب

هنية   31463 ابراهيم ماهر بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 39241913.514.5191675غرب

العطار    31464 فتوح السيد محمد بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 26111151.510.511.553غرب

عبدالغفارالعبيدو   31465 خميس محمد بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 26.58105.521013.553غرب

عبدالحميدالهنداوى   31466 فاروق موسى بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 15.5710.57.52.511.514.552غرب

كعبو    31467 عبدالسلم زكريا نعيم بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3315.516127.51715.552.5غرب

درويش    31468 احمد عبدالحميد ياسر بدنوشر       احمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 29.518.513.5123.515.516.542.5غرب

كعبو    31469 على السيد رضا بدنوشر       اشرف فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 34.519.517.512.510161563.5غرب

العفيفي    31470 ابراهيم العفيفى محمد بدنوشر       ايهاب فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 36.520.518.512.513.51813.563غرب

حواس   31471 الشحات ربيع بدنوشر       جلل فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 38.522.519.513.514.517.514.573غرب

صالح    31472 رمضان عبدالنبى رمضان بدنوشر       حماده فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 37.524.51912.514.5181684غرب

القاضى    31473 مصطفى السعيد شوكت بدنوشر       خالد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 209.523.5313851.5غرب

صيام    31474 عبدالرازق صديق محمد بدنوشر       سعد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 155.55.53.5411852غرب

محفوظ    31475 ابراهيم احمد محمد بدنوشر       عبدالسلم فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3624121111.51910.565.5غرب

الحليبي    31476 عبدالغنى عبدالفتاح اسامه بدنوشر       عبدالفتاح فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3120.5109.59.516.512.571.5غرب

ابراهيم    31477 المتولى عبدالفتاح رضا بدنوشر       عبدالفتاح فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول واحد126.555.55.511155غرب

العفيفى    31478 ابراهيم العفيفى مسعد بدنوشر       عصام فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 6.56.53.533.5101341.5غرب

درويش    31479 على جمعه وهيب بدنوشر       عمر فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 6.55.542.54.57.511.551.5غرب

كعبو    31480 عطيه محمدالسنوسى طارق بدنوشر       عمرو فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3.52.532.5469.541.5غرب

ليله    31481 رزق محمد سعد بدنوشر       كامل فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول واحد1266451013.55غرب

درويش    31482 على على ابراهيم بدنوشر       كرم فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 32.5241812.254.52017.574.5غرب

الجنزوري    31483 عبدالواحد محمد اسامه بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 34.5271814.51519.516.555.5غرب

بدر    31484 عبدالحميد عطيه السيد بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3115105.57.516.51562.5غرب
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احمد    31485 رزق محمد السيد بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول نصف1193351013.55غرب

جمهور    31486 محمد رفاعى توكل بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول واحد7.55.53.532685غرب

الفيومي   31487 محمد ربيع بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول واحد7532.536.55.55غرب

سهيل    31488 قاسم محمد ربيع بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 35.5177.511.5812.51451.5غرب

منصورنمرة   31489 ظريف رضا بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 1212.538.527941.5غرب

حسن    31490 ابراهيم عبدالله سعد بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 20.51510851411.552غرب

مكي    31491 عبدالسلم عبدالنبى صلح بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 201510105.512.514.553غرب

حجازي    31492 محمد ابراهيم عادل بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 34.5201511.57.517.51546غرب

خيرة    31493 عبدالجواد السيد عصام بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3.54.5623.53.51241.5غرب

شقلة    31494 السيد ابراهيم محمد بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 13.587.5231015.542غرب

محفوظ    31495 عبدالجواد نبيه مسعد بدنوشر       محمد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 1195.5255.51273.5غرب

عبدالقادرعطية   31496 ابوالفتوح محمد بدنوشر       محمود فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 361510107.5151563غرب

حسن    31497 ابراهيم عبدالله احمد بدنوشر       مصطفى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 309.56.525.515.516.573غرب

اسماعبل   31498 احمد اسماعيل بدنوشر       مصطفى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3328.512.5131315.51654غرب

نصرة    31499 نجيب محمد سعد بدنوشر       مصطفى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 29237.58.59141653غرب

رشيدي    31500 عطيه عطوه عبدالرازق بدنوشر       مصطفى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 4.542.5نصفصفرصفر323غرب

فرحات    31501 محمد مصطفى وليد بدنوشر       مصطفى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 2911.51053.515842.5غرب

الديب    31502 محمد منجد رضا بدنوشر       منجد فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 31.58755.514.514.564غرب

ابوالعطا    31503 يوسف حسن وائل بدنوشر       هانى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 359.57.57.54.51512.552غرب
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محفوظ    31504 ابراهيم احمد محفوظ بدنوشر       ياسر فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3320.51612132014.555.5غرب

صالح    31505 السيد الطنطاوى حسونه بدنوشر       اسراء فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 33.51545.55141553غرب

النجار    31506 عطيه محمد شاكر بدنوشر       اسراء فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3510.57.5117.51514.577غرب

حجازي    31507 اسماعيل عبدالحميد شعبان بدنوشر       اسراء فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 31052واحد2.52نصف12غرب

محفوظ    31508 محمد عبدالعزيز محمد بدنوشر       اسراء فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 159.51.51.51.59.59.563.5غرب

بندق    31509 العابدين زين عادل بدنوشر       اسماء فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 382619.751414201368غرب

احمدجبرعاشور   31510 السيد محمد بدنوشر       امنيه فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول واحد231541.538105غرب

العلواني    31511 عبدالرازق المرسى نصر بدنوشر       ايمان فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 38.5261612.511.5201352.5غرب

خيره    31512 رمضان السيد ابراهيم بدنوشر       حكمت فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 26.515547.55.51143.5غرب

كعبو     31513 عطيه السنوسى محمد محمد بدنوشر       دينا فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 4.51716.552.5نصف2432غرب

منصورعامرية   31514 عزت رضا بدنوشر       رانيا فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 34.519.510107.519.516.553.5غرب

عبدالقادرعطية   31515 محمد مختار بدنوشر       زهراء فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 22.510.535.551415.561.5غرب

ابودرة   31516 فكرى عبدالحميد بدنوشر       ساره فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 31948.55.515.514.562.5غرب

البسيوني    31517 ابراهيم السعيد غالى بدنوشر       سحر فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 37.518.51410.58.517.514.557.5غرب

جاد    31518 محمد على مسعد بدنوشر       شيماء فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 410.51252.5واحد93.515غرب

الرفاعي    31519 رياض رياضحسن بدنوشر       عائشه فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 34.518.53.510.57.518.51662غرب

ابوريا    31520 احمد خضر عطيه بدنوشر       ليلى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 37.52819.5121319.516710غرب

رفاعي    31521 صالح رفاعى عبدالفتاح بدنوشر       مروه فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3820.51811.510.517.517.562.5غرب

مكي    31522 يوسف السيد يوسف بدنوشر       منار فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 3810.552صفر64.53.5غرب

كعبو    31523 على الحنفى عبدالعظيم بدنوشر       مى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 24.510435.515.51477غرب

كعبو    31524 عبدالغفار مسعد عبدالغفار بدنوشر       مى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 29.510.55.57.55.5161567غرب

الحليبي    31525 عبدالعزيز فتوح فتوح بدنوشر       ندى فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 33177.58.58.51815.579غرب

يوسف    31526 الششتاوى يوسف ابراهيم بدنوشر       نسمه فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 11.534.5241115.554غرب
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السيد   31527 مسعد ابراهيم بدنوشر       نورا فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول واحد28.53.52.524.516.5157غرب

عدس    31528 حسن عطيه عبدالناصر بدنوشر       هاجر فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 38.522.5181513.519.516710غرب

ابوالحسن    31529 ابراهيم مصباح عزت بدنوشر       هاجر فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 204.533.53121573غرب

الدسوقي    31530 البسيونى السيد ابراهيم بدنوشر       هاله فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 51113.574واحد13.55.51.5غرب

العفيفى    31531 ابراهيم العفيفى احمد بدنوشر       ورده فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 28.582.54.55161572.5غرب

صالح    31532 السيد الطنطاوى عيد بدنوشر       ياسمين فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول 30451.54.517.51662غرب

البدوى    31533 على عبدالمنعم على المشتركة   ابراهيم ع مرعى المحلة كمال 9.5843صفر2457.55.5غرب

ابوفرح   31534 محمد محمد المشتركة   ابراهيم ع مرعى المحلة كمال واحد64واحدنصف3.51.5واحد9.5غرب

يونس    31535 محمود محمد محمد المشتركة   ابراهيم ع مرعى المحلة كمال 10752.5واحد20.54.57.52.5غرب

بدر    31536 حسن عبدالنبى مصطفى المشتركة   ابراهيم ع مرعى المحلة كمال نصف25.566.551.58.595غرب

سعيد    31537 ابراهيم عبدالله اسماعيل المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال 3622.51813.513.52016.5710غرب

عبدالسلم    31538 رضوان محمد ايمن المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال 311577.5214.513.552.5غرب

محمدسلمه   31539 دياب جمال المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال واحد1495نصف208.567.5غرب
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منصور    31540 عبدالحميد ابراهيم حسن المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال 34.519.512.58.510.5171172.5غرب

خالد    31541 عيسوى محمد رسمى المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال واحد14.5157.51.526105غرب

عبدالسلم     31542 احمد حسين عطا رضا المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال 3518118.5517.51161.5غرب

الشقر   31543 اسماعيل صبرى المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال صفر16.5251333.57129غرب

عامر   31544 سامى فؤاد المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال 27.511107.53.51512.562.5غرب

الشامى    31545 حسن عبدالمطلب يسرى المشتركة   احمد ع مرعى المحلة كمال 2920.577.54151451.5غرب

الخضرى    31546 احمد نبيل تامر المشتركة   ادهم ع مرعى المحلة كمال 10.5852نصف15.556.55غرب

ابوعيطه   31547 السيد السيد المشتركة   اسلم ع مرعى المحلة كمال 29.51512.510.531313.562غرب

الجوهرى   31548 رمضان حسين المشتركة   اسلم ع مرعى المحلة كمال 36231413.592015.562غرب

العدس   31549 اسماعيل عبدالناصر المشتركة   اسماعيل ع مرعى المحلة كمال صفر64صفرنصف101.531.5غرب

عبدالرحمن   31550 حمدى لطفى المشتركة   البسيونى ع مرعى المحلة كمال 125631.59952.5غرب

العدس   31551 يوسف محمد المشتركة   السعيد ع مرعى المحلة كمال 71293صفر1285.53غرب

سالم   31552 السيد سامح المشتركة   السيد ع مرعى المحلة كمال 35.52816.510.57.515.515.5710غرب

الشامى   31553 السيد محفوظ المشتركة   السيد ع مرعى المحلة كمال واحد7.5115واحد14.542.53غرب

السيدابوعطيه   31554 عطيه يحى المشتركة   السيد ع مرعى المحلة كمال 101063نصف21.54.53.53غرب

صلح   31555 عبدالمنعم ابراهيم المشتركة   باسم ع مرعى المحلة كمال واحد205.565.752786غرب

خليل    31556 السعيد جلل محمد المشتركة   جلل ع مرعى المحلة كمال واحد24.566.57.52.58105غرب

غياتى    31557 السعيد السيد عبدالناصر المشتركة   جمال ع مرعى المحلة كمال 5.511.551.5واحد21.564.57.5غرب

سعيد   31558 عبدالستار فهيم المشتركة   حازم ع مرعى المحلة كمال 311.552واحد16.53.54.54.5غرب

عبدالعاطى   31559 حامد على المشتركة   حامد ع مرعى المحلة كمال 22.566.57.52.5121041.5غرب

عنوس    31560 شحاته ممدوح السعيد المشتركة   حسن ع مرعى المحلة كمال واحد238.578515.5125غرب

الشقر   31561 حسن السيد المشتركة   حسن ع مرعى المحلة كمال واحد2110.56.510.57.57.511.57غرب

عامر   31562 مصطفى السيد المشتركة   حسن ع مرعى المحلة كمال واحد3523.515.51111.519.5146غرب
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حسن    31563 عبدالجيد حسن مصطفى المشتركة   حسن ع مرعى المحلة كمال نصف10.5857.51.52.57.55غرب

ابورفاعى   31564 حمدى عبدالفتاح المشتركة   حمدى ع مرعى المحلة كمال 21.5377.55.58.512.541.5غرب

بلح   31565 حسانين مرزوق المشتركة   حمدى ع مرعى المحلة كمال واحد23.510.56.57.54.51012.56غرب

يونس   31566 رزق السيد المشتركة   رزق ع مرعى المحلة كمال واحد2511.5107.531210.56غرب

دربالة   31567 احمد ابوالعز المشتركة   رضا ع مرعى المحلة كمال واحد21877.526.510.55غرب

المنسى    31568 عبدالدايم رضا سامح المشتركة   رضا ع مرعى المحلة كمال واحد25.554.57.51.57.598غرب

محمدابوعبدالله   31569 عبدالرحمن عبدالرحمن المشتركة   رضا ع مرعى المحلة كمال 20.5243.51.51.57.541.5غرب

ابوهبه   31570 حسين حسين المشتركة   سامى ع مرعى المحلة كمال واحد74واحدنصف72.534غرب

عوض   31571 القطب اسماعيل المشتركة   شكرى ع مرعى المحلة كمال واحد10.51.52.5521.53.56غرب

نوير    31572 فرج ابراهيم شحاته المشتركة   طارق ع مرعى المحلة كمال واحد15.52.52.55.51.528.57غرب

عبدالرازق    31573 عبدالعظيم محمد سمير المشتركة   طه ع مرعى المحلة كمال واحد8.54واحد16325.52.5غرب

عبدالحميد   31574 محمد عبدالحميد المشتركة   عادل ع مرعى المحلة كمال واحد831.55.52.51.56.57غرب

سعيد    31575 عبدالله ابوالعنين فخرى المشتركة   عادل ع مرعى المحلة كمال واحد410.56واحد202.53.52غرب

عبدالله   31576 محمد احمد المشتركة   عبدالحكيم ع مرعى المحلة كمال واحد37.524181110.517.5149غرب

عامر   31577 عبدالحميد محمود المشتركة   عبدالحميد ع مرعى المحلة كمال 2415692.5171574غرب

عبدالرازق   31578 مصطفى مصطفى المشتركة   عبدالصادق ع مرعى المحلة كمال 125.567.521612.553.5غرب

بدر    31579 احمد عبدالعزيز ياسر المشتركة   عبدالعزيز ع مرعى المحلة كمال 2796.57.53.51712.553غرب

الغمرى   31580 محمد احمد المشتركة   عبدالله ع مرعى المحلة كمال 37.527.51812.510201555.5غرب

المشاوى    31581 المهدى جبر اسامه المشتركة   عبدالله ع مرعى المحلة كمال 11.51456صفر249.577.5غرب

عبدالرازق   31582 عبدالقادر عبدالرازق المشتركة   عبدالله ع مرعى المحلة كمال 27977.53.516.51356غرب

عبدالسلم    31583 عبده السيد عبدالناصر المشتركة   عبدالله ع مرعى المحلة كمال 1610.577.52.5141154.5غرب

البشبيشى   31584 محمد ايمن المشتركة   عبدالناصر ع مرعى المحلة كمال 2176.552141354غرب

عبدالرازق   31585 محمد مصطفى المشتركة   عبدالناصر ع مرعى المحلة كمال صفر2810141.753513.58غرب
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عبدالسلم    31586 عبدالقادر عزت طارق المشتركة   عزت ع مرعى المحلة كمال 37.5157.59.5218.51462.5غرب

الشورى   31587 احمد بهجت المشتركة   عصام ع مرعى المحلة كمال صفر9.5155واحد16.55.56.54غرب

عامر    31588 عبدالشافى محمد اسامه المشتركة   علء ع مرعى المحلة كمال واحد10.5146واحد24.5875غرب

ابوالعل    31589 محسن الدين علء المشتركة   علء ع مرعى المحلة كمال صفر32.520146.254.51414.58غرب

ابورماد   31590 محمد حسين المشتركة   على ع مرعى المحلة كمال واحد205.5751.516144غرب

ابورماد    31591 على الشحات رضا المشتركة   على ع مرعى المحلة كمال 23.51177.5213.51176.5غرب

ابوحشيش    31592 جبر على محمد المشتركة   على ع مرعى المحلة كمال 38.525.516.5911.51817.566.5غرب

ابوضوه    31593 محمد محمود كامل المشتركة   عمر ع مرعى المحلة كمال 3615.517.5129.519.518.556غرب

العطار   31594 رمضان سمير المشتركة   عمرو ع مرعى المحلة كمال 26.517.51194.51714.555.5غرب

شهاوى    31595 محمد محمد السلم المشتركة   فارس ع مرعى المحلة كمال 28.519117.53181451.5غرب

عجوه    31596 ابوالعل على السيد المشتركة   فارس ع مرعى المحلة كمال واحد24.516108.57.516.515.54غرب

عوض    31597 البلتاجى صلح المشتركة   فارسصفوت ع مرعى المحلة كمال واحد12155صفر15112غـغرب

ابورفاعى    31598 المتولى عبده فتحى المشتركة   فتحى ع مرعى المحلة كمال واحد10.513.55صفر1574.52.5غرب

ابوعطية   31599 محمد نشأت المشتركة   فتوح ع مرعى المحلة كمال واحد714.55واحد9.5553غرب

الشامى   31600 عبدالعزيز السيد المشتركة   فخرى ع مرعى المحلة كمال 17106.57.51.515.51452غرب

المنسى   31601 محمود ايمن المشتركة   فرج ع مرعى المحلة كمال 131567.52.511.51243.5غرب

ابورفاعى   31602 فوزى حمدى المشتركة   فوزى ع مرعى المحلة كمال 109.54.522.510.51541.5غرب

ابوجبه   31603 عبداللطيف عمرو المشتركة   كريم ع مرعى المحلة كمال 262010127.514.515.543غرب

عبدالعاطى   31604 احمد كرم المشتركة   كريم ع مرعى المحلة كمال 10841.5نصف105.564غرب

عبدالرازق   31605 حسين طه المشتركة   كمال ع مرعى المحلة كمال 111041.5نصف17.59.567.5غرب

الجميزى   31606 كمال عبداللطيف المشتركة   كمال ع مرعى المحلة كمال 33.523.510.5129191253.5غرب

سعيد   31607 ابوالعنين ابوالعنين المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 1113.551.5نصف17.5759غرب

حيدة   31608 المرسى احمد المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 23.510.55.51029.51972.5غرب
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حيدة    31609 محمد حسين السيد المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 31.516.56.510.52.512.51642غرب

يونس    31610 عبدالله سيداحمد المتولى المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 101352نصف115.54غـغرب

ابوالخير   31611 خليل امين المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 11841.5نصفنصف7.556.5غرب

حافظ    31612 السيد محمد تامر المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 3728.5161512201853.5غرب

المصرى    31613 حجازى الخبيرى حجازى المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 161452نصف26.59.5107.5غرب

ابومايله   31614 الرفاعى رضا المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 362714159201751.5غرب

قنصوه   31615 عبدالباسط رضا المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال واحد20.51910142.517.5164غرب

ابوراضيه   31616 على رضا المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 38301714.510201872غرب

رضوان   31617 محمد رضا المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 14.515.541.5واحد10156.511غرب

راجح    31618 محمد سعد سعد المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 910.542واحد1254.55.5غرب

صلح   31619 محمود شحاته المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 286.55.58.541015.552غرب

عامر    31620 عبدالشافى احمد عبدالرحمن المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 51252نصف4.54.5واحد10غرب

عيسى   31621 ابوالعل عبدالعزيز المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 108749136.543غرب

سلمه    31622 عبدالرازق شحاته عبدالغنى المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 3421.510.58.510171563.5غرب

النجار   31623 عطاالله عبدالغنى المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 2417.57.527.512.513.542.5غرب

ابوالعل   31624 على عبدالله المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 22167.557.513.511.542.5غرب

البشبيشى    31625 الششتاوى محمد عبدالمنصف المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 21.52164.57.513.510.542.5غرب

غنام   31626 عبدالعال على المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 29245.585.512.51443غرب

جبه    31627 عبدالله عبداللطيف عنتر المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 25.52465.5581262غرب

عبدالسميع   31628 الطيب عواد المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 35.521.51310.51116.51151.5غرب

محمدسلمه   31629 سلمه فرج المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 1893.55.55.591051.5غرب

محمدعبدالعال   31630 فرج ماهر المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 26.512555.5101142غرب

ابوالخير    31631 مصطفى محمود محمود المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 37.528191413.5201573.5غرب
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رجب   31632 مصطفى محمود المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 261532.55.591265غرب

عبدالغفار   31633 محمد ممدوح المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 2512527.5109.552.5غرب

المنشاوى   31634 جبر مهدى المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 2515.577.5111012.562غرب

ابوالخير   31635 عبدالله نشأت المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 28.51077.51111.51542غرب

بعير    31636 فرج السيد وحيد المشتركة   محمد ع مرعى المحلة كمال 3424.513.51213.519.51553غرب

المنشاوى   31637 محمود اسماعيل المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال 33.520101010.514.517.542.5غرب

العدس   31638 عبدالفتاح حسن المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال واحد20.511.56.528.596.54غرب

عبدربه    31639 حسين عبدالحميد صبحى المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال واحد301277.551415.57غرب

البشبيشى   31640 سعد عاطف المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال 3223137.57.51813.562غرب

عاشور    31641 ابراهيم محمود على المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال واحد13.55.52.532.57.596غرب

محمد    31642 الششتاوى رزق عمر المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال 31161047.59.51242.5غرب

عامر    31643 الصديق ابوبكر فكرى المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال نصف20.5113.52.52.58124غرب

القميرى    31644 فرج طلعت مداح المشتركة   محمود ع مرعى المحلة كمال نصف28.512.56.5421211.55غرب

ايوب     31645 زيد ابو فرحات محمود المشتركة   مراد ع مرعى المحلة كمال 25.565.55.52.571461.5غرب

عبدالرازق   31646 محمود اشرف المشتركة   مسعد ع مرعى المحلة كمال 5.5551.51.57.5541.5غرب

الزعبلوى    31647 عبدالفتاح محمد مصطفى المشتركة   مسعد ع مرعى المحلة كمال 304107.54.516.511.551.5غرب

سليمان    31648 محمد سلمه البربرى المشتركة   مصطفى ع مرعى المحلة كمال 24.5114.52311.513.552غرب

الجوهرى   31649 رمضان عبدالله المشتركة   مصطفى ع مرعى المحلة كمال 30.52265.55.51814.591.5غرب

الرفاعى   31650 السيد حسن المشتركة   ممدوح ع مرعى المحلة كمال نصف288.5102.531112.57غرب

الجميزى    31651 احمد محمد رضا المشتركة   نادر ع مرعى المحلة كمال واحد211.54.53.54995غرب

القطورى    31652 السباعى المتولى السباعى المشتركة   وفيق ع مرعى المحلة كمال واحد3016.57.53.53.511115غرب

القرفش    31653 ابراهيم خيرى ابراهيم المشتركة   يسرى ع مرعى المحلة كمال واحد27.55.54.533.579.55غرب

شعبان   31654 عبدالجليل جمال المشتركة   اسراء ع مرعى المحلة كمال 27.511623.511.51051.5غرب
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عبدالسلم    31655 ابراهيم يحى شريف المشتركة   اسراء ع مرعى المحلة كمال 33.519.513.58.55.51814.556غرب

سعيد    31656 محمد عبدالستار محمد المشتركة   اسراء ع مرعى المحلة كمال 3218.510531916.566غرب

الشيمى    31657 السيد عبدالموجود محمد المشتركة   اسراء ع مرعى المحلة كمال 342417.57.55191585.5غرب

العجيلى    31658 ابراهيم احمد ايمن المشتركة   اسماء ع مرعى المحلة كمال 20.59.553510.510.553غرب

عامر    31659 عبدالشافى عطيه حاتم المشتركة   اسماء ع مرعى المحلة كمال 3927.519.514.7514.52019510غرب

رشاد   31660 احمد مصباح المشتركة   اسماء ع مرعى المحلة كمال 3419.5147.5616.515.575.5غرب

عامر    31661 عبدالرازق احمد سامى المشتركة   اصلح ع مرعى المحلة كمال 32.519107.55.515.51672.5غرب

عبدالحميد   31662 محمد عبدالحميد المشتركة   اقبال ع مرعى المحلة كمال 295.511.533161652.5غرب

ابوعطية   31663 حسن حامد المشتركة   الء ع مرعى المحلة كمال 2.53352.5نصف82.52غرب
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ابوزهرة   31664 عبدالله سعيد المشتركة   الء ع مرعى المحلة كمال 38241587.5191463غرب

ابوكريمة   31665 السعيد فوزى المشتركة   الء ع مرعى المحلة كمال 33.52610.510101915510غرب

رياض   31666 محروس محمد المشتركة   الء ع مرعى المحلة كمال 31.510108.510.5151355.5غرب

ابراهيم   31667 ذكريا وحيد المشتركة   الء ع مرعى المحلة كمال 341716.51513.51914510غرب

اسماعيل   31668 محمد محمد المشتركة   امانى ع مرعى المحلة كمال 3320121081711.559.5غرب

السحاقى    31669 احمد سيد احمد المشتركة   امل ع مرعى المحلة كمال 23151045.57959غرب

خميس   31670 احمد عبدالله المشتركة   امنيه ع مرعى المحلة كمال 39.530201515201879غرب

على   31671 كامل محمود المشتركة   امنيه ع مرعى المحلة كمال 814.548.5واحد282.553.5غرب

حسن    31672 وهبه على طارق المشتركة   اميره ع مرعى المحلة كمال 3823.516121218.514.579غرب

موسى    31673 البيومى عبدالوهاب على المشتركة   امينه ع مرعى المحلة كمال 3120107.55.5151559.5غرب

عامر    31674 راشد السيد سمير المشتركة   انجى ع مرعى المحلة كمال 32.51277.52.517.515.567.5غرب

بقوشة   31675 السيد حامد المشتركة   ايات ع مرعى المحلة كمال 7.5647.5واحد26.54.53.51.5غرب

ابوعطية   31676 حسن حامد المشتركة   ايات ع مرعى المحلة كمال 2012.5722.57.56.557.5غرب

عبدالسلم    31677 احمد محمد ابراهيم المشتركة   ايمان ع مرعى المحلة كمال 3617.513.587.51515.567.5غرب

اللبودى   31678 حمدى احمد المشتركة   ايمان ع مرعى المحلة كمال 36.52810.510.51214.51468.5غرب

شتا   31679 محمد رضا المشتركة   ايمان ع مرعى المحلة كمال 382911.57.59171669.5غرب

عامر   31680 يحى عمرو المشتركة   ايناس ع مرعى المحلة كمال 37.53018.513.511.52016.578.5غرب

داوود   31681 احمد السيد المشتركة   ايه ع مرعى المحلة كمال 26.5166.57.54.515.512.547غرب

عبدالفتاح    31682 احمد عبدالفتاح ربيع المشتركة   ايه ع مرعى المحلة كمال 38.52612.584.5161658غرب

الميرى    31683 السعيد بدير عابد المشتركة   ايه ع مرعى المحلة كمال 26.515.54.51.52.511547.5غرب

عامر    31684 عبدالحميد عبدالمنعم على المشتركة   ايه ع مرعى المحلة كمال 34261013.54171967.5غرب

المنسى   31685 السعيد السعيد المشتركة   بسمه ع مرعى المحلة كمال 81157واحد299.54.53غرب

ابوسالم   31686 السعيد عاطف المشتركة   بسمه ع مرعى المحلة كمال 33.51877.5517.514.577.5غرب
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الجميزى    31687 محمد شوقى محمد المشتركة   بسمه ع مرعى المحلة كمال 37.52515.511.551715.5710غرب

خليفة    31688 عبدالرازق سعيد رضا المشتركة   بسنت ع مرعى المحلة كمال 31.5127.547.514.51466.5غرب

الدهمة   31689 فرج يسرى المشتركة   تسنيم ع مرعى المحلة كمال 28.512.55.57.57.510.51467.5غرب

الديب   31690 وهبه عبده المشتركة   حسناء ع مرعى المحلة كمال 358168.2551616.589غرب

عيسى    31691 ابوزيد عبدالتواب ايمن المشتركة   حنان ع مرعى المحلة كمال 3525138.57.516.517.577غرب

النجار   31692 عبدالمنعم رفعت المشتركة   حنان ع مرعى المحلة كمال 3422.512.58.57.516.516.566.5غرب

ابوسالم   31693 كمال فوزى المشتركة   حنان ع مرعى المحلة كمال 382719.51414.7519.51467.5غرب

ابوخطوة    31694 حسين محمد شحاته المشتركة   حنين ع مرعى المحلة كمال 38.529.518.513.51419.512.587.5غرب

ابوضوه   31695 محمود على المشتركة   خلود ع مرعى المحلة كمال 36.52815.51311.5191267غرب

الغراب   31696 السيد عبدالقادر المشتركة   داليا ع مرعى المحلة كمال 36.520.516129.5151377غرب

ابوسبل    31697 عطيه فؤاد احمد المشتركة   دنيا ع مرعى المحلة كمال 34.523.515139.519.51169غرب

المنشاوى   31698 حسين السعيد المشتركة   دينا ع مرعى المحلة كمال 316.57.57.52.510.510.573.5غرب

المنسى   31699 اسماعيل عبدالباسط المشتركة   رحمه ع مرعى المحلة كمال 372314.5129.518.51478.5غرب

الشيخى    31700 السيد محمد عبدالحميد المشتركة   رحمه ع مرعى المحلة كمال 393019.514.515201789.5غرب

التراس    31701 السيد عبدالعظيم محمد المشتركة   رحمه ع مرعى المحلة كمال 35301913142019.588.5غرب

عثمان    31702 صديق اسماعيل محمود المشتركة   رحمه ع مرعى المحلة كمال 2521109.2541515.585غرب

عيسى   31703 ابوالعل عبدالعزيز المشتركة   رقيه ع مرعى المحلة كمال 2715103.57.51615.575.5غرب

ابوالعل   31704 على عبدالله المشتركة   روان ع مرعى المحلة كمال 218.51035.51511.565غرب

القميرى     31705 فرج طلعت الرجال عز المشتركة   روان ع مرعى المحلة كمال 2276.535121476غرب

عامر    31706 عبدالشافى احمد محمد المشتركة   روان ع مرعى المحلة كمال 154.56.534.510.5875.5غرب

ابوالخير    31707 رخا عبدالنبى عبدالله المشتركة   ريهام ع مرعى المحلة كمال 373018.513.513.52019.588.5غرب

داوود    31708 عطيه احمد ابراهيم المشتركة   زاكيه ع مرعى المحلة كمال 21124.5222.515.575غرب

عبدالمنعم   31709 حسنى الحسينى المشتركة   زينب ع مرعى المحلة كمال 238.534.51.56.51965غرب
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فليفل    31710 محمد رفعت ايمن المشتركة   زينب ع مرعى المحلة كمال 3319.557.531317.574.5غرب

ابوحشيش    31711 حسن ابراهيم اشرف المشتركة   ساره ع مرعى المحلة كمال 10.518.584.5واحدنصف2011.53غرب

الشابورى   31712 السعداوى ابراهيم المشتركة   ساميه ع مرعى المحلة كمال 382616.51311181879.5غرب

يونسسلمة    31713 عطيه سامى المشتركة   ساميه ع مرعى المحلة كمال 38.53018.514.5152017810غرب

السيد   31714 السعيد السيد المشتركة   سحر ع مرعى المحلة كمال 51018.584.5نصف258.56غرب

عانوس   31715 فرج محمد المشتركة   سلوى ع مرعى المحلة كمال 2011.53.525.5101545.5غرب

ابورماد    31716 اسماعيل محمد العربى المشتركة   سوسو ع مرعى المحلة كمال 4.510.517.574.5واحد22114.5غرب

عامر     31717 فرج رشاد نبيه محمد المشتركة   شاهنده ع مرعى المحلة كمال 36.527.514.510.51119.518.575غرب

نوير   31718 محمد فرج المشتركة   شروق ع مرعى المحلة كمال 36281612.513.52017.577غرب

جودة   31719 هلل محمد المشتركة   شهد ع مرعى المحلة كمال 312573.531017.574غرب

محمد    31720 احمد غريب اسماعيل المشتركة   شيماء ع مرعى المحلة كمال 20.51123.524.51775غرب

هيبه    31721 المرسى فرج حماده المشتركة   شيماء ع مرعى المحلة كمال 2722.510107.5151955.5غرب

شتا    31722 حسن حسن سعد المشتركة   شيماء ع مرعى المحلة كمال 29.52210.55.5517.51977غرب

عبدالعاطى   31723 عبدالغنى شريف المشتركة   شيماء ع مرعى المحلة كمال 362616.510.5819.51977.5غرب

ابوالعطا   31724 صابر صابر المشتركة   شيماء ع مرعى المحلة كمال 24653.53131575غرب

عبدالفضيل    31725 قطب امين محمد المشتركة   شيماء ع مرعى المحلة كمال 14.54.52.522.5610.575غرب

سنبل   31726 مصطفى محمود المشتركة   شيماء ع مرعى المحلة كمال 19.58.53.53.545.51075.5غرب

عبدالرازق   31727 طه عبدالعظيم المشتركة   صفاء ع مرعى المحلة كمال 38.526.51813.513.5201779غرب

منصور   31728 فتحى اشرف المشتركة   عبير ع مرعى المحلة كمال 3024.57.588181674.5غرب

عبدالرازق    31729 عبدالسلم السعيد حمدى المشتركة   عزه ع مرعى المحلة كمال 3626.519.51410202086غرب

شتا   31730 السيد مؤمن المشتركة   غاده ع مرعى المحلة كمال 3321.5711.57.516.51085غرب

محمد    31731 محمد جمعه ابوالخير المشتركة   فاطمه ع مرعى المحلة كمال 34.52511117.5181582.5غرب

سلم    31732 اسماعيل السيد الزهراء المشتركة   فاطمه ع مرعى المحلة كمال 28.525.51212.511.5171286.5غرب
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يوسف     31733 محمد اسامه محمد الزهراء المشتركة   فاطمه ع مرعى المحلة كمال 393019.514.515201789غرب

فهمى    31734 السيد عبدالمنعم انور المشتركة   فاطمه ع مرعى المحلة كمال 373019.514.514.75201787.5غرب

عبدالسلم    31735 عبده شحاته عنتر المشتركة   فاطمه ع مرعى المحلة كمال 393019.7515152016.589غرب

عيسى   31736 مرسى فتحى المشتركة   فاطمه ع مرعى المحلة كمال 36.53016.512.5141916.587.5غرب

قنديل    31737 المحمدى جلل محمد المشتركة   فريال ع مرعى المحلة كمال 3127.515101118.515.585غرب

عبدالله    31738 محمد محمد حمدى المشتركة   ليلى ع مرعى المحلة كمال 3828.512.5141419.51687.5غرب

عبدالحميد   31739 السيد منصور المشتركة   مروه ع مرعى المحلة كمال 25.5116.554.516.510.582غرب

عبدالرازق    31740 عبدالسلم حسين حسام المشتركة   مريم ع مرعى المحلة كمال 342914.513.51117.51586غرب

الباره   31741 محمود محمد المشتركة   مريم ع مرعى المحلة كمال 352612149.518.514.588غرب

الشوح     31742 يوسف زكى احمد يوسف المشتركة   ملك ع مرعى المحلة كمال 3425.51012.59.5151485غرب

الشيخى    31743 السيد محمد رمضان المشتركة   منار ع مرعى المحلة كمال 341912.512.510171285.5غرب

المنشاوى   31744 محمد ايمن المشتركة   منه ع مرعى المحلة كمال 3319.513.513.58.5171587غرب

عبدالعزيز   31745 عبدالشافى شريف المشتركة   منه ع مرعى المحلة كمال 249.567.54.515.511.562غرب

ابراهيم   31746 احمد احمد المشتركة   مها ع مرعى المحلة كمال واحد18.57.55.55.5510.5138غرب

حسن   31747 عبدالمعطى ماجد المشتركة   ميرفت ع مرعى المحلة كمال 30.5215.55.5416.514.582.5غرب

عبدالفتاح   31748 محمد احمد المشتركة   ندى ع مرعى المحلة كمال 37.53019.51513.5201887غرب

عبدالرازق    31749 عبدالسلم محمد مصطفى المشتركة   ندى ع مرعى المحلة كمال 3123.510.511.5111716.584.5غرب

التراس   31750 عبدالعظيم احمد المشتركة   نسمه ع مرعى المحلة كمال 2415.547.57.57.516.544غرب

على    31751 على محمد وليد المشتركة   نشوى ع مرعى المحلة كمال 3929.51714131918.577.5غرب

الديب   31752 عبدالله عبدالناصر المشتركة   نورا ع مرعى المحلة كمال 39.53019.51515202089.5غرب

غلب    31753 السيد سعد كمال المشتركة   نورا ع مرعى المحلة كمال 26.516.510117.51617.549غرب

عبدالعاطى   31754 احمد جمال المشتركة   نورهان ع مرعى المحلة كمال 11.5737.52.510.51874.5غرب

الله    31755 ضيف عبدالعزيز كمال المشتركة   نورهان ع مرعى المحلة كمال 3622.5115.57.515.516.556غرب
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التراس    31756 ابراهيم عبدالله مدحت المشتركة   نورهان ع مرعى المحلة كمال 36241512.57.516.517.556غرب

ابوطالب    31757 حامد محمد حامد المشتركة   هاجر ع مرعى المحلة كمال 372515.51311.5201678.5غرب

ابوفرح   31758 محمد محمد المشتركة   هاله ع مرعى المحلة كمال 24.511.54.5103.5101474غرب

عامر    31759 توفيق محمد عبدالحميد المشتركة   هبه ع مرعى المحلة كمال 3426.51014817.517.578غرب

ابوطالب    31760 حامد محمد حامد المشتركة   هدى ع مرعى المحلة كمال 36.52615.514.512.52016.579غرب

ابوكريمة   31761 داود محمد المشتركة   هدى ع مرعى المحلة كمال 35.52011.511.5101716.569غرب

عامر     31762 عبدالحميد الدين صلح محمد المشتركة   هدى ع مرعى المحلة كمال 3718.513151316.513.558غرب

ابوكريمة   31763 السيد غازى المشتركة   هدير ع مرعى المحلة كمال 31.519.5101310201868غرب

عامر   31764 خليل محمد المشتركة   هدير ع مرعى المحلة كمال 39.53019.51415202079.5غرب

محمود   31765 حمدى محمود المشتركة   هدير ع مرعى المحلة كمال 26564.52101164غرب

عبدالسلم    31766 حسين احمد على المشتركة   هند ع مرعى المحلة كمال 29.515597.5191366غرب

كشك   31767 احمد عبداللطيف المشتركة   هيام ع مرعى المحلة كمال 27.56.54551317.585غرب

ندة   31768 عطيه عبدالله المشتركة   ورده ع مرعى المحلة كمال 23534.5411.51885.5غرب

الموجى   31769 مصطفى عبدالحميد المشتركة   يارا ع مرعى المحلة كمال 2343.54.5261265.5غرب

مصطفى     31770 حسن بسيونى الدين علء المشتركة   يمنى ع مرعى المحلة كمال 38.52919.513.51319.51976غرب

شعيره   31771 ابراهيم اشرف المشتركة  ابراهيم ع المحلة الدواخلية 3426.514.51313.5201863.5غرب

الخولى   31772 عبدربه ايمن المشتركة  ابراهيم ع المحلة الدواخلية 23107.548131862غرب

عماره   31773 خليل رمضان المشتركة  ابراهيم ع المحلة الدواخلية 15.5104.5936.51563غرب

ناشى   31774 مصطفى بلتاجى المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 23.51658.54.515.51784غرب

الغريب   31775 الدسوقى حاتم المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 2912.514127.51513.543غرب

عاشور   31776 رجب حسن المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 22.555.53.57.5121352غرب
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العرسه   31777 عبدالطيف سليمان المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 32.517.514.510.57.518165.53.5غرب

الطويل   31778 احمد عاطف المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 37.528.51912.512201864.5غرب

نصر   31779 السعيد عامر المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 3028.552217.517.563.5غرب

شعيره   31780 صالح عيسى المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 227.543.53.51015.552غرب

جنيدى    31781 الغباشى محمد المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 21464.53.5613.552غرب

عبدالعاطى   31782 رشاد محمد المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 352417.5141419.519.573.5غرب

المالح   31783 مسعد محمد المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 206.56855.517.541.5غرب

شعيره   31784 ابراهيم منير المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 27107.59.5510.514.552.5غرب

الغريب   31785 صبحى نشأت المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 3827.518.512.512201973.5غرب

النجار   31786 محمد نشأت المشتركة  احمد ع المحلة الدواخلية 156.5107.5411.51352.5غرب

ابوزيد   31787 عبدالتواب اشرف المشتركة  اسلم ع المحلة الدواخلية 30.512151041713.553.5غرب

الطويل   31788 محمد رضا المشتركة  اسلم ع المحلة الدواخلية 30611.5104151352.5غرب

البلتاجى   31789 فتحى فتوح المشتركة  اسلم ع المحلة الدواخلية 2056.54.5371052غرب

الحريرى   31790 عبدالرحمن محمد المشتركة  اشرف ع المحلة الدواخلية 2410107.54.512.51061.5غرب

فرج   31791 شعبان نصر المشتركة  اشرف ع المحلة الدواخلية 28.56.5101041116.552.5غرب

ناشى   31792 عبدالرؤوف اشرف المشتركة  السيد ع المحلة الدواخلية 34.5241411.59.515.515.552.5غرب

الحريرى   31793 الشحات رضا المشتركة  السيد ع المحلة الدواخلية 3115.5107.53.51612.561.5غرب

المنيلوى   31794 ابراهيم متولى المشتركة  المهدى ع المحلة الدواخلية واحد1063.54.52.5107.58غرب

المرسى   31795 محمد ابراهيم المشتركة  امير ع المحلة الدواخلية واحد20843310108غرب

النجار   31796 ابراهيم صابر المشتركة  انور ع المحلة الدواخلية واحد4.533.510105نصف17.5غرب

الحريرى   31797 محمد احمد المشتركة  ايمن ع المحلة الدواخلية صفر1654.55.5847.55غرب

خليفه   31798 السيد محمود المشتركة  ايمن ع المحلة الدواخلية صفر15.54.53.545.54.5125غرب

ابوجابر   31799 جمعه عطيه المشتركة  باسم ع المحلة الدواخلية صفر18.534.597.56106غرب
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ابوشحاته   31800 نبوى احمد المشتركة  بكر ع المحلة الدواخلية 256.53.57.57.510.512.562غرب

بخيت   31801 على عبدالفتاح المشتركة  حازم ع المحلة الدواخلية 20.5117.534.51114.552غرب

عماره   31802 السيد عادل المشتركة  خالد ع المحلة الدواخلية 85.54.542.52.51031.5غرب

مدكور   31803 احمد فرج المشتركة  خالد ع المحلة الدواخلية 3113.511.510.57.517961.5غرب

العشرى   31804 ابراهيم السعيد المشتركة  ذكى ع المحلة الدواخلية 19.56.51042.51113.551.5غرب
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درباله   31805 سليمان عيد المشتركة  رجب ع المحلة الدواخلية واحد15.544.53.52.5510.54غرب

الخالدى   31806 حماده سليمان المشتركة  رزق ع المحلة الدواخلية 179.54.532.510941.5غرب

الطويل   31807 محمد محمد المشتركة  رضا ع المحلة الدواخلية 21.511.55.5541012.542غرب

درباله    31808 يوسف السيد وفيق المشتركة  رضا ع المحلة الدواخلية 3351692.7581783غرب

سليمان   31809 عيد ابوالمجد المشتركة  زياد ع المحلة الدواخلية 285.56.597.56.512.541.5غرب

الخالدى   31810 زين يحيى المشتركة  زين ع المحلة الدواخلية 24365.57.5101142غرب

نصر    31811 السعيد الشحات الدين المشتركة  سيف ع المحلة الدواخلية واحد3.57.57.52.5114واحد8.5غرب

الطويل   31812 ابراهيم السيد المشتركة  شعبان ع المحلة الدواخلية واحد2412.5107.52.510156غرب

نصر   31813 محمدى صبرى المشتركة  صبرى ع المحلة الدواخلية واحد14.510542.51014.54غرب

مرعى   31814 ابراهيم ربيع المشتركة  عبدالرحمن ع المحلة الدواخلية واحد94.552.52.54.511.54غرب

الشوربجى    31815 محمد على زكريا المشتركة  عبدالرحمن ع المحلة الدواخلية 302316.51111.517.51453.5غرب

البقرى   31816 عبدالعظيم جلل المشتركة  عبدالعظيم ع المحلة الدواخلية 34.525.517141419.51765غرب

شاهين    31817 عبدالخالق عبدالفتاح محمد المشتركة  عبدالفتاح ع المحلة الدواخلية 31.525.510.51210.5191355غرب

الشافعى   31818 عبدالمنعم وفيق المشتركة  عبدالمنعم ع المحلة الدواخلية 17.5154.527.5111243غرب

العباسى   31819 نجيب محمد المشتركة  عبدالناصر ع المحلة الدواخلية 1615227.5131063غرب

يونس    31820 رمضان عزت محمد المشتركة  عزت ع المحلة الدواخلية 17.515527.513.511.563.5غرب

عوضحسين    31821 شامخ عبدالسلم المشتركة  عصام ع المحلة الدواخلية 18.5126.527.512.51665غرب

المالح   31822 فتوح ابوالخير المشتركة  عطيه ع المحلة الدواخلية 2نصف5841.52.534.5غرب

موسى   31823 عطيه حافظ المشتركة  علء ع المحلة الدواخلية 141553.58.513.58.545غرب

سلمه   31824 رشدى المهدى المشتركة  على ع المحلة الدواخلية 25.52010108.51711.543.5غرب

الخولى   31825 ابراهيم امين المشتركة  على ع المحلة الدواخلية 32.5221312.51417.517.565غرب

سلمه   31826 بكر محمد المشتركة  عماد ع المحلة الدواخلية 8.51757.57.513.56.552.5غرب

شحرور   31827 عبدالهادى عبدالعزيز المشتركة  عيسى ع المحلة الدواخلية 1212.53.53.5510542.5غرب
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الهنداوى   31828 محمد احمد المشتركة  فارس ع المحلة الدواخلية 20.52237.510.514843.5غرب

العرسه   31829 عبدالهادى عاصم المشتركة  فارس ع المحلة الدواخلية 1611.5448.512.5935غرب

فرج   31830 سامى رضا المشتركة  فتحى ع المحلة الدواخلية 13185341211.565غرب

خليفه   31831 فتحى هانى المشتركة  فتحى ع المحلة الدواخلية 352617.512.515201765.5غرب

ابوهرجه   31832 فتحى يحيى المشتركة  فتحى ع المحلة الدواخلية 2121.56.510.57.5191665غرب

الحناوى   31833 شعبان احمد المشتركة  فرج ع المحلة الدواخلية 19.51557.5415.513.563.5غرب

عثمان   31834 فتوح احمد المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 2824.57.59.57.516.51453.5غرب

النجار   31835 رشاد اشرف المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 19.517.545.57.512.5863.5غرب

غزالى   31836 ابراهيم ايمن المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 1617.53.54.55.5116.545غرب

نصر   31837 عبدالرازق ايوب المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 10.510.541.5واحد3.55واحد12.5غرب

العجمى   31838 حسن باسم المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 6.51271.5واحد15.52.53.55غرب

خليفه   31839 محمد رضا المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 21.55105.53161461.5غرب

عاصى   31840 عيد رمضان المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 21.51210.57.5517.51562غرب

الششتاوى    31841 عبدالغنى السيد شريف المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 18.57.510431713.552غرب

البانوبى   31842 محمد صبحى المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 1477.53.53.5141162.5غرب

الشرنوبى   31843 محمد فتحى المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 14.55103314.59.563غرب

خطاب   31844 السيد محمد المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 16.59.5114312.512.563غرب

النشار   31845 رشدى محمد المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 8.5251.52129.561.5غرب

القلينى    31846 سليمان محمد مصطفى المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية 6.542109.542نصف13.5غرب

ابوهرجه   31847 حسن ياسر المشتركة  محمد ع المحلة الدواخلية واحد9.51.52.54.51.51011.56غرب

الغريب   31848 محى السيد المشتركة  محمود ع المحلة الدواخلية 6.531.510962.5صفر14غرب

الغريب   31849 احمد شعبان المشتركة  محمود ع المحلة الدواخلية 32.52214117.5201563غرب

القلينى    31850 سليمان محمد مصطفى المشتركة  محمود ع المحلة الدواخلية 16.56.57.54.52.5131163غرب
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الغول   31851 زكى عادل المشتركة  مصطفى ع المحلة الدواخلية 35221811.513.5201685غرب
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شمه   31852 مصطفى عبدالباسط المشتركة  مصطفى ع المحلة الدواخلية 37.52519.751312.519.51873غرب

زين   31853 على فؤاد المشتركة  منير ع المحلة الدواخلية 382819.751314.752016.573غرب

شعيره   31854 احمد محمد المشتركة  هشام ع المحلة الدواخلية 35.5261913.514.52016.563.5غرب

العزب   31855 اسماعيل ممدوح المشتركة  وجيه ع المحلة الدواخلية 26.516167.58201354غرب

يونس   31856 وهبه وائل المشتركة  وهبه ع المحلة الدواخلية 29151010.55.52017.563.5غرب

شعيره    31857 عبدالله ابراهيم حمدى المشتركة  يوسف ع المحلة الدواخلية 30.52714137.52016.563.5غرب

العربى   31858 على ابوالخير المشتركة  اسراء ع المحلة الدواخلية 32.515104.59.518.51766.5غرب

عبدالشافى   31859 الحسينى حسين المشتركة  اسراء ع المحلة الدواخلية 2915.514108.519.512.586.5غرب

مرعى   31860 عزيز طارق المشتركة  اسراء ع المحلة الدواخلية 392719.514.514.752017.577.5غرب

الغريب   31861 الشحات محمد المشتركة  اسماء ع المحلة الدواخلية 38.52819.514152016.587غرب

العربى   31862 محمد محمد المشتركة  اسماء ع المحلة الدواخلية 34.523.514.511.511.51715.588غرب

حسن   31863 بسيونى ياسر المشتركة  الء ع المحلة الدواخلية 2815104810.510.575.5غرب

يونس   31864 مراد عبدالله المشتركة  امنيه ع المحلة الدواخلية 3628.518.513.514.752018.596.5غرب

شعيره   31865 سليمان احمد المشتركة  اميره ع المحلة الدواخلية 3623.51813.514.5201656.5غرب

غزالى   31866 السيد طارق المشتركة  اميره ع المحلة الدواخلية 37.528.519.512.514.5201786.5غرب

العرسه   31867 فايز طاهر المشتركة  اميره ع المحلة الدواخلية 22151145.56.51284.5غرب

سلمه   31868 عبدالهادى محمد المشتركة  اميره ع المحلة الدواخلية 37.5241813.512.5201767غرب

هندى   31869 السعيد على المشتركة  امينه ع المحلة الدواخلية 261510.54.57.516.51076غرب

عبدالحميد   31870 ربيع احمد المشتركة  ايمان ع المحلة الدواخلية 33191413816.51878غرب

حامد   31871 جمعه اسماعيل المشتركة  ايمان ع المحلة الدواخلية 362117.514.513.51919.588غرب

البسطويسى   31872 شعبان امام المشتركة  ايمان ع المحلة الدواخلية 3.54.58.555.5نصف9.53.53.5غرب

سلم   31873 محمد مسعد المشتركة  ايمان ع المحلة الدواخلية 38201412141918.587غرب

غزالى   31874 راشد هشام المشتركة  ايمان ع المحلة الدواخلية 34.520.516.513.514201787غرب
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ابوراشد    31875 مصطفى عزت ابراهيم المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 3315158.511.5181275.5غرب

شعيره   31876 عبدالرحمن حسن المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 33.520.5161113191786.5غرب

المنوفى   31877 سعد رجب المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 1477.587.5107.555غرب

الغريب   31878 محى رضا المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 14912.588.561486.5غرب

عاشور   31879 السيد سعد المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 36.52417.512.510.5191776.5غرب

الحريرى   31880 الزغبى عزوز المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 37.52415.51212182095.5غرب

الشرقاوى   31881 احمد محمد المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية واحد7.563.523.52.55.56غرب

سلم   31882 محمد مسعد المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 34.517.511.511914.51985.5غرب

محمد   31883 بدير ياسر المشتركة  ايه ع المحلة الدواخلية 321510128.510.51975.5غرب

احمد   31884 السيد سعدى المشتركة  بسمله ع المحلة الدواخلية 32.5171412814.51984.5غرب

الحريرى   31885 محمد رشاد المشتركة  بسمه ع المحلة الدواخلية 342014127.5171886.5غرب

مدكور   31886 احمد ابراهيم المشتركة  تسنيم ع المحلة الدواخلية 38.52417.51310.51617.584غرب

عبدالحميد   31887 شعبان ابراهيم المشتركة  جهاد ع المحلة الدواخلية 3611.513.512812.518.584غرب

ابوجابر   31888 سلطان احمد المشتركة  جهاد ع المحلة الدواخلية 3621161213.517.51986غرب

عبدالعزيزموسى   31889 السيد مصطفى المشتركة  حبيبه ع المحلة الدواخلية 34.5151110.57.512.51976غرب

السريتى   31890 على فوزى المشتركة  خلود ع المحلة الدواخلية 209.544.51.57.51372غرب

الجندى   31891 مرغنى تيسير المشتركة  دعاء ع المحلة الدواخلية 31.518.5109.59.51716.585.5غرب

شعيره   31892 زكريا طه المشتركة  دينا ع المحلة الدواخلية 2096.58410.51181.5غرب

الشوربجى   31893 بكر مصطفى المشتركة  دينا ع المحلة الدواخلية 34181210.58.516.51786غرب

الفشار   31894 احمد تامر المشتركة  ذكرى ع المحلة الدواخلية 34.59.51097.51218.585.5غرب

عاشور   31895 يوسف محمد المشتركة  رحاب ع المحلة الدواخلية 25358.57.5717.573غرب

شعيره   31896 احمد مصطفى المشتركة  رحمه ع المحلة الدواخلية 266.53.55.52616.562.5غرب

الغريب   31897 احمد رضا المشتركة  ريهام ع المحلة الدواخلية 3728.51913.514.519.51775غرب
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شعيره   31898 سعيد جلل المشتركة  ساره ع المحلة الدواخلية 33.510108.5813.51983.5غرب

جابر    31899 محمد احمد عيد المشتركة  ساره ع المحلة الدواخلية 33.5157.511121617.584.5غرب

ناشى   31900 السيد الدسوقى المشتركة  سالى ع المحلة الدواخلية 5.524.57.53.5211.571.5غرب

عماره   31901 خليل الحاج المشتركة  ساميه ع المحلة الدواخلية 2546.57.546.51452غرب

الجوهرى    31902 الدسوقى محمد ياسر المشتركة  سحر ع المحلة الدواخلية 35.51516.512.59.5191587.5غرب

زين   31903 احمد الدسوقى المشتركة  شروق ع المحلة الدواخلية 3925.518.513.512201868غرب

الدرينى   31904 عبدالباسط محمد المشتركة  شرين ع المحلة الدواخلية 319134.51.5133.545.5غرب

هيبه   31905 محمود السيد المشتركة  شيماء ع المحلة الدواخلية 30.52118.51141814.7577.5غرب

بخيت   31906 على محمد المشتركة  شيماء ع المحلة الدواخلية 36.523.51913.591910.576.5غرب

الطويل   31907 السعيد احمد المشتركة  صباح ع المحلة الدواخلية 14.567.53.52.510.51752.5غرب

عاصى   31908 فاروق عماد المشتركة  صفاء ع المحلة الدواخلية 3822.518.51413.52014.588.5غرب

الغنام   31909 محمد حسان المشتركة  فاطمه ع المحلة الدواخلية 37131912.57.517.51876غرب

النجار   31910 حامد رشاد المشتركة  فاطمه ع المحلة الدواخلية 38.528.5181413.519.51977غرب

شعيره   31911 محمد طارق المشتركة  فاطمه ع المحلة الدواخلية 382918.51414201679غرب

عباس   31912 محمد مسعد المشتركة  فاطمه ع المحلة الدواخلية 392919.51414.75201968.5غرب

جلجل   31913 احمد ربيع المشتركة  كريمه ع المحلة الدواخلية 26.57.5107.52.59.55.567.5غرب

الطناحى   31914 طاهر منصور المشتركة  ليلى ع المحلة الدواخلية 39.75271914122019.548غرب

حواس    31915 غزلت محمد نشأت المشتركة  منار ع المحلة الدواخلية 24.5121010.52.513.513.565غرب

درباله   31916 السيد عبدالحميد المشتركة  منال ع المحلة الدواخلية 27.515.569.51.5161664غرب

محمدالعرسه   31917 السيد محمد المشتركة  منال ع المحلة الدواخلية 34.54652.51412.552.5غرب

شعيره    31918 احمد احمد الله المشتركة  منه ع المحلة الدواخلية 16.5655.52811.552.5غرب

النجار    31919 السعيد شعبان الله المشتركة  منه ع المحلة الدواخلية 26.510.57.58.54.51111.562.5غرب

الدرينى    31920 مصطفى طارق الله المشتركة  منه ع المحلة الدواخلية 3726.51713.512181977.5غرب
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حواس    31921 محمد علءالدين الله المشتركة  منه ع المحلة الدواخلية 37.524.51713.514.518.51958.5غرب

العجمى   31922 فتوح رضا المشتركة  منى ع المحلة الدواخلية 28.511.51010.5515.51578غرب

النجار   31923 شعبان محمد المشتركة  منى ع المحلة الدواخلية 39.529181415201988غرب

العجمى   31924 احمد الكيلنى المشتركة  مى ع المحلة الدواخلية 3929191414201988غرب

البقرى   31925 عبدالحميد شعبان المشتركة  مى ع المحلة الدواخلية 36281414.5917.518.587.5غرب

مرعى   31926 بهجت حسام المشتركة  ميار ع المحلة الدواخلية 34.52813.514.513.5171676.5غرب

محمد   31927 عبدالعال رضا المشتركة  ناديه ع المحلة الدواخلية 22154.57.5512.51556.5غرب

سلم   31928 احمد رمضان المشتركة  ناديه ع المحلة الدواخلية 39281913.512.519.519.568.5غرب

سعيده   31929 السيد بيومى المشتركة  ندا ع المحلة الدواخلية 25.57.56.53.52.5617.575.5غرب

فرج    31930 السيد على رزق المشتركة  ندا ع المحلة الدواخلية 25.5137.55410.51665.5غرب

نصر   31931 احمد صبحى المشتركة  ندا ع المحلة الدواخلية 33.519.512.5610.51615.587.5غرب

نصر   31932 عاطف محمد المشتركة  ندا ع المحلة الدواخلية 275.54.52.5372055.5غرب

مطر    31933 محمد محمود ابراهيم المشتركة  ندى ع المحلة الدواخلية 26.57.54.533.541656.5غرب
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شعيره   31934 عبدالرازق احمد المشتركة  نغم ع المحلة الدواخلية 39.5302014.515201876.5غرب

رسلن    31935 على ربيع المشتركة  نهال ع المحلة الدواخلية 201043310.514.576غرب

محمد   31936 عبدالفتاح على المشتركة  نورا ع المحلة الدواخلية 37.5281914.75152018.586غرب

الحناوى   31937 شعبان فرج المشتركة  نورا ع المحلة الدواخلية 22.575.542.5101085.5غرب

المالح   31938 العربى سامى المشتركة  نورهان ع المحلة الدواخلية 236.54327.51386غرب

موسى   31939 عبدالله عبدالنبى المشتركة  نورهان ع المحلة الدواخلية 216.53.53.51.55.51365.5غرب

ابوالنجا   31940 حسين مسعد المشتركة  هاجر ع المحلة الدواخلية 26637.55.5612.585.5غرب

سرور   31941 محمد احمد المشتركة  هبه ع المحلة الدواخلية 68.566واحد22.584.54غرب

النجار   31942 محمد علء المشتركة  هدى ع المحلة الدواخلية 2085.55.5391466غرب

قايد   31943 حميدو عماد المشتركة  وفاء ع المحلة الدواخلية 2581041.57.51584غرب

شمه   31944 الزغبى حسام المشتركة  ولء ع المحلة الدواخلية 3819.512.514.59.517.51576غرب

نصر   31945 محمد سعد المشتركة  يارا ع المحلة الدواخلية 392919.51515202086غرب

البسطويسى   31946 رياض ذكى المشتركة  ياسمين ع المحلة الدواخلية 25.51274.5511.51385.5غرب

غزالى   31947 ابراهيم مجدى المشتركة  يمنى ع المحلة الدواخلية 3312.517.51012.5181975غرب

الصياد    31948 حسن نعمان حسن بنين   ابراهيم ع العبايدة المحلة كفر 30127.59.57.5151573غرب

شكر   31949 كمال عنتر بنين   ابراهيم ع العبايدة المحلة كفر 2312.54.54.57.5121664.5غرب

عطيه    31950 احمد عطيه محمد بنين   ابراهيم ع العبايدة المحلة كفر 23.51679.57.513.51774.5غرب

حجازى   31951 عبدالمنجد البدراوى بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 2815108.58.514.51774.5غرب

عيد    31952 محمد رشدى ساهر بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 27111041110.51373.5غرب

ابوغربية   31953 رزق شاكر بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 2524.516.51514.516.51583غرب

فرج   31954 عبدالحميد شريف بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 201811.5131316.51782.5غرب

زوين   31955 السعيد طلعت بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 2015117.57.571063غرب

ابوكثير   31956 رشاد عبدالله بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 39.53019.51515201782.5غرب
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علي   31957 احمد على بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 393018151519.51884.5غرب

الزناتى   31958 ابوالخير محمد بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 36.51817.514.513.518.51873غرب

فضه   31959 عبدالقوى محمد بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 2318.516.514.51316.51784غرب

الشامي   31960 لطفى محمد بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 11.58.512.57.59.5103.572غرب

البيومي   31961 محمود محمد بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 3426.513.51112151784.5غرب

عيسى   31962 المغاورى يسرى بنين   احمد ع العبايدة المحلة كفر 28161010.591315.585غرب

ابوجبل   31963 السعيد سعد بنين   اسلم ع العبايدة المحلة كفر 2015107.57.5121271.5غرب

عمارة   31964 عبدالصبور عطيه بنين   اشرف ع العبايدة المحلة كفر 11126.537.510.51471.5غرب

علي    31965 الشيخ السيد فوزى بنين   السيد ع العبايدة المحلة كفر 2810.511.587.51313.573غرب

ابوزيد   31966 عبدالله متولى بنين   السيد ع العبايدة المحلة كفر 3116.513.59.57.51515.583.5غرب

ابوكاشفة   31967 عبدالرحمن محمد بنين   السيد ع العبايدة المحلة كفر 2415129.58.515.51682.5غرب

بدر   31968 السيد يوسف بنين   السيد ع العبايدة المحلة كفر 34.52817141518.51573غرب

محمد   31969 عباس عاطف بنين   الهامى ع العبايدة المحلة كفر 1111.5101012.51312.572.5غرب

الزعبلوي   31970 البسيونى رضا بنين   امير ع العبايدة المحلة كفر 2010.510.511101515.582.5غرب

ابوسليم   31971 صلح محمد بنين   امير ع العبايدة المحلة كفر 37231614.751519.51958.5غرب

زعير   31972 فوزى فؤاد بنين   انس ع العبايدة المحلة كفر 3930191515201976.5غرب

سالم   31973 مجيب محمد بنين   ايمن ع العبايدة المحلة كفر 342016.51515191977.5غرب

هندي   31974 محمد احمد بنين   باسم ع العبايدة المحلة كفر 3019.51493.516.51877غرب

زيدان   31975 جاد على بنين   جاد ع العبايدة المحلة كفر 3522.514.514.514.5191875.5غرب

محمد   31976 العجمى عيد بنين   جمال ع العبايدة المحلة كفر 148.578.51.5131375غرب

عماره   31977 حجازى عوض بنين   حجازى ع العبايدة المحلة كفر 246104.52.5141283.5غرب

عبدالحميد   31978 مصطفى سامح بنين   حسيب ع العبايدة المحلة كفر 10.5554.5211.510.573غرب

عزام   31979 احمد محمود بنين   حسين ع العبايدة المحلة كفر 2410.577.5213.511.572.5غرب
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عزام   31980 السعيد عصام بنين   حلمى ع العبايدة المحلة كفر 24.57.57921417.574.5غرب

الخشن   31981 منير نصر بنين   حمدان ع العبايدة المحلة كفر 23.586.59.52.51515.585غرب

شكر   31982 رمضان ايهاب بنين   حمدى ع العبايدة المحلة كفر 25.511.51595.513.51665.5غرب

العادلي   31983 حمدى على بنين   حمدى ع العبايدة المحلة كفر 392719.514151819.575غرب

زيدان   31984 على ياسر بنين   خالد ع العبايدة المحلة كفر 38.528.520151519.7519.587.5غرب

رمضان   31985 سعدهم محرز بنين   رشدى ع العبايدة المحلة كفر 372619.5141319.7516.577.5غرب

شخبة   31986 خليل عنتر بنين   رضا ع العبايدة المحلة كفر 34.523141512.516.516.556.5غرب

عبدالباقى   31987 فرج عبدالباقى بنين   زياد ع العبايدة المحلة كفر 332213.514.7512.51718.566.5غرب

ابوسليمان   31988 زيدان عبدالله بنين   زيدان ع العبايدة المحلة كفر 35.51816.514.759.518.516.578.5غرب

ابوشوالي    31989 احمد ابراهيم على بنين   سامح ع العبايدة المحلة كفر 25.51513.513.59181586.5غرب

العفيفي   31990 سمير السيد بنين   سمير ع العبايدة المحلة كفر 3720.5181414.519.51876غرب

اسماعيل   31991 صبحى محمد بنين   شوقى ع العبايدة المحلة كفر 3420.518.51412201756.5غرب

اسماعيل   31992 صبحى رضا بنين   صبحى ع العبايدة المحلة كفر 37.52817.51414.519.518.578غرب

عزام   31993 صبرى محمد بنين   صبرى ع العبايدة المحلة كفر 29.52114.585.51618.564.5غرب

ابوحليمة   31994 السعيد فؤاد بنين   صلح ع العبايدة المحلة كفر 33.520121510.519.51745.5غرب

نده   31995 توفيق منير بنين   صلح ع العبايدة المحلة كفر 35.526.515.513.512.52019.565غرب

حميدة   31996 قاسم احمد بنين   طارق ع العبايدة المحلة كفر 36.52815.513.514.52019.585غرب

العتراوي   31997 عبدالمنعم اشرف بنين   طارق ع العبايدة المحلة كفر 312715.513.514201875غرب

الله    31998 عطا محروسمسعد بنين   طلعت ع العبايدة المحلة كفر 31261515131916.565غرب

قويدح   31999 حافظ خالد بنين   عاطف ع العبايدة المحلة كفر 24.511.513.59.52161785غرب

الزعبلوي   32000 البسيونى ابراهيم بنين   عبدالباسط ع العبايدة المحلة كفر 31.519.51613.512.5181873.5غرب

عبدالسلم   32001 طه السعيد بنين   عبدالحميد ع العبايدة المحلة كفر 1853.57.51.5912.565.5غرب

احمد   32002 عبدالرحمن ايمن بنين   عبدالرحمن ع العبايدة المحلة كفر 34.522.516.512121817.554.5غرب
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عيسى   32003 عبدالعزيز خالد بنين   عبدالرحمن ع العبايدة المحلة كفر 12.51065.54.5111364غرب

البتانوني   32004 حجاج السيد بنين   عبدالستار ع العبايدة المحلة كفر 14.5123.57.53101164.5غرب

بليص   32005 بدير ابراهيم بنين   عبدالله ع العبايدة المحلة كفر 34.5236.512.5121613.554غرب

ابوكاشفه   32006 محمد على بنين   عبدالله ع العبايدة المحلة كفر 28.577.512.511171565غرب

الدار    32007 شيخ احمد فرج بنين   عبدالله ع العبايدة المحلة كفر 2581012.5101717.565غرب

فرج   32008 منصور محمد بنين   عبدالله ع العبايدة المحلة كفر 38.53019.51515201865.5غرب

زعير   32009 عبدالمحسن محمود بنين   عبدالمحسن ع العبايدة المحلة كفر 33.522.511139.5181865.5غرب

ابوعاصى   32010 عبدالمنعم محمد بنين   عبدالمنعم ع العبايدة المحلة كفر 29181012.5415.514.564غرب

عباس   32011 عبدالموجود عباس بنين   عبدالموجود ع العبايدة المحلة كفر 8.51058.53.517.516.544غرب

موسى   32012 فوزى مصطفى بنين   عبدالناصر ع العبايدة المحلة كفر 322212.514.510.51918.565غرب

الشهاوي   32013 عزت عبدالغنى بنين   عزت ع العبايدة المحلة كفر 352717.51512.5191655.5غرب

عبدالحافظ   32014 صلح شلبى بنين   علء ع العبايدة المحلة كفر 2924.513.513101917.565.5غرب

مندور   32015 عطيه ناجح بنين   علء ع العبايدة المحلة كفر 36.526.518.51414.519.516.564.5غرب

بندق   32016 على مصطفى بنين   على ع العبايدة المحلة كفر 1925.51213.511.51615.564.5غرب

الدمرداش   32017 عبدالعزيز على بنين   عمرو ع العبايدة المحلة كفر 2810.55.58311.51556غرب

ابوسليمان   32018 عوض رضا بنين   عوض ع العبايدة المحلة كفر 37.52616.513.5101913.564غرب

صومع   32019 احمد احمد بنين   فارس ع العبايدة المحلة كفر 1517.575.5واحد259.510.57.5غرب

لله    32020 حسب فتحى محمد بنين   فتحى ع العبايدة المحلة كفر 32151110.57.51519.567.5غرب

عزام   32021 صبرى ماجد بنين   فراج ع العبايدة المحلة كفر 32.516.51111.58161677غرب

ابوحليمه   32022 السعيد ايمن بنين   فرج ع العبايدة المحلة كفر 35.5151211915.517.576.5غرب

البتانوني   32023 فرج رزق بنين   فرج ع العبايدة المحلة كفر 177.5107.57.51414.553.5غرب

اسماعيل   32024 ابراهيم غازى بنين   فرج ع العبايدة المحلة كفر 311011108.511.51565غرب

محمد   32025 عزت حازم بنين   فؤاد ع العبايدة المحلة كفر 28.515105.51015.51463.5غرب
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الديب   32026 عبدالعليم محفوظ بنين   فيصل ع العبايدة المحلة كفر 26.510.57.5107.513.515.567غرب

ربيع    32027 حسن رشاد مصطفى بنين   كريم ع العبايدة المحلة كفر 2697.597.5121555غرب

الشامى   32028 لطفى اسماعيل بنين   لطفى ع العبايدة المحلة كفر 15.576.55.589.51355.5غرب

يوسف   32029 على عبدالمجيد بنين   ماهر ع العبايدة المحلة كفر 15.55.56.57.53.591553.5غرب

اسماعيل   32030 عبدالظاهر ابراهيم بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 1665.55410.514.554.5غرب

تعلب   32031 على ابوالعينين بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 275.5105.541013.563غرب

فرغل   32032 احمد احمد بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 35.516127.551719.577.5غرب

الكفراوي    32033 الله فتح اسامه بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 33.515107.551517.554.5غرب

الدار     32034 شيخ عيسى محمد اسامه بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 36.525.51614.5131819.576.5غرب

الطحان   32035 فرج السيد بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 3010.57.510210.516.563.5غرب

الهلوي   32036 عبدالنافع ايهاب بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 35.511.571211.513.51664غرب

عبدالله   32037 محمد ثروت بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 35.512.51011.510.5131863.5غرب

فرحانه   32038 السيد حسن بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 35.53014151218.51944غرب

ابوزيد   32039 عيسى حسن بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 393019.512.51519.51967.5غرب

عبدالوهاب   32040 الششتاوى حمدان بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 23910105.59.514.564غرب

الديب   32041 عبدالرازق خالد بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 33.515111510.51618.565غرب

حجازي   32042 عبدالشكور خالد بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 32.518.5101591614.568غرب

عبدالمقصود   32043 عبداللطيف زغلول بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 2420.57.511.541415.573.5غرب

البيومي   32044 محمد سامى بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 34171613.513.518.51866غرب

صقر    32045 المغازى محمد صقر بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 35.529.5161515191879غرب

ابوكاملة   32046 ابواليزيد صيام بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 342815.5151319.51887.5غرب

السيد   32047 احمد طارق بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 34.52816147.518.51866غرب

ابوعاصي   32048 حامد عادل بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 3627.51914.51519.51987.5غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1482

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

البيومي   32049 ابراهيم عبدالفتاح بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 372418.51514.5191887.5غرب

عزام   32050 عبدالله عبدالفتاح بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 38301915152019.598غرب

العتراوي   32051 محمد عبدالناصر بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 32.52010.5137.515.51974غرب

عطيه   32052 عبدالله فتحى بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 3515.5101410.516.51774.5غرب

الزناتي   32053 احمد ماجد بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 28.5191011.52.5161774غرب

ابوسليم   32054 وجيه مجدى بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 3522.51413.59.51917.584.5غرب

عبدالحليم   32055 رفاعى محمود بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 3929.5181515202085غرب

عماره   32056 السعدنى ناصر بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 26.597.583.58.58.553.5غرب

الجبار   32057 رفعت نبيل بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 3828.512.515132018.584.5غرب

ابونار   32058 كامل هاشم بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 38.525.51515122019.586غرب

حسن   32059 عبدالحى وائل بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 38.528.517.51515202078غرب

عبدالرحيم   32060 محمد اسامه بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 25.597.51241613.574غرب

البيومي   32061 شوقى اشرف بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 30.51712.51492012.584.5غرب

عمارة   32062 عبدالصبور سيداحمد بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 23.519614.57.5151273.5غرب

زيدان   32063 حسين شحاته بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 3930191515201888.5غرب

عثمان    32064 الله عطا طلعت بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 3728.517.514.5152018.588.5غرب

زمايل   32065 محمد فكيه بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 141969.55.513.54.572غرب

فكري   32066 فؤاد مختار بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 302611151018.517.564.5غرب

سليم   32067 عبدالعظيم مروان بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 272210.512.57.51117.562غرب

رضوان   32068 السيد ممدوح بنين   محمود ع العبايدة المحلة كفر 33.52616.514.5151915.578غرب

هندي   32069 مرعى عبدالفتاح بنين   مرعى ع العبايدة المحلة كفر 3224.5514.514.51911.578.5غرب

الشامى   32070 يسرى صبرى بنين   مسعد ع العبايدة المحلة كفر 25197.51411.516.51567.5غرب

ابوسليم   32071 عبدالكريم الشحات بنين   مصطفى ع العبايدة المحلة كفر 25.520.531049.514.554غرب
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اسماعيل   32072 عبدالرحمن عبدالله بنين   مصطفى ع العبايدة المحلة كفر 16.520.57.513.57.513.517.572.5غرب

عبداللطيف   32073 رشدى ناجى بنين   ملهم ع العبايدة المحلة كفر 20.521.57.5137.5131672غرب

فضة   32074 المحمدى محمود بنين   مهران ع العبايدة المحلة كفر 39.53017.515152016.582غرب

الشامي   32075 محمد خالد بنين   نادر ع العبايدة المحلة كفر 35.526.516.513101718.576.5غرب

ابونار   32076 خضر شعبان بنين   نادر ع العبايدة المحلة كفر 24.51910127.517.514.563غرب

العتراوي   32077 عبدالله جمعه بنين   وائل ع العبايدة المحلة كفر 29.5261013111815.585غرب

عيسي   32078 رجب شعبان بنين   يوسف ع العبايدة المحلة كفر 2015.56.58914.515.576غرب

ابوعاصي   32079 السيد وائل بنين   يوسف ع العبايدة المحلة كفر 372617.513.513.519.51988غرب

عبدالعزيز   32080 عبدالفتاح كامل العدادية  ابراهيم النشاء المحلة فصول 38.52819.514.514.519.52068.5غرب

ابوسلطان    32081 سعد ابراهيم محمد العدادية  ابراهيم النشاء المحلة فصول 7.51510.557.513.514.577غرب

عبدالعاطى   32082 ابراهيم ابراهيم العدادية  احمد النشاء المحلة فصول 32181311.58.513.517.567غرب

ابوسليمان   32083 السيد احمد العدادية  احمد النشاء المحلة فصول 20.51512.510.57.5141866غرب

احمد   32084 عبدالله السباعى العدادية  احمد النشاء المحلة فصول 515107.539.514.573.5غرب

عبدالخالق   32085 عراقى جمال العدادية  احمد النشاء المحلة فصول 515.574.585.51264غرب

عبدالخالق   32086 عبدالسلم صبرى العدادية  احمد النشاء المحلة فصول 165.5104.53.5910.543غرب

البيومى   32087 ابواليزيد محمد العدادية  احمد النشاء المحلة فصول 4.58.545.5واحد6.567.54غرب

قاسم   32088 مبارك محمد العدادية  احمد النشاء المحلة فصول صفر4واحد54.5نصف5صفر7.5غرب

ابراهيم   32089 محمد محمد العدادية  احمد النشاء المحلة فصول 16.51525.57.512.512.545غرب

محمد   32090 عبدالرحيم اكرامى العدادية  السيد النشاء المحلة فصول 2419.57391415.555غرب

عامر   32091 محمد خالد العدادية  السيد النشاء المحلة فصول 2017.5104.5914.51444غرب

البسيونى   32092 عبدالعزيز رمضان العدادية  السيد النشاء المحلة فصول 24.525133.254161874.5غرب

صالح   32093 حمدان طارق العدادية  ايمن النشاء المحلة فصول 37.52816.54.510182066غرب

عبدربه   32094 عبدالحميد رشاد العدادية  باسم النشاء المحلة فصول 38.53020131118.52056غرب
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عمر    32095 محمد شعبان ياسر العدادية  باسم النشاء المحلة فصول 3729195.511182085.5غرب

الششتاوى   32096 العفيفى محمد العدادية  جميل النشاء المحلة فصول 3828107.51016.519.565غرب

متولى    32097 حسن حسين مرجان العدادية  حسين النشاء المحلة فصول 35.52377.5916.51654غرب

عبدالخالق   32098 شعبان مؤمن العدادية  رمضان النشاء المحلة فصول 2287.558.513.5644غرب

اللمعى    32099 الدسوقى سعد احمد العدادية  سعد النشاء المحلة فصول 26191258.51617.544.5غرب

محمد   32100 عبدالمولى محمد العدادية  شهاب النشاء المحلة فصول 3518.511.57.59.5161765.5غرب

سليمان   32101 عبداللطيف احمد العدادية  طه النشاء المحلة فصول 27151367.5161454.5غرب

سليمان   32102 عبدالله احمد العدادية  عادل النشاء المحلة فصول 36.520.5187.57.52016.575.5غرب

المغربى    32103 عبدالسلم عادل يونس العدادية  عادل النشاء المحلة فصول 17151055.511.57.554غرب

محمد   32104 عامر ممدوح العدادية  عامر النشاء المحلة فصول 2118.512.55.57.5129.566.5غرب

حسن   32105 عزت مرسى العدادية  عزت النشاء المحلة فصول 27.52012.57.5813.51366.5غرب

رمضان   32106 فاروق رمضان العدادية  علء النشاء المحلة فصول 36.52617.5111219.51867غرب

عطيه   32107 حسن اشرف العدادية  ماهر النشاء المحلة فصول 271511.55.54.516.51645.5غرب

عبدالعزيز   32108 ماهر غنيم العدادية  ماهر النشاء المحلة فصول 1815107.551414.554.5غرب

عطيه   32109 سلطان احمد العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 36.52617141419.51588غرب

حسان   32110 عبداللطيف اسماعيل العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 17.5151013.57.514.51176غرب

عبدالحميد   32111 عزالدين اسيد العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 393019.514152017.579غرب

عبدالقادر   32112 على خالد العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 5.5156.57.52.56.58.553.5غرب

السيد   32113 عبدالله رضا العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 138.56.57.55.579.554.5غرب

ابراهيم   32114 محمد رضا العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 13.515.56.512.57.591045غرب

عبدالخالق   32115 محمد رضا العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 32.521.5161412191456غرب

عبدالسلم   32116 عبدالله عبدالسلم العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 332617.5141318.515.557غرب

عامر   32117 شعبان عبدالله العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 25191413.510.51815.565.5غرب
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ابراهيم   32118 قطب عصام العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 22.52913.512.255.5161677غرب

بسطويسى   32119 حسن فتحى العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 20.5151212.58.5141076.5غرب

الغنام   32120 مسعد محمود العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 27.51816.5147.515.514.576.5غرب

عبدالله   32121 منصور مختار العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 39.53019.51415201378غرب

الكيره    32122 محمد جمال هانى العدادية  محمد النشاء المحلة فصول 25.51513.5141112.512.575.5غرب

سليمان   32123 عبدالله احمد العدادية  محمود النشاء المحلة فصول 38.51819.51413.52017.578غرب

عبدالفتاح   32124 محمد عبدالفتاح العدادية  محمود النشاء المحلة فصول 31.523171413.519.51877غرب

غنام   32125 مسعد على العدادية  محمود النشاء المحلة فصول 1015159.57.59756غرب

شعبان   32126 جبريل جبريل العدادية  اسراء النشاء المحلة فصول 29.520.51497.5141064غرب

محمد   32127 عامر محمد العدادية  اسراء النشاء المحلة فصول 291810.57.57.5161164.5غرب

محمد   32128 عبدالقادر كمال العدادية  اسماء النشاء المحلة فصول 3630177.591713.573.5غرب

عبدالمجيد   32129 رشدى محمد العدادية  اسماء النشاء المحلة فصول 37.5302015152015.586غرب

عبدالخالق    32130 محمد الدين محى العدادية  اسماء النشاء المحلة فصول 32.517.512.59.57.514.513.583غرب

صالح   32131 حسن منصور العدادية  اسماء النشاء المحلة فصول 33.5271310.58.516.511.575.5غرب

بسطويسى   32132 حسن حسن العدادية  امانى النشاء المحلة فصول 17.51552259.553غرب

غديه   32133 عبدالعزيز احمد العدادية  اميره النشاء المحلة فصول 12.57.543.531.55.564غرب

عبدالعاطى    32134 محمد ابراهيم علء العدادية  امينه النشاء المحلة فصول 8.56.53.53.51.52.5764غرب

مصطفى    32135 رضوان على محمد العدادية  امينه النشاء المحلة فصول 312.581.5نصف1511.56.53غرب

محمد   32136 احمد عماد العدادية  ايمان النشاء المحلة فصول 351517.57.5917.514.576.5غرب

سلمه   32137 السيد محمد العدادية  ايمان النشاء المحلة فصول 3730191315201266.5غرب

حسن   32138 عبدالقادر محمد العدادية  ايمان النشاء المحلة فصول 3928.519.51314.517.51476.5غرب

الشيشتاوي   32139 سليمان بدران العدادية  ايه النشاء المحلة فصول 31.517.515.597.5151376غرب

العجمى   32140 مصطفى عاطف العدادية  ايه النشاء المحلة فصول 393019.513.5142018.568غرب
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ابراهيم   32141 مسعد محمد العدادية  ايه النشاء المحلة فصول 11.51211.532.57.56.554غرب

الغنام   32142 البيومى ابواليزيد العدادية  خلود النشاء المحلة فصول 25155.51.525.51155غرب

ابراهيم   32143 عمران خالد العدادية  خلود النشاء المحلة فصول 373019.513.51419.51387.5غرب

غديه    32144 عبدالعزيز محمد طارق العدادية  داليا النشاء المحلة فصول 37.526168.581614.586.5غرب

سالم   32145 عبدالعزيز سالم العدادية  دنيا النشاء المحلة فصول 35.52618107.515.51465غرب

محمد   32146 احمد مديح العدادية  دنيا النشاء المحلة فصول 14.515.54.52.53.5912.563غرب

العجمى   32147 مصطفى رضا العدادية  دينا النشاء المحلة فصول 301975.549.513.572.5غرب

المرسى    32148 على فتحى محمد العدادية  روان النشاء المحلة فصول 30.522.5167.57.510.51072.5غرب

عبدالنبى   32149 عبدالسميع عبدالرافع العدادية  زينب النشاء المحلة فصول 322515.5449.511.562.5غرب

خضير    32150 جمعه عبدالوهاب محمد العدادية  سلوى النشاء المحلة فصول 3662نصفصفر75.53غرب

يوسف   32151 عيسى موسى العدادية  شروق النشاء المحلة فصول 36.52918.511.51119.519.576.5غرب

عبدالسميع   32152 عبدالله محمد العدادية  صباح النشاء المحلة فصول 36.518.51510.510.518.517.567غرب

عبدالكريم   32153 زكريا موسى العدادية  عزه النشاء المحلة فصول 1241.51.51.51.5752.5غرب

محمد   32154 عبدالرحيم اكرامى العدادية  فاطمه النشاء المحلة فصول 22.515.53.57.5381153غرب

عبداللطيف   32155 محمد شاكر العدادية  مريم النشاء المحلة فصول 653واحد9.51.51.51.5غـغرب

عبدالسلم   32156 محمد مصطفى العدادية  ملك النشاء المحلة فصول 3628.513.5141419.51355غرب

مهدى   32157 السيد سعدهم العدادية  مى النشاء المحلة فصول 1413.572.5نصف277122غرب

عطيه   32158 البسيونى نصر العدادية  مياده النشاء المحلة فصول 3428.57.5121419.51575.5غرب

عطيه   32159 على سعد العدادية  نرمين النشاء المحلة فصول 3624.51511.59.518.511.574.5غرب

محمد   32160 علوان احمد العدادية  نورهان النشاء المحلة فصول 4.5252.5واحد1.5واحد42.5غرب

عبدالباقى   32161 جلل عبدالباقى العدادية  نورهان النشاء المحلة فصول 26.515632.510.511.573.5غرب

احمد   32162 حسن رجب العدادية  هاجر النشاء المحلة فصول 37291911.511.51913.577.5غرب

عبدالعزيز   32163 عبدالفتاح محمد العدادية  هاجر النشاء المحلة فصول 38291915152018.566.5غرب
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السيد   32164 فرحات ممدوح العدادية  ولء النشاء المحلة فصول 4029.519.5151519.51869.5غرب

العجمى   32165 مصطفى العجمى العدادية  ياسمين النشاء المحلة فصول 2546446.51153غرب

رفاعى   32166 محمد جابر العدادية  ياسمين النشاء المحلة فصول 24.515.51257.5121451.5غرب

جمعه   32167 محمود سعد العدادية  ياسمين النشاء المحلة فصول 21052.5نصف148.521.5غرب

الجندى    32168 محمد ابراهيم رضا اعدادى   ابراهيم اساسى تعليم المحلة القيراطية 2215.57.59.5512763.5غرب

بليص   32169 حمدى ايمن اعدادى   احمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 122.57.57.529.56.553غرب

عبدالسلم   32170 السعيد طلعت اعدادى   احمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 29.516.510.59.58.5191274.5غرب

التراس   32171 ذكى عادل اعدادى   احمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 32.59.51012.511201367غرب
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عبدالحافظ   32172 صلح عاشور اعدادى   احمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 241010119.5191265.5غرب

مندور   32173 علم عبدالجواد اعدادى   احمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 2212.57101018.511.565غرب

حافظ   32174 رجب مجدى اعدادى   احمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 322412.58.510.519.51788.5غرب

الزياته   32175 محمد جمعه اعدادى   السعيد اساسى تعليم المحلة القيراطية 26.510.54.53.52137.566غرب

عبدالفتاح   32176 بيومى هانى اعدادى   السيد اساسى تعليم المحلة القيراطية 139.543.51.510.53.562.5غرب

الميرى   32177 سند عبدالناصر اعدادى   بهاء اساسى تعليم المحلة القيراطية 1315451.56.54.543.5غرب

السيد   32178 شعبان وائل اعدادى   حازم اساسى تعليم المحلة القيراطية 161033.525.55.536غرب

حسن   32179 احمد محمد اعدادى   حسن اساسى تعليم المحلة القيراطية 27245.5واحد12.594.5غرب

السيد   32180 طه سمير اعدادى   حمدى اساسى تعليم المحلة القيراطية 2416.511.52.551310.546.5غرب

اليمانى   32181 البرنس رضا اعدادى   خالد اساسى تعليم المحلة القيراطية 322515.59.591815.569غرب

عبدالله    32182 محمد عزت عبدالله اعدادى   رامى اساسى تعليم المحلة القيراطية 353018.51413.52017.579.5غرب

عجيزه   32183 ابوزيد ايراهيم اعدادى   زياد اساسى تعليم المحلة القيراطية 221712.57.5513.51466غرب

رضوان   32184 عبدالجواد مجدى اعدادى   عادل اساسى تعليم المحلة القيراطية 27.51514851415.547غرب

على   32185 عبدالرحمن محمد اعدادى   عبدالرحمن اساسى تعليم المحلة القيراطية 21.518.577.53.58.51366.5غرب

عبدالسلم   32186 عبدالرحيم ابراهيم اعدادى   عبدالرحيم اساسى تعليم المحلة القيراطية 2317108.5513.51156.5غرب

البيومى   32187 ابراهيم محمد اعدادى   عبدالفتاح اساسى تعليم المحلة القيراطية 23.5157.58.53.516865غرب

مندور   32188 صلح السيد اعدادى   عبدالله اساسى تعليم المحلة القيراطية 2719.57.5115.518.59.567غرب

الجبار   32189 محمد عاطف اعدادى   عبدالله اساسى تعليم المحلة القيراطية 3121.511117.5191357.5غرب

الميرى    32190 محمد رمضان محمد اعدادى   عبدالله اساسى تعليم المحلة القيراطية 36.527.51512.51419.512.568.5غرب

حافظ   32191 رجب محمد اعدادى   فادى اساسى تعليم المحلة القيراطية 37261413.512.519.516.557.5غرب

السحراوى   32192 السعيد عادل اعدادى   فارس اساسى تعليم المحلة القيراطية 17.5155.58.5915.5957غرب

بدوى   32193 الغرباوى محمد اعدادى   فرج اساسى تعليم المحلة القيراطية 3129.51514.51419.51267.5غرب

فرج   32194 انور محمد اعدادى   فرج اساسى تعليم المحلة القيراطية 9116.55.57.54.54.555.5غرب
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سرور   32195 عبدالموجود حازم اعدادى   كريم اساسى تعليم المحلة القيراطية 2516.51085.5151347غرب

عاصى   32196 عبدالله مطاوع اعدادى   كريم اساسى تعليم المحلة القيراطية 14.515107.5313855غرب

يونس   32197 شعبان ابراهيم اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 1217.562.538.510.543غرب

الديب   32198 محمد ابراهيم اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 12.516.577.53.5111043غرب

الزياته   32199 محمد ابراهيم اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 19.521.577.5514.51743.5غرب

العادلى   32200 السيد اشرف اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 20.5216.57.54141243.5غرب

الزعبلوى   32201 ابراهيم اليمانى اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 136644.5101073.5غرب

الشرقاوى   32202 عبداللطيف بدران اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 15176.53.57.56.517.574غرب

الشافعى   32203 حسن حسن اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 4.510.5725.510.59.573.5غرب

رفاعى   32204 عبدالحميد حمدان اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 22.58107.57.514.51343.5غرب

السيد   32205 طه سمير اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 28.516.5107.57.514.516.564غرب

الديب    32206 سيداحمد ابراهيم سيداحمد اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 30.520.5121210.515.51763.5غرب

ابوعاصى   32207 محمد عادل اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 3115.511.5101114.51763.5غرب

العطافى   32208 رمضان عبدالجليل اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 1517.5108.510141754غرب

سرور   32209 عبدالغنى عبدالحكيم اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 1415724.5712.553غرب

مصطفى   32210 الدسوقى على اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 1211.5624.55.51141.5غرب

اسماعيل    32211 توفيق محمد هانى اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 151264.53.510.51175غرب

منصور   32212 مرسى هانى اعدادى   محمد اساسى تعليم المحلة القيراطية 6.59.54.53377.543.5غرب

الطنطاوى   32213 محمود حسان اعدادى   محمود اساسى تعليم المحلة القيراطية 21.514.56341011.545.5غرب

ابوالعل   32214 مسعد محمد اعدادى   مسعد اساسى تعليم المحلة القيراطية 1215.55.553.513.512.545غرب

العتراوى   32215 سليمان عبداللطيف اعدادى   مصطفى اساسى تعليم المحلة القيراطية 2615.5105.55.5151676غرب

مندور   32216 حجازى عصام اعدادى   ياسر اساسى تعليم المحلة القيراطية 31.522.5137517.515.558غرب

الجبار   32217 علءالدين احمد اعدادى   الء اساسى تعليم المحلة القيراطية 3318.514.513.510.517.518.599.5غرب
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الجمل   32218 عبدالله محمد اعدادى   اميره اساسى تعليم المحلة القيراطية 32913.588.517.51788غرب

ابوزهره   32219 فرج انور اعدادى   انجى اساسى تعليم المحلة القيراطية 39.53019.514.5152016.5910غرب

شكر   32220 حسين عاطف اعدادى   براء اساسى تعليم المحلة القيراطية 37.52819.511.510191899غرب

عبدالسميع   32221 السيد وائل اعدادى   ثريا اساسى تعليم المحلة القيراطية 3317.514.57.57.515.51788.5غرب

محمد    32222 غازى السيد احمد اعدادى   دعاء اساسى تعليم المحلة القيراطية 13.54.573.52415.582.5غرب

محمد   32223 عبدالمعطى ممدوح اعدادى   دعاء اساسى تعليم المحلة القيراطية 2524.542.5517.564.5غرب

هندى   32224 على عبدالله اعدادى   دينا اساسى تعليم المحلة القيراطية 8.523.51.51.52.514.585غرب

عزام   32225 عبدالرحمن عبدالرحمن اعدادى   رانيا اساسى تعليم المحلة القيراطية 36810131215.516.577.5غرب

العتراوى   32226 متولى على اعدادى   رانيا اساسى تعليم المحلة القيراطية 3710.51197.5101573غرب

عبدالسلم   32227 السعيد اسعد اعدادى   رقيه اساسى تعليم المحلة القيراطية 36.525.516.510.511.5161457.5غرب

محمود   32228 رجب محمد اعدادى   رنا اساسى تعليم المحلة القيراطية 12.511.543.5واحد346.5105غرب

ابوعاصى   32229 عبدالمنعم العربى اعدادى   زينب اساسى تعليم المحلة القيراطية 35.51510.510.57.513.51467.5غرب

الصباغ   32230 عبدالله محمد اعدادى   سالى اساسى تعليم المحلة القيراطية 7.51086.5واحدنصف9.526.5غرب

السحراوى   32231 سعد محمد اعدادى   سهام اساسى تعليم المحلة القيراطية 34.522.516118.5171589.5غرب

عزام   32232 عبدالغفار رضا اعدادى   صابرين اساسى تعليم المحلة القيراطية 39281914.513.51918.5810غرب

شكر   32233 حسين رفعت اعدادى   غفران اساسى تعليم المحلة القيراطية 362819.513132010.566.5غرب

ابوزهرة   32234 فرج عاطف اعدادى   فاتن اساسى تعليم المحلة القيراطية 35.52218.5811201789.5غرب

القصاص   32235 عبدربه حمدى اعدادى   ليلى اساسى تعليم المحلة القيراطية 2253.52.52.5714.586.5غرب

عطية   32236 رمضان محمود اعدادى   مروه اساسى تعليم المحلة القيراطية 36.524.51811121916.588.5غرب

عبدالله   32237 رشدى البسيونى اعدادى   ملك اساسى تعليم المحلة القيراطية 36211113151914.586غرب

محمد    32238 فرج احمد الله اعدادى   منه اساسى تعليم المحلة القيراطية 39281814.7515201585غرب

السباعى    32239 شاكر طارق الله اعدادى   منه اساسى تعليم المحلة القيراطية 39.530191515201888غرب

المليجى     32240 وحيدالدين احمد حسين الله اعدادى   منه اساسى تعليم المحلة القيراطية 39.5261912.514.519.751786غرب
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ابوعاصى   32241 احمد علءالدين اعدادى   منه اساسى تعليم المحلة القيراطية 33.515109.59.5151683غرب

جاد   32242 ععطيه سالم اعدادى   نانسى اساسى تعليم المحلة القيراطية 3215109.58131787غرب

عبدالرازق    32243 محمد عبدالمعز خالد اعدادى   نورا اساسى تعليم المحلة القيراطية 41483نصفنصف19.52.54.5غرب

بدوى   32244 السعيد عمار اعدادى   هاله اساسى تعليم المحلة القيراطية 352512.510.511161687.5غرب

القاسى   32245 عبدالمنعم رشاد اعدادى   هناء اساسى تعليم المحلة القيراطية 347.5147.57.513.514.588.5غرب

على   32246 عبدالرحمن محمد اعدادى   ياسمين اساسى تعليم المحلة القيراطية 33.518.51211.51216.51495غرب

اليمانى   32247 محمد محمد اعدادى   ياسمين اساسى تعليم المحلة القيراطية 11.582.5واحدصفر6.5241.5غرب

عزام   32248 عبدالحميد احمد بنات  اسراء العدادية المحلة الجابرية 3827.518.513.512.519.7516.598غرب

الشناوي   32249 الحنفى عبدالناصر بنات  اسراء العدادية المحلة الجابرية 392919.514.5152018.589.5غرب

السيد   32250 ابراهيم محمد بنات  اسراء العدادية المحلة الجابرية 32.52715119.519.51488.5غرب

محمد   32251 الدسوقى محمد بنات  اسراء العدادية المحلة الجابرية 3723.51387.5161677.5غرب

احمد   32252 نصر محمد بنات  اسراء العدادية المحلة الجابرية 33.511784.5161476غرب

شعيب   32253 صلح وليد بنات  اسراء العدادية المحلة الجابرية 3384.53.51.513.51465غرب

عزام   32254 عزت على بنات  اسماء العدادية المحلة الجابرية 39.53019.51515201495.5غرب

يوسف     32255 عبدالله عوض محمدى وليد بنات  اسماء العدادية المحلة الجابرية 21265.5نصف112.51.51.5غرب

فياض   32256 ابراهيم صفوت بنات  اشرقت العدادية المحلة الجابرية 33187.511.5814.515.568غرب

بدر   32257 محمد معاذ بنات  الء العدادية المحلة الجابرية 3728.512.514.512.5201888.5غرب

منصور   32258 فرج خالد بنات  الزهراء العدادية المحلة الجابرية 37.53016.5121119.516.588.5غرب

فضه   32259 مجدى محمد بنات  الهام العدادية المحلة الجابرية 22.51544.537.513.556.5غرب

جعفر   32260 عوض فرج بنات  امانى العدادية المحلة الجابرية 34301313.51018.51749غرب

شعيب   32261 السعيد محمد بنات  امانى العدادية المحلة الجابرية 392812.513.511.51617.569غرب

شكر   32262 عبدالمعتمد محمد بنات  امانى العدادية المحلة الجابرية 34.515.51497.515.519.589.5غرب

رضوان   32263 راضى ابراهيم بنات  امل العدادية المحلة الجابرية 11.565صفرنصفنصف133.52غرب
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البيلي   32264 عبدالله احمد بنات  امل العدادية المحلة الجابرية 32.511.512.54.57.510.51596غرب

نوير   32265 سيداحمد رشاد بنات  امل العدادية المحلة الجابرية نصف214.56واحدصفر185.52.5غرب

شكر   32266 عمر محمد بنات  امل العدادية المحلة الجابرية 361013.511.57.5161789.5غرب

البقار   32267 المحمدى المغاورى بنات  اميره العدادية المحلة الجابرية 35.520.5107.51016.51689غرب

ابوالعل   32268 مسعد حمدى بنات  اميره العدادية المحلة الجابرية 393019.5141519.519810غرب

عوضسرواح   32269 سيداحمد بنات  اميره العدادية المحلة الجابرية 352510.510.51012.52079.5غرب

الشامى   32270 لطفى عبدالله بنات  اميره العدادية المحلة الجابرية 38.53014.513.514.52020610غرب

هندى   32271 سيداحمد محمد بنات  اميره العدادية المحلة الجابرية 37.52812.513.512.515.51659غرب

ابوسليمان   32272 محمد محمود بنات  اميره العدادية المحلة الجابرية 24.515.57.57.53.55.514.568غرب

عزام   32273 سالم احمد بنات  امينه العدادية المحلة الجابرية 34221084.512.52068غرب

زيدان   32274 حسين شحاته بنات  امينه العدادية المحلة الجابرية 38291714.7512.5181779غرب

ابوالعل   32275 عنتر ياسر بنات  انتصار العدادية المحلة الجابرية 34271412.511172079.5غرب

العتراوي   32276 البهى الوردانى بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 39281714.5152019.589.5غرب

ابومايلة   32277 ابراهيم بشير بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 277352516.576.5غرب

الدمنهوري   32278 ابراهيم حافظ بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 37.5271812.513.519.51779.5غرب

عزام   32279 احمد طه بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 39291813.513.51818.589.5غرب

زعير   32280 مصطفى عبدالحميد بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 37.529121313.51719.578غرب

الترامسي   32281 محمد عبدالعال بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 16.510.575.54.5514.567.5غرب

عزام   32282 ابراهيم عبدالمعطى بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 30.5186.5118131889.5غرب

الشيخ   32283 زكى محمود بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 33.525.51013.59.51317.588غرب

سالم   32284 السيد مصطفى بنات  ايمان العدادية المحلة الجابرية 321715121.51017.579.5غرب

فوده   32285 على ابوالنور بنات  ايه العدادية المحلة الجابرية 2410.55.57.527.515.576.5غرب

فضه   32286 كمال السيد بنات  ايه العدادية المحلة الجابرية 35257.5113.51317.569غرب
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يونس    32287 عبدالفتاح صادق عصام بنات  ايه العدادية المحلة الجابرية 30.510.56.55.52.5101878غرب

حجازي   32288 احمد محى بنات  ايه العدادية المحلة الجابرية 35.525.513.511.511.51916.558غرب

مندور   32289 عطيه مسعود بنات  ايه العدادية المحلة الجابرية 382716.512.510.518.52067.5غرب

شخبه    32290 احمد سيد منتصر بنات  ايه العدادية المحلة الجابرية 39302013.514.5201969غرب

نده   32291 نجاح ماهر بنات  بسمله العدادية المحلة الجابرية 2819.51212.5512.517.569.5غرب

عبدالجواد   32292 محمد البسيونى بنات  بسمه العدادية المحلة الجابرية 23945.522.515.572.5غرب

صدقه   32293 ربيع وليد بنات  بسمه العدادية المحلة الجابرية 31.515.5695.513.514.554.5غرب

خلفه   32294 متولى السيد بنات  بسنت العدادية المحلة الجابرية 36.521.5141210171475غرب

زوين   32295 يوسف محمد بنات  بسنت العدادية المحلة الجابرية 39.530201515202079غرب

خليل   32296 مختار السيد بنات  تقى العدادية المحلة الجابرية 39.5302015152020910غرب

الهلوي   32297 كمال السعيد بنات  ثريا العدادية المحلة الجابرية 3727.5171410.517.517.597غرب

صقر   32298 محمد اشرف بنات  جهاد العدادية المحلة الجابرية 37.52310.513.510191788.5غرب

خميس   32299 مامون هيثم بنات  حبيبه العدادية المحلة الجابرية 373015.514131718.576.5غرب

المزين   32300 على ابراهيم بنات  حنان العدادية المحلة الجابرية 37.52816.511.511.51916.574غرب

الجمل   32301 احمد محمد بنات  حنان العدادية المحلة الجابرية واحد2510.54.522.5311.55غرب

شخبه   32302 محمد ابراهيم بنات  خلود العدادية المحلة الجابرية 2384.523.5812.563غرب

شحاته   32303 حسن شحاته بنات  خلود العدادية المحلة الجابرية 18.58.54.5334.51246.5غرب

عزام   32304 السيد ابراهيم بنات  داليا العدادية المحلة الجابرية 3826.510115.514.516.576.5غرب

بدوي   32305 سمير عبدالله بنات  دينا العدادية المحلة الجابرية 37.524.510149.5181876غرب

الشامى   32306 لطفى عبدربه بنات  رانيا العدادية المحلة الجابرية 37.52714.514.512.517.519.566.5غرب

عبدالهادي   32307 اسماعيل محمد بنات  رانيا العدادية المحلة الجابرية 37301514.514.51919.586غرب

رضوان   32308 احمد حربى بنات  رحاب العدادية المحلة الجابرية 342110117.51515.575.5غرب

الشبراوي   32309 عبدالله ادرى بنات  رقيه العدادية المحلة الجابرية 20152.54.51.58.51454غرب
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هندي   32310 عبدالرحمن على بنات  رنا العدادية المحلة الجابرية 3830201515202079غرب

عزام   32311 محمد عبدالباسط بنات  روان العدادية المحلة الجابرية 1415431.56852.5غرب

عيسى   32312 عبدالله عيسى بنات  روان العدادية المحلة الجابرية نصف1.53.54واحد162.521.5غرب

ابوعاصي   32313 عبدالمحسن مسعد بنات  روان العدادية المحلة الجابرية 38.529.518.5101019.519.569غرب

سالم   32314 مجيب نصر بنات  روان العدادية المحلة الجابرية 31.522.5108.5915.51066غرب

ابراهيم   32315 عبدالحى عبدالعليم بنات  ريهام العدادية المحلة الجابرية 29.5153.57.53.57.511.552غرب

القميري   32316 عبدالمعبود محمد بنات  ريهام العدادية المحلة الجابرية 372410.511918.51995.5غرب

الدار    32317 شيخ على وليد بنات  زهراء العدادية المحلة الجابرية 33271511.514191275غرب

البتانونى    32318 حموده الدين صلح بنات  زينات العدادية المحلة الجابرية 3829.517.513.51017.514.575.5غرب

عبدالجواد     32319 محمد خالد بنات  زينب العدادية المحلة الجابرية 2415210.55.59.51261.5غرب

حامد   32320 اسماعيل عبدالله بنات  زينب العدادية المحلة الجابرية 3428.510.58.57.514.51556غرب

نده   32321 توفيق صلح بنات  سالى العدادية المحلة الجابرية 362714.510.513191468.5غرب

زعير   32322 راضى رضا بنات  ساميه العدادية المحلة الجابرية 34.525713121615.574غرب

بدوي   32323 عبدالمعتمد رضا بنات  سحر العدادية المحلة الجابرية واحد238.547.52.56.5124غرب

خلف   32324 احمد خلف بنات  سلسبيل العدادية المحلة الجابرية 312067.581714.565غرب

حنطور   32325 سعد ضاحى بنات  سماره العدادية المحلة الجابرية 4.541.5واحد2.5نصف134.52.5غرب

يونس   32326 مراد ابراهيم بنات  شروق العدادية المحلة الجابرية 38.5291814.513.519.51878غرب

البتانوني   32327 حموده حموده بنات  شروق العدادية المحلة الجابرية 3829.519.513.512.5201654غرب

بلتاجي   32328 محمد سعد بنات  شروق العدادية المحلة الجابرية 331271.521012.555غرب

العتراوي   32329 محروس خيرى بنات  شهد العدادية المحلة الجابرية 291910.58.57.51716.563.5غرب

الزناتي   32330 محمدى باسم بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 185.54.522.56.59.552.5غرب

ابوسعيد    32331 بدير محمد بدير بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 39301913.513.519.51986.5غرب

عماره   32332 عبدالعزيز تامر بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 3727121213.51817.577.5غرب
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رمضان   32333 حامد ساهر بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 2385.5346.51876غرب

زعير    32334 صبحى احمد طارق بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 352215.514.514.519.51977.5غرب

ابوالعل   32335 عبدالفتاح عبدالله بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 34.511.512.510.510.51814.598.5غرب

القميري   32336 السيد كرم بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 33221213.51116.51797.5غرب

البيومي   32337 محمد محمود بنات  شيماء العدادية المحلة الجابرية 37.5281511.512.5171986غرب

رضوان   32338 احمد عبدالنبى بنات  صابرين العدادية المحلة الجابرية 39.52919.5151519.519810غرب

احمدعبدالجواد   32339 محمد عبدالمنعم بنات  صفاء العدادية المحلة الجابرية 3428.51014.512.5171889.5غرب

ابوسليمان   32340 عبداللطيف السيد بنات  صفيه العدادية المحلة الجابرية 37.52410141215.519.588.5غرب

الشاذلي   32341 عبدالواحد احمد بنات  ضحى العدادية المحلة الجابرية 36.52214.51311171889غرب

حجازي   32342 احمد عماره بنات  ضحى العدادية المحلة الجابرية 3826161413.5191988.5غرب

الخشن   32343 يحيى جابر بنات  عايده العدادية المحلة الجابرية 3010.55.532.513.514.585غرب

عبدالرحمن    32344 كمال رضا بنات  عايده العدادية المحلة الجابرية 11.562.52211.51187.5غرب

الوحلن    32345 محمد منصور شعبان بنات  عفاف العدادية المحلة الجابرية 269101010171272.5غرب

المنير   32346 ابرااهيم غلب بنات  غاده العدادية المحلة الجابرية 6.516.583واحد22541.5غرب

الترامسى   32347 السعيد علء بنات  فاتن العدادية المحلة الجابرية 39281611.51319.52067غرب

سعيد   32348 حافظ احمد بنات  فاطمه العدادية المحلة الجابرية 32.59.5127.55.51519.577غرب
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زيدان   32349 عبدالباسط سامح بنات  فاطمه العدادية المحلة الجابرية 101987.5واحد25.516.564.5غرب

صالح   32350 عبدالفتاح صالح بنات  فاطمه العدادية المحلة الجابرية 34207.511.59.5161977غرب

موسي   32351 فوزى موسى بنات  فاطمه العدادية المحلة الجابرية 272855.58.510.51486.5غرب

قتاية   32352 عوض نظير بنات  فاطمه العدادية المحلة الجابرية 36.525141412.5171987.5غرب

ابومايلة   32353 على وليد بنات  فاطمه العدادية المحلة الجابرية 4.54763صفر16.510.54.5غرب

ابوالعزم   32354 عبدالستار عادل بنات  محاسن العدادية المحلة الجابرية 24.5155.533.511.58.572.5غرب

مندور   32355 عبدالله احمد بنات  مريم العدادية المحلة الجابرية 382918.512.51219.51782غرب

غنيم   32356 عبدالصمد عبدالمعطى بنات  مريم العدادية المحلة الجابرية 36.53019.513.514.51916.585.5غرب

ندا   32357 عبدالحى عصام بنات  مريم العدادية المحلة الجابرية 33.510.582واحد247.54غرب

ابوزيد   32358 رضا محمد بنات  مريم العدادية المحلة الجابرية 37281612.51419.51687غرب

درويش   32359 عبدالفتاح محمد بنات  مريم العدادية المحلة الجابرية 23.510.5449101082غرب

العادلي   32360 عطيه محى بنات  مريم العدادية المحلة الجابرية 39.53018151419.51688غرب

هندي   32361 محب مؤمن بنات  مريم العدادية المحلة الجابرية 3827111111.517.518.596غرب

سالم   32362 عبدالقادر محمد بنات  مسعده العدادية المحلة الجابرية 165.52.51.543873غرب

نده   32363 توفيق اشرف بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 35.527101212.516.51997غرب

البسطويسى    32364 عبدالخالق ابراهيم الله بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 321665.5816.516.584.5غرب

عيسى    32365 اسماعيل السعيد الله بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 38.53018.51314201892.5غرب

مندور    32366 عبدالرحمن عبدالمنعم الله بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 363015.51515191397غرب

الدسوقي     32367 محمود محمد على الله بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 3628.513131217.51287.5غرب

الرفاعي    32368 عبدالحميد مصطفى الله بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 38281314.514.516.51689غرب

شخبة   32369 خليل شعبان بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 39291914.5151918.589.5غرب

الترامسي   32370 عبدالمعتمد محمد بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 382916.5151519.52099.5غرب

الششتاوي   32371 رمضان المرسى بنات  منى العدادية المحلة الجابرية 23157.53.54.5912.574غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1497

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

فضه    32372 عبدالحميد الدين بهاء بنات  منى العدادية المحلة الجابرية 37.53017.51514.5192099.5غرب

الدار    32373 شيخ فتحى عبدالله بنات  منى العدادية المحلة الجابرية 3125159.58.5192058غرب

خليل   32374 ابوالمعاطى محمد بنات  منى العدادية المحلة الجابرية واحد2.53.513.58واحد148.54.5غرب

شكر   32375 حسن محمد بنات  منى العدادية المحلة الجابرية 33.57.572واحد15.573.5غرب

محروس   32376 حسن طلل بنات  مها العدادية المحلة الجابرية 15.571.52.53.5213.572.5غرب

ابوالخير   32377 السيد فراج بنات  مى العدادية المحلة الجابرية 3419107.57.514.518.573غرب

عزام   32378 سالم فريد بنات  ميرنا العدادية المحلة الجابرية 37.529.51913.514.5201581.5غرب

البيلي   32379 عبدالله احمد بنات  ناديه العدادية المحلة الجابرية 2515102.5314.51455غرب

المغربي   32380 محمد اشرف بنات  ناديه العدادية المحلة الجابرية 36.52510101218.51785.5غرب

بلتاجى    32381 يوسف كامل يوسف بنات  نجلء العدادية المحلة الجابرية 21692.5واحدواحد22153غرب

شكر   32382 السيد عزت بنات  نجوى العدادية المحلة الجابرية 2821.53.57.58.51013.584.5غرب

غنيم   32383 شعبان رمضان بنات  ندى العدادية المحلة الجابرية 381714107.5141777.5غرب

البيومي   32384 محمود رمضان بنات  ندى العدادية المحلة الجابرية 22.515613.59.57.513.583غرب

هندي   32385 عبدالرحيم فتوح بنات  ندى العدادية المحلة الجابرية 34.523105.57.59.52097.5غرب

شلبى   32386 حمدى مختار بنات  ندى العدادية المحلة الجابرية 38302015142020109غرب

الخشن   32387 منير اشرف بنات  نرمين العدادية المحلة الجابرية 301577.59.515.512.574.5غرب

مجيد   32388 على عطيه بنات  نرمين العدادية المحلة الجابرية 3730181314.519.52087غرب

سليمان   32389 السيد سليمان بنات  نعيمه العدادية المحلة الجابرية 17741.54.53.58.552غرب

زعير   32390 طاهر محمد بنات  نغم العدادية المحلة الجابرية 352215.5151519.51979غرب

يوسف    32391 الشيخ عبدالدايم عبدالبارى بنات  نهى العدادية المحلة الجابرية 30.5154.5127.5111558غرب

صالح    32392 مهيوب حمود باسم بنات  نورا العدادية المحلة الجابرية 30.5204.53.53.57.51468غرب

حراز   32393 محمد مسعود بنات  نورا العدادية المحلة الجابرية 31.515.5108.51016.513.598غرب

الشهاوي   32394 السيد محمد بنات  نوران العدادية المحلة الجابرية 38.53019.514152016.599غرب
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عبدالسلم   32395 عبدالقوى حسين بنات  نورهان العدادية المحلة الجابرية 34.530131314.5131789غرب

عزام   32396 جميل ربيع بنات  نورهان العدادية المحلة الجابرية 382816.51514.5191898.5غرب

سعيد   32397 عبدالله زهران بنات  نورهان العدادية المحلة الجابرية 342611131316.51899غرب

البتانوني   32398 فرج فرحات بنات  نورهان العدادية المحلة الجابرية 5.51189واحد221564غرب

ابوسليم   32399 رضوان على بنات  نيره العدادية المحلة الجابرية 1810.5244.5710.587غرب

ابراهيم   32400 مصطفى على بنات  نيره العدادية المحلة الجابرية 231845.55.5121369غرب

رضوان   32401 فؤاد محمد بنات  نيره العدادية المحلة الجابرية 3930181514.5191398.5غرب

البيومى   32402 السيد محمد بنات  هايدى العدادية المحلة الجابرية 1611.521.52211.576.5غرب

عبدالخالق   32403 عنتر رمضان بنات  هدى العدادية المحلة الجابرية 1418.565.5واحد241133.5غرب

ابراهيم   32404 عبدالرحمن هانى بنات  هدى العدادية المحلة الجابرية 101986.5واحد28.520.565غرب

زعير   32405 عبدالمقصود عبدالمقصود بنات  هدير العدادية المحلة الجابرية 27.511.5354.551667.5غرب

الموافي   32406 عبدالفتاح مسعد بنات  هدير العدادية المحلة الجابرية 3224.56.58412.517.587غرب

بدوى   32407 احمد طارق بنات  وسام العدادية المحلة الجابرية 24.52331191213.576.5غرب

اسماعيل   32408 صبحى اسماعيل بنات  وفاء العدادية المحلة الجابرية 3225.51514.5151814.588.5غرب

فرج   32409 حسنى السيد بنات  وفاء العدادية المحلة الجابرية 288.561341013.567غرب

ابوعاصي   32410 عبدالمنعم رضا بنات  وفاء العدادية المحلة الجابرية 372914.514.51419.51887.5غرب

الدليلي   32411 فرج المتولى بنات  ولء العدادية المحلة الجابرية 30768.537.51057.5غرب

عبدالعزيز   32412 مصطفى مجدى بنات  ولء العدادية المحلة الجابرية 39.530201515201977.5غرب

احمد    32413 سيد حسين السيد بنات  يارا العدادية المحلة الجابرية 32166.512.59.51413.568غرب

عبدالغفار    32414 يوسف رمضان رشاد بنات  يارا العدادية المحلة الجابرية 1014.566واحد22106.57.5غرب

ندا   32415 مصطفى رفعت بنات  يارا العدادية المحلة الجابرية غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

الجزار   32416 عبدالجواد اسامه بنات  ياسمين العدادية المحلة الجابرية 3721.512.513.51119.51688.5غرب

العادلي   32417 مسعد حماده بنات  ياسمين العدادية المحلة الجابرية 26.510.55.57.5361167.5غرب
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ابوحليمة   32418 على سفيان بنات  ياسمين العدادية المحلة الجابرية 31.5156.595.5712.568.5غرب

سعيد    32419 عنتر عبدالخالق بنات  ياسمين العدادية المحلة الجابرية 21114.59.53.57.512.567غرب

ضيف   32420 عقل عبدالنعيم بنات  ياسمين العدادية المحلة الجابرية 256.54.58351068.5غرب

ابوالعينين     32421 ابراهيم مسعد بنات  ياسمين العدادية المحلة الجابرية 29157113.51015.557غرب

البتانوني   32422 نزيه هانى بنات  ياسمين العدادية المحلة الجابرية 3929201515201989غرب

محمد   32423 شرف سمير بنات  يسرا العدادية المحلة الجابرية 27106.510.53.571367غرب

صدقه   32424 الحسينى عبدالرحمن بنات  يمنى العدادية المحلة الجابرية 35.523.51013.591914.568غرب

عبدالعزيز   32425 جلل عبدالفتاح بنات  يمنى العدادية المحلة الجابرية 36301214.511.516.514.567.5غرب

ابراهيم   32426 السيد عبدالمجيد بنين   ابراهيم خفاجى البديع المحلة عبد 16.5266.510.5144.51176.5غرب

فوده   32427 لبيب اكرم بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 3118107.57.511.512.575غرب

البسيونى    32428 السيد صبرى بسيونى بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 36.523.517.512.51218.51455.5غرب

عميره   32429 ممدوح خالد بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 36.52919.514.514.7519.751856.5غرب

محمد   32430 عوض رضا بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 3218.51010.58.5151655.5غرب

محمد   32431 الجوهرى سعد بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 2720117.58.5121755غرب

عماره    32432 سعد عبدالله عماره بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 279.577.57.551643.5غرب

فودة    32433 ابراهيم عبدالستار محمد بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 33.521127.59.511.51655.5غرب

عبدربه   32434 لطفى محمد بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 2820108.5810.51655.5غرب

غزال   32435 محمد محمد بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 3010637.541465.5غرب

غزال   32436 مغازى محمد بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 27207.510.511131566.5غرب

العريان   32437 سعد هانى بنين   احمد خفاجى البديع المحلة عبد 363012.51415171868.5غرب

شاهين   32438 اسماعيل شوقى بنين   اسامه خفاجى البديع المحلة عبد 34.515.5133.58131446.5غرب

عبدالحميد   32439 البسيونى عبدالحميد بنين   اسامه خفاجى البديع المحلة عبد 34.528.514.514.515161767غرب

عبدالموجود   32440 عبدالمعطى عبدالموجود بنين   اسامه خفاجى البديع المحلة عبد 35.51811.57.581517.567غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1500

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العدوى   32441 اسماعيل عصام بنين   اسماعيل خفاجى البديع المحلة عبد 3518118.59101064غرب

وفا   32442 السعيد صالح بنين   السعيد خفاجى البديع المحلة عبد 35.5241713121617.572.5غرب

شفيق    32443 احمد السيد موسى بنين   السيد خفاجى البديع المحلة عبد 33.522.51311.5111515.578غرب

الطحان   32444 السعيد ابراهيم بنين   امير خفاجى البديع المحلة عبد 3115109106.513.563.5غرب

سليمان   32445 السيد محمد بنين   امير خفاجى البديع المحلة عبد 3422.51399171664.5غرب

الحسينى    32446 احمد سيد مجدى بنين   ايمن خفاجى البديع المحلة عبد 32161211.58111675غرب

عبدالوهاب   32447 محمود محمد بنين   ايمن خفاجى البديع المحلة عبد 33.521.516.514.514.7518.51686.5غرب

محمد   32448 ابراهيم ايمن بنين   جمال خفاجى البديع المحلة عبد 34.524.5161414.75191866.5غرب

الجوهرى    32449 ابراهيم الجوهرى سعد بنين   جمال خفاجى البديع المحلة عبد 3625.51712.51218.51983غرب

غازي   32450 ابراهيم كمال بنين   حسام خفاجى البديع المحلة عبد 27151049.512.517.563غرب

عبدالرحيم   32451 محمد مصطفى بنين   حسام خفاجى البديع المحلة عبد 39271914.5151917.544.5غرب

الشيخى   32452 حسن السيد بنين   حسن خفاجى البديع المحلة عبد 26.511.512.545.5141345غرب

ناصف   32453 حسن عبدالمنعم بنين   حسن خفاجى البديع المحلة عبد 3411.51357.517.515.565.5غرب

البهوتى    32454 عطية محمد عطيه بنين   حسنى خفاجى البديع المحلة عبد 29.517.5117.5911.51044.5غرب

شعبان   32455 ابراهيم عبدالرحمن بنين   حسين خفاجى البديع المحلة عبد 341516.511111313.544.5غرب

الشهاوى   32456 سعد نبيل بنين   حمدى خفاجى البديع المحلة عبد 38281914.51517.515.545غرب

علي   32457 احمد طاهر بنين   خالد خفاجى البديع المحلة عبد 26762.57.51014.564.5غرب

البسيونى   32458 امام مجدى بنين   خالد خفاجى البديع المحلة عبد 221152.57.5318.545.5غرب

سليمان   32459 حامد محمد بنين   خالد خفاجى البديع المحلة عبد 352216119.5152046غرب

ابوزيد   32460 عبدالعليم محمد بنين   خالد خفاجى البديع المحلة عبد 37.522.51813.59.516.51943غرب

حسنين   32461 حسين وليد بنين   خالد خفاجى البديع المحلة عبد 37.5291913.512.52018.565غرب

حسن   32462 رزق ايمن بنين   رزق خفاجى البديع المحلة عبد 35.523.518.57.511151964غرب

على    32463 محمد عبدالحليم السيد بنين   رضا خفاجى البديع المحلة عبد 25.51512.55.57.5161363غرب
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ابوحسين    32464 فرج محمود صفوت بنين   زياد خفاجى البديع المحلة عبد 3211.57.511.5914.515.544.5غرب

عميرة   32465 السيد محمد بنين   زياد خفاجى البديع المحلة عبد 29.51111457.51344.5غرب

شفيق   32466 عبدالمجيد وليد بنين   زياد خفاجى البديع المحلة عبد 3423.513.510.57.5131343.5غرب

بسيونى   32467 محمود عبدالله بنين   شاكر خفاجى البديع المحلة عبد 2487.5446.511.541.5غرب

ابوزينا    32468 ابراهيم شهاوى شريف بنين   شهاوى خفاجى البديع المحلة عبد 28.515.56.555.512.511.553.5غرب

البدراوي   32469 عبدالرحمن ابراهيم بنين   عبدالرحمن خفاجى البديع المحلة عبد 217.54.52.53.5412.543.5غرب

عبدالله   32470 عبدالرحمن محمد بنين   عبدالرحمن خفاجى البديع المحلة عبد 33261349.51218.542.5غرب

الجوهرى     32471 احمد سيد شهاوى منصور بنين   عبدالرحمن خفاجى البديع المحلة عبد 21.511.512.57.5101013.544غرب

مغازى   32472 عبدالعليم رضا بنين   عبدالعليم خفاجى البديع المحلة عبد 3424.510.5139.518.51374غرب

الطحان   32473 عبدالله سامى بنين   عبدالله خفاجى البديع المحلة عبد 33.523.5151310.5191344غرب

محمد   32474 محمود عبدالراضى بنين   عبدالله خفاجى البديع المحلة عبد 272411.512.58.512.51152.5غرب

حنطور   32475 السعيد محمد بنين   عبدالله خفاجى البديع المحلة عبد 3015.512111112.51171.5غرب

شهاوي   32476 عبدالله محمد بنين   عبدالله خفاجى البديع المحلة عبد 1915.51047.5101142غرب

عبدالحى   32477 عبدالله محمد بنين   عبدالله خفاجى البديع المحلة عبد 20.5166.557.5101443غرب

ابراهيم   32478 السعيد محمد بنين   عبدالمجيد خفاجى البديع المحلة عبد 22156.547.51011.543غرب

شعيشع    32479 رجب محمد وحيد بنين   عبدالناصر خفاجى البديع المحلة عبد واحد2810.567.59.515.5174غرب

ابوزيد   32480 اسماعيل وائل بنين   عصمت خفاجى البديع المحلة عبد 383019.75151519.51654.5غرب

شادى   32481 سيد رامى بنين   على خفاجى البديع المحلة عبد 38.53019.514.515201677.5غرب

عميرة   32482 متولى السيد بنين   عماد خفاجى البديع المحلة عبد 3424.5181514.51914.543.5غرب

ابوالعطا   32483 على رضا بنين   عمر خفاجى البديع المحلة عبد 27104.5547.51443.5غرب

عباس   32484 سمير خالد بنين   عمرو خفاجى البديع المحلة عبد 3526.51713.51019.51753غرب

زكى    32485 محمد حسن تامر بنين   فارس خفاجى البديع المحلة عبد 32.5151857.510.51853غرب
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السعاد    32486 على اسماعيل علء بنين   فارس خفاجى البديع المحلة عبد 29156.567.51512.542.5غرب

شادى   32487 عبدالرحمن مراد بنين   ماجد خفاجى البديع المحلة عبد 3219.51213816.516.552غرب

المتولى   32488 عبدالرزاق رشدى بنين   مجدى خفاجى البديع المحلة عبد 1710.56.53.5512.51371.5غرب

البيومى   32489 محمد ابراهيم بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 321510104.513.516.571.5غرب

محمد   32490 جمعه ايمن بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 2711.56.53.5514.510.581.5غرب

عباس   32491 محمود ايمن بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد واحد3015344.513105غرب

موسى     32492 احمد محمد البسيونى توفيق بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 3225.512.569.512.515.571.5غرب

عبدالحميد   32493 البندارى جابر بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 342217.511.510.5181862غرب

الشيخى   32494 حسن جمال بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 38261914.511.5191963غرب

المام   32495 حمدى حسن بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 3627.5181515201868غرب

يوسف   32496 السيد خالد بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 2424147.57.51613.545.5غرب

رزق   32497 سيد خالد بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 34.529.51688.5191947.5غرب

عبده   32498 محمد خيرى بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 3522.511.554.516.516.554.5غرب

الجناينى   32499 شوقى رضا بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 332514.57.55.518.51778غرب

عبدالغني   32500 عبدالعزيز رضا بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 2622142.521514.566.5غرب

حنطور   32501 على شعبان بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 38.524.518117.519.519.576.5غرب

عبدالقادر   32502 مصطفى صبرى بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 25.521117.5512.51154غرب

عبده    32503 احمد عباسسيد بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 27.520.516.54.57.517.515.564غرب

عبدالهادى   32504 العرابى عبدالهادى بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 2317.51135.51414.565غرب

عبده   32505 عبدالرحمن عزت بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 32.519.5115.55161256غرب

سالم    32506 حسن عطا على بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 3221135.53181555.5غرب

اسماعيل   32507 منير عيد بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 36.527.51481117.51467.5غرب

وفا   32508 بدير فوزى بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 2618.513.57.5516.510.556غرب
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شهاوى   32509 سعد مجدى بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 3524.518.57.57.519.51876غرب

خليل    32510 محمد محمود مجدى بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 3928.519.51415201869غرب

محمد   32511 عبدالمنعم محمود بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 3720189.57.5191776غرب

محمود   32512 نعمان محمود بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 2515107.57.56862.5غرب

ابوالعز   32513 عباده موسى بنين   محمد خفاجى البديع المحلة عبد 33.527.517.510.510191875.5غرب

حسن    32514 احمد سيد خالد بنين   محمود خفاجى البديع المحلة عبد 3623.518.514.514.519.514.555غرب

الشيخى   32515 محمد سعد بنين   محمود خفاجى البديع المحلة عبد 36.524.518.514.514.75201865غرب

العدوى    32516 محمد مصطفى سعد بنين   محمود خفاجى البديع المحلة عبد 33.525.517.591016.51868غرب

البهوتي   32517 على عماد بنين   محمود خفاجى البديع المحلة عبد 3222.513.535.517.51476غرب

عبده   32518 السيد مطاوع بنين   محمود خفاجى البديع المحلة عبد 37157.5119.5812.556غرب

سعد   32519 مسعد فاروق بنين   مسعد خفاجى البديع المحلة عبد 2310.57105.59.5678غرب

حسين   32520 صلح ايمن بنين   مصطفى خفاجى البديع المحلة عبد 3622.517101118.51378.5غرب

المطحنه   32521 عيسى جمال بنين   مصطفى خفاجى البديع المحلة عبد 38261611.51416.51477.5غرب

الشقر   32522 عبدربه عبدالمحسن بنين   مصطفى خفاجى البديع المحلة عبد 2911.5141211.517.5967غرب

البربرى   32523 امين محمد بنين   مصطفى خفاجى البديع المحلة عبد 3518141410.518.58.575غرب

العدوى   32524 شهاوى مصطفى بنين   مطاوع خفاجى البديع المحلة عبد 3920.517.512.51419.51466غرب

جمعه   32525 منير ابراهيم بنين   منير خفاجى البديع المحلة عبد 38.527.5171513201775.5غرب

شادى   32526 اسماعيل منصور بنين   مهند خفاجى البديع المحلة عبد 3419107.57.514.510.566غرب

عبده    32527 سعد نجيب وائل بنين   نادر خفاجى البديع المحلة عبد 24.59.5107.57.57.5667.5غرب

حسين   32528 رشدى عبدالحق بنين   هادى خفاجى البديع المحلة عبد 37.52715.51313.519.515.5710غرب

على   32529 حسن احمد بنين   هشام خفاجى البديع المحلة عبد 38.5241414.51519.510.569غرب

عبدالحافظ   32530 فوزى حافظ بنين   وليد خفاجى البديع المحلة عبد 332010.57.57.518.513.566غرب

سالم    32531 حسن عطا على بنين   ياسر خفاجى البديع المحلة عبد 24157.545128.554غرب
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شريف     32532 رزق السيد ابراهيم جمال بنين   يوسف خفاجى البديع المحلة عبد 309.5115.5481163.5غرب

ابوزيد   32533 حمدى شريف بنين   يوسف خفاجى البديع المحلة عبد 3828.518.51413.5181466.5غرب

عبدالعزيز    32534 احمد سيد محمد بنين   يوسف خفاجى البديع المحلة عبد 35.520.5141212.516.51575.5غرب

شاهين   32535 عبدالحميد منصور بنين   يوسف خفاجى البديع المحلة عبد 39.524.5151414.517.51769غرب

السعيد   32536 الجوهرى وائل بنين   يوسف خفاجى البديع المحلة عبد 37.528.518131216.51557.5غرب

مغازى   32537 محمد خالد بنين   اسراء خفاجى البديع المحلة عبد 34.515109510.51172.5غرب

شادى   32538 حسين رضا بنين   اسراء خفاجى البديع المحلة عبد 38.528.519.514.51519.515.579.5غرب

السروجي    32539 محسن راضى محسن بنين   اسراء خفاجى البديع المحلة عبد 30.5195.57.55.511.59.574.5غرب

بدر   32540 السيد بدر بنين   اسماء خفاجى البديع المحلة عبد 25.57453.59.59.555غرب

حامد   32541 سعد رضا بنين   اسماء خفاجى البديع المحلة عبد 39.53019.514.515201589.5غرب

حافظ   32542 صابر عبدالعزيز بنين   اسماء خفاجى البديع المحلة عبد 34.5151097.51411.562.5غرب

رجب   32543 حسن عبدالغفور بنين   اسماء خفاجى البديع المحلة عبد 3826.51513.512.52012.576غرب

رزق   32544 ابراهيم عبدالمجيد بنين   اسماء خفاجى البديع المحلة عبد 131175.5واحد2910.56.53.5غرب

عيسى   32545 احمد محمود بنين   اسماء خفاجى البديع المحلة عبد 27.59.531.52.5411.553.5غرب

محمود   32546 سعد محمود بنين   اسماء خفاجى البديع المحلة عبد 27.59.510.55914.511.564غرب

ابراهيم   32547 منير جمال بنين   افنان خفاجى البديع المحلة عبد 37.5301012.591812.574.5غرب

الصاوى   32548 محمد شريف بنين   الء خفاجى البديع المحلة عبد 372610.585171554.5غرب

الطحان   32549 السعيد محمد بنين   الء خفاجى البديع المحلة عبد 39.528.5191314.7519.51565.5غرب

ابوشادى   32550 ابراهيم نبيل بنين   الهام خفاجى البديع المحلة عبد 37.5241011518.51384غرب

عميره    32551 السيد المتولى شريف بنين   امال خفاجى البديع المحلة عبد 3015.56.57.55.519.510.564.5غرب

شحاته   32552 عبدالحليم السيد بنين   امل خفاجى البديع المحلة عبد 33.5205.512.57.514.511.565.5غرب

العجيزي   32553 جمعه زغبى بنين   امل خفاجى البديع المحلة عبد 3724149.57.517.516.579غرب

الحناوى   32554 فوزى على بنين   امل خفاجى البديع المحلة عبد 33.521.511.57.57.516.51376غرب
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ابوشعيشع   32555 رجب محمد بنين   امل خفاجى البديع المحلة عبد 33.519.514.510.59.51514.562.5غرب

النجار   32556 سعد جابر بنين   اميره خفاجى البديع المحلة عبد 38.53014.512.51118.51478.5غرب

محمد   32557 كامل عاطف بنين   اميره خفاجى البديع المحلة عبد 2515.573311.51165.5غرب

حجازى   32558 عبدالكريم اشرف بنين   انجى خفاجى البديع المحلة عبد 36.52816131017.51466.5غرب

شلبى   32559 جمعه اسامه بنين   ايمان خفاجى البديع المحلة عبد 3724.514.51313.517.515.577.5غرب

مغازى   32560 رفيق ابراهيم بنين   ايه خفاجى البديع المحلة عبد 34.525.5107.5415.513.568.5غرب

الجمل   32561 عبدالقادر ابراهيم بنين   ايه خفاجى البديع المحلة عبد 37.527.51713.58.516.51467.5غرب

الشناوى    32562 فرج رشاد السيد بنين   ايه خفاجى البديع المحلة عبد 37.52516.57.57.516.51476غرب

الشابورى   32563 السيد انيس بنين   ايه خفاجى البديع المحلة عبد 38.529151411.51916.587غرب

السيد    32564 احمد سيد ايهاب بنين   ايه خفاجى البديع المحلة عبد 37.522148.5917.512.577.5غرب

عبدالحافظ   32565 فوزى حافظ بنين   ايه خفاجى البديع المحلة عبد 3724147.5517.51669.5غرب

عبدالله   32566 عبدالحميد محمد بنين   ايه خفاجى البديع المحلة عبد 37.52615.5109201679.5غرب

ابراهيم   32567 محمد ابراهيم بنين   بثينه خفاجى البديع المحلة عبد 32.525.512.5109.517.516.579غرب

محمدرزق   32568 المعداوى رضا بنين   بسمه خفاجى البديع المحلة عبد 36211012101815.578غرب

موسى   32569 زغلول رضا بنين   بسمه خفاجى البديع المحلة عبد 34.5211212.511.5181876.5غرب

احمد   32570 سعد عبدالسلم بنين   بسمه خفاجى البديع المحلة عبد 382313.511101818.578غرب

نبيه   32571 رزق اسامه بنين   بسنت خفاجى البديع المحلة عبد 32.522.51210111815.577.5غرب

محمد   32572 فاروق وليد بنين   بسنت خفاجى البديع المحلة عبد 38.528.518.513.51218.518.589غرب

عزب   32573 ثابت عماد بنين   تغريد خفاجى البديع المحلة عبد 37.53018151519.51687.5غرب

عشماوى    32574 بسيونى حسن احمد بنين   تقى خفاجى البديع المحلة عبد 3728.51913.515191567.5غرب
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احمد   32575 نسيم حماده بنين   تقى خفاجى البديع المحلة عبد 35.52811.57.551313.576غرب

سليمان    32576 محمد سعد محمد بنين   جهاد خفاجى البديع المحلة عبد 39.52816.51314.519.51787غرب

شعبان   32577 ابراهيم عبدالمجيد بنين   جيهان خفاجى البديع المحلة عبد 39.53017.514121916.578غرب

مرسى   32578 صابر المرسى بنين   حنان خفاجى البديع المحلة عبد 393019.514152015.586.5غرب

يوسف   32579 حامد صالح بنين   حنان خفاجى البديع المحلة عبد 21.5156.59.57.581275.5غرب

شهاوى   32580 سعد حماده بنين   حنين خفاجى البديع المحلة عبد 35.520108.58.514.514.586غرب

الطحان   32581 ابراهيم مديح بنين   حنين خفاجى البديع المحلة عبد 382615128.519.515.587.5غرب

بدر   32582 محمد السيد بنين   داليا خفاجى البديع المحلة عبد 32.518107.54.51214.574غرب

ابراهيم   32583 رزق الغندور بنين   داليا خفاجى البديع المحلة عبد 393015.512.514.52017.587غرب

غزال   32584 متولى رزق بنين   داليا خفاجى البديع المحلة عبد 3315.510.523812.545غرب

جابر   32585 نبيه خالد بنين   دعاء خفاجى البديع المحلة عبد 383014.511101912.579غرب

المراكبي   32586 السيد خالد بنين   دينا خفاجى البديع المحلة عبد 3728.510137.516.516.569غرب

عبدالمنعم   32587 مصطفى مسعد بنين   دينا خفاجى البديع المحلة عبد 3829.51012121615.598.5غرب

شادى   32588 احمد خالد بنين   رانا خفاجى البديع المحلة عبد 30.5261013.751017.513.596غرب

الدكرورى   32589 نبيه شريف بنين   رانيا خفاجى البديع المحلة عبد 342610127.51613.576غرب

النشار    32590 احمد حسن حمدى بنين   رحمه خفاجى البديع المحلة عبد 27.5251011.591213.577.5غرب

البهوتى   32591 محمد صبحى بنين   رحمه خفاجى البديع المحلة عبد 36.526714.7512171679غرب

اسماعيل   32592 متولى رضا بنين   رنا خفاجى البديع المحلة عبد 39.53019.51513201789غرب

شادى   32593 عبدالقوى عبدالرسول بنين   روان خفاجى البديع المحلة عبد 3826.513.51411161768.5غرب

الحسانين    32594 حسن محمد مصطفى بنين   روان خفاجى البديع المحلة عبد 34301012.57.51712.566.5غرب

المكاوى    32595 احمد عبدالفتاح هشام بنين   روان خفاجى البديع المحلة عبد 33.527.51011.57.515.51178.5غرب

محمد   32596 محمود كامل بنين   ريم خفاجى البديع المحلة عبد 372913.51113.5151678غرب

غديه    32597 على عبدالله ابراهيم بنين   ريهام خفاجى البديع المحلة عبد 3327.511.510.510.5171279.5غرب
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الجناينى   32598 محمد ايهاب بنين   زينب خفاجى البديع المحلة عبد 37.528.51413.5141514.5710غرب

راشد   32599 ابراهيم عثمان بنين   زينب خفاجى البديع المحلة عبد 37.53019.514.5152016.5910غرب

محمد   32600 كامل صالح بنين   سماح خفاجى البديع المحلة عبد 27186846.5775.5غرب

المرسى   32601 عبدالحليم مسعد بنين   سناء خفاجى البديع المحلة عبد 34261013.511.517.515810غرب

اسماعيل   32602 عبدالباسط اسماعيل بنين   سهيله خفاجى البديع المحلة عبد 3127151411.51915810غرب

الجزار   32603 مصطفى محمد بنين   سهيله خفاجى البديع المحلة عبد 36.527.51014.514.7518.515.5810غرب

مطحنه     32604 سيداحمد الصياد محمد ابوالعز بنين   شهد خفاجى البديع المحلة عبد 35.5271112.51016.515.577غرب

الغرباوى    32605 سالم ابراهيم رمزى بنين   شهد خفاجى البديع المحلة عبد 393018.514.512.52016810غرب

الحسينى   32606 ابراهيم كامل بنين   شهد خفاجى البديع المحلة عبد 29.5251311.55.514.51688غرب

اسماعيل   32607 صديق ياسر بنين   شهد خفاجى البديع المحلة عبد 392919.5141319.516810غرب

السيد   32608 عبدالله شوكت بنين   شيماء خفاجى البديع المحلة عبد 3324.510121014.514.573.5غرب

الغندور   32609 عبدالحميد محمد بنين   صفاء خفاجى البديع المحلة عبد 32237.513.5916.513.545غرب

ابراهيم   32610 ابراهيم اشرف بنين   ضحى خفاجى البديع المحلة عبد 39.53019131318.51495غرب

المتولى   32611 عيد سعد بنين   عزيزه خفاجى البديع المحلة عبد 33.51515139.516.51454غرب

شلبي   32612 حسنى صالح بنين   علياء خفاجى البديع المحلة عبد 295.56.5117.51313.564غرب

محمد   32613 محمود شاكر بنين   فاطمه خفاجى البديع المحلة عبد 35.5281814.513.519.513.555.5غرب

الجمل   32614 عبدالشافى عبدالمجيد بنين   فاطمه خفاجى البديع المحلة عبد 3517101010.5171446.5غرب

على   32615 شحاته محمد بنين   فاطمه خفاجى البديع المحلة عبد 29.512.510128.515.51663.5غرب

المغربى   32616 عيد محمد بنين   فاطمه خفاجى البديع المحلة عبد 3313.51212.5916.514.553.5غرب

عبدالعزيز    32617 احمد سيد يوسف بنين   فرحه خفاجى البديع المحلة عبد 35.526.513137.51514.564غرب

الجزار   32618 محمد محمود بنين   فريده خفاجى البديع المحلة عبد 37.528.5171311.518.515.575.5غرب

بدران   32619 السيد يحى بنين   كريمه خفاجى البديع المحلة عبد 25.5146.510.54.511.514.566غرب

عبدالوهاب   32620 السيد عبدالمجيد بنين   لمياء خفاجى البديع المحلة عبد 27.5166.59.58.512.513.543.5غرب
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عمارة    32621 سعد عبدالعليم نصر بنين   لينا خفاجى البديع المحلة عبد 33161111.5916.51573.5غرب

المهدي   32622 سيداحمد ياسر بنين   مرفت خفاجى البديع المحلة عبد 32.526.51698.5181677.5غرب

عبدالله   32623 سليمان خالد بنين   مروه خفاجى البديع المحلة عبد 3627.514.5131219.51766.5غرب

سعد   32624 ابوالعطا مسعد بنين   مروه خفاجى البديع المحلة عبد 29.512510.5212.514.565.5غرب

الشرقاوى   32625 ابراهيم سلمه بنين   ملك خفاجى البديع المحلة عبد 33.5176103.5121566.5غرب

شهاوى   32626 حلمى كمال بنين   ملك خفاجى البديع المحلة عبد 36.5251112.58.518.51556.5غرب

جابر   32627 محمد ايمن بنين   منار خفاجى البديع المحلة عبد 31.515.57128.51412.547.5غرب

علم   32628 عبدالحافظ سالم بنين   منار خفاجى البديع المحلة عبد 36.52117.511.511.519.51567.5غرب

العريان   32629 محمد علء بنين   منار خفاجى البديع المحلة عبد 37.5271312.512.518.51367غرب

الهللى    32630 احمد السعيد وليد بنين   منار خفاجى البديع المحلة عبد 35.528.514.51513.52018810غرب

عبدالمنعم    32631 مصطفى مسعد الله بنين   منه خفاجى البديع المحلة عبد 37.53019.515152018710غرب

البسطويسى   32632 محمد حمدان بنين   منه خفاجى البديع المحلة عبد 35231047.5171679.5غرب

شحاته   32633 حمدى محمد بنين   منه خفاجى البديع المحلة عبد 34.522.511107.51911610غرب

حلمى   32634 صبرى مدحت بنين   منه خفاجى البديع المحلة عبد 36.526.518.511919.51769.5غرب

محمد   32635 عزت ابراهيم بنين   مى خفاجى البديع المحلة عبد 3618121082012.569غرب

عبدالشافى   32636 جابر محمد بنين   مى خفاجى البديع المحلة عبد 28.519107.55.518.513.569.5غرب

الدين    32637 نصر عبدالوهاب رضا بنين   نانسى خفاجى البديع المحلة عبد 29.528.517.51211.51913.5610غرب

عزام   32638 سالم طلعت بنين   نانسى خفاجى البديع المحلة عبد 3423.57.534.5121576غرب

عبدالعزيز   32639 مسعد عبدالعزيز بنين   نانسى خفاجى البديع المحلة عبد 39.5292014152018710غرب

السيد   32640 عبدالحميد عبدالمجيد بنين   نانسى خفاجى البديع المحلة عبد 2723107.521818710غرب

شاهين   32641 عبدالنبى مجدى بنين   نجاه خفاجى البديع المحلة عبد 29.519.510.55.59.5171778.5غرب

سيداحمد   32642 سعد ياسر بنين   نجلء خفاجى البديع المحلة عبد 30156.57.541413.577غرب

جابر   32643 محمد ايمن بنين   ندا خفاجى البديع المحلة عبد 38291112.51219.516710غرب
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عميره   32644 احمد على بنين   ندا خفاجى البديع المحلة عبد 38.52915.514152016810غرب

العدوى   32645 محمد اكرم بنين   نرمين خفاجى البديع المحلة عبد 3424.5511.58.51916.579.5غرب

ناصف   32646 رزق السيد بنين   نرمين خفاجى البديع المحلة عبد 3827151314.5191889.5غرب

الشهاوى   32647 فوزى امجد بنين   نرمين خفاجى البديع المحلة عبد 39.5271813.514.52018710غرب

رزق    32648 محمد عبدالمقصود طارق بنين   نرمين خفاجى البديع المحلة عبد 31.519.577.57.51715.577غرب

محمد   32649 سليمان ابراهيم بنين   نورا خفاجى البديع المحلة عبد 3325.51011.5101914710غرب

كمال   32650 خيرى السيد بنين   نورا خفاجى البديع المحلة عبد 27.516.554.52.5171678غرب

علي   32651 السيد حسن بنين   نورا خفاجى البديع المحلة عبد 28.510.533.5211.511.567.5غرب

خليفة   32652 الزناتى نظير بنين   نورا خفاجى البديع المحلة عبد 38.527.51713.51018.517.5710غرب

اليمانى   32653 رجب صبحى بنين   نورهان خفاجى البديع المحلة عبد 392617147.517.518710غرب

عبده   32654 عزت مجدى بنين   نورهان خفاجى البديع المحلة عبد 3420.51711.58151568غرب
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غزال    32655 مغازى محمد مغازى بنين   نورهان خفاجى البديع المحلة عبد 39.53019.513.514.52017.5610غرب

مغازى   32656 محمد نشأت بنين   نورهان خفاجى البديع المحلة عبد 39.528.517141519.51969.5غرب

محمد   32657 نعيم ابراهيم بنين   نيره خفاجى البديع المحلة عبد 362215.59.54.515.51669.5غرب

فهيم   32658 عبدالعليم اسامه بنين   نيره خفاجى البديع المحلة عبد 30.51311.5127.5151467غرب

شادى   32659 طاهر الحسينى بنين   نيره خفاجى البديع المحلة عبد 382919.513142016610غرب

احمد   32660 السيد مجدى بنين   نيره خفاجى البديع المحلة عبد 321613.512512.51769.5غرب

احمد   32661 حسنى رمضان بنين   هاجر خفاجى البديع المحلة عبد 3618.516.512.57.516.51469غرب

متولى   32662 عيد محمد بنين   هاجر خفاجى البديع المحلة عبد 382819.513.5919.513.569غرب

عمر   32663 احمد محمود بنين   هاجر خفاجى البديع المحلة عبد 372314.5135.515.51569.5غرب

يوسف   32664 السيد مسعد بنين   هاجر خفاجى البديع المحلة عبد 281910.57213.513.559غرب

سمره   32665 جمعه رضا بنين   هدى خفاجى البديع المحلة عبد 362515.5107.51714.568.5غرب

متولى   32666 احمد صابر بنين   هدى خفاجى البديع المحلة عبد 38241612.59.5191659غرب

اسماعيل   32667 عبدالصادق فؤاد بنين   هدى خفاجى البديع المحلة عبد 393013.5138.51811.579غرب

خليل    32668 محمد محمود مجدى بنين   هدى خفاجى البديع المحلة عبد 30.5201011816.516.567.5غرب

كيوان   32669 ابراهيم محمد بنين   هدى خفاجى البديع المحلة عبد 39.53014.51413.519.51569غرب

الجمله   32670 عبدالقوى محمد بنين   هدى خفاجى البديع المحلة عبد 39.53017.5141319.51679غرب

محمد   32671 ابراهيم محمد بنين   هناء خفاجى البديع المحلة عبد 24.5148132.5111659غرب

علوانى   32672 كامل محمد بنين   هويدا خفاجى البديع المحلة عبد 38.529161413.518.512.568.5غرب

حسن   32673 عبدالحميد سعد بنين   وداد خفاجى البديع المحلة عبد 392918.514142018.578غرب

خليل    32674 يوسف خليل يوسف بنين   وسام خفاجى البديع المحلة عبد 3927.51811.512181772.5غرب

شادى    32675 احمد الدين بهاء بنين   وفاء خفاجى البديع المحلة عبد 3923.516.510.51118.518.559غرب

الرفاعى   32676 جلل عيد بنين   وهيبه خفاجى البديع المحلة عبد 3717104.531615.552.5غرب

خليل   32677 طلعت محمد بنين   يمنى خفاجى البديع المحلة عبد 39.53019.51414.5201753غرب
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رزق   32678 على ياسر بنين   يمنى خفاجى البديع المحلة عبد 261211.57.57.51214.554غرب

شديد    32679 عبدالله الزغبى احمد المحلة ابراهيم 15.581037.5109.553.5غرب

حيان    32680 محمد سعد محمد المحلة احمد 31.518.514.52.55.51516.554غرب

اسماعيل    32681 محرم محمود ناصف المحلة اسماعيل 1813.51037.51013.554غرب

يوسف    32682 عبدالله الزغبى محمد المحلة طارق 19.5136.52.57.571063.5غرب

ابوشناف   32683 عبدالفضيل عاطف المحلة عبدالحميد 218103.57.5101363غرب

شديد    32684 عبدالله عزت نسيم المحلة عبدالله 19.53102.57.5107.554غرب

عبدالرازق   32685 عبدالحميد محمد المحلة عمرو 17.58.56.527.51112.563.5غرب

حسن   32686 منصور عبدالخالق المحلة محمد 331915.512.5101915.554.5غرب

الحلوجي    32687 عبدالودود محمد وليد المحلة محمد 36.527.51910.512.5201474غرب

شديد    32688 ابراهيم ابراهيم السيد المحلة محمود 2310.56245.51253غرب

فرج    32689 صابر احمد الشحات المحلة مسعود 3316.513.57.54.51315.564غرب

حسن     32690 على احمد محمد تامر المحلة مصطفى 342017.54.55.518.516.563.5غرب

الحلوجي    32691 حسين عبدالعظيم رضا المحلة يسرى 20.59.56.52.55.57.5863.5غرب

بدران    32692 موافى عبدالرازق عبدالفتاح المحلة يسرى 46.51373.5واحد126.510غرب

ابوغالي    32693 السيد على مطاوع المحلة اسماء 16.513.53.525511.553غرب

السعودي   32694 عبدالجليل عبدالفتاح المحلة انصاف 2712.573.53.57.51052.5غرب

شديد    32695 عبدالخالق محمود وليد المحلة انهام 3728.51712.511181975غرب

عبدالعزيز   32696 عبدالرحمن على المحلة رانا 34.5241712.511.518.51963غرب

جنش    32697 عبدربه لطفى رضا المحلة رحاب 3113109.55.5171763غرب

خليل    32698 محمد السعيد محروس المحلة رقيه 3721.51012.5121517.572.5غرب

مصطفى   32699 عبدالسلم عبدالمجيد المحلة زينب 3311.56.58.54131882غرب

شديد    32700 يوسف رفعت فؤاد المحلة كوثر 37.5291713.59.5192073غرب
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السيد     32701 الدين محى عبدالعزيز بدير المحلة منار 38107.55.52121772غرب

شديد    32702 عبدالخالق عبدالله ياسر المحلة منه 24777.51.5101662غرب

مرزوق    32703 محمد مرزوق ياسر المحلة ندى 3119.510135141882غرب

الحلوجى   32704 عبدالعليم احمد المحلة نرمين 33910.513.5101618.572غرب

ابراهيم     32705 محمد راغب العزيز عبد المحلة نورا واحد22.574.53.51.58176غرب

سعيد    32706 عبدالستار البسيونى موسى المحلة هاجر 2983.59.53101872.5غرب

شديد    32707 ابراهيم محمد فرج المحلة ياسمين 22.510410.52.57.518.562غرب

النمر    32708 محمود عبدالرحمن جمال المحلة عبدالرحمن 22125.53.539.51473غرب

ابراهيم    32709 سليمان ابراهيم محمود المحلة عبدالرحمن 208.566نصف22143.57.5غرب

النمر    32710 محمود عبدالرحمن مصطفى المحلة عبدالرحمن 813.551.5صفر20.5453.5غرب

حسن   32711 عبدالحميد مطاوع المحلة عمر 3015.5157.57.51511.541.5غرب

عبدالصمد    32712 محمد شعبان الشحات المحلة محمد 3751.5نصف51.5واحد12.5غرب

غنيم   32713 محمد حمدى المحلة محمد واحد713.55نصفنصف2456.5غرب

غنيم   32714 محمد حمدى المحلة محمود 12.54.5521.551151.5غرب

سالم   32715 على رمضان المحلة محمود واحد274نصفنصف3.5صفر4.5غرب

النمر    32716 محمود عبدالرحمن مصطفى المحلة امنيه 2024111.513.512.551.5غرب

عبدالرازق     32717 محمد احمد السيد عاطف المحلة بسنت 37.526.5151412.5202079غرب

درويش   32718 فهمى اسامه المحلة ابراهيم 23.522.5107.55.510.512.574.5غرب

حسن    32719 محمد محروسمصطفى المحلة ابراهيم 2626.510107.510.51175غرب

العجمى   32720 ابراهيم محمد المحلة ابراهيم 31.5287.58.57.51411.576.5غرب

نور    32721 محمد عمر مصطفى المحلة ابراهيم 25.52810.57.57.515.51174.5غرب

الغباشي    32722 محمد حسن اسامه المحلة احمد 3328107.57.51815.575.5غرب

العزب   32723 عبداللطيف حمزه المحلة احمد 201865.2551314.594غرب
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الششتاوي    32724 محمد عزت خيرى المحلة احمد 3126.5101211.513.514.573.5غرب

التميمى     32725 محمد العابدين زين رضا المحلة احمد 3126.51312.59.512.51284غرب

عبدالحميد   32726 محمد عبدالحميد المحلة احمد 2321.587.553.511.584.5غرب

الصياد    32727 عبدالهادى احمد محمد المحلة احمد 151877.543.51074غرب

محمود    32728 ابراهيم ربيع محمد المحلة احمد 17.520.54.53.542.51074غرب

العاصى    32729 عثمان سعد محمد المحلة احمد 2725.57.55.54.51013.573.5غرب

اليمانى    32730 محمد عبدالحميد محمد المحلة احمد 21.5205.57.57.59.512.576غرب

حموده   32731 ابراهيم محمدصبرى المحلة احمد 22.5226.57.589.51575غرب

عوف     32732 محمود الدين سعد محمود المحلة احمد 18156.54.55.5510.575.5غرب

جمعه    32733 محمد محمود محمود المحلة احمد 19217.544.54.56.575غرب

شريف    32734 على محمود امجد المحلة اسامه 3421.511.595.517.51583غرب

الفوال    32735 احمد محمود محمد المحلة اسلم 29.525.56.55.55.5101572.5غرب

عبدالمطلب    32736 امام السيد كريم المحلة السيد 332216.5131117.516.597غرب

هيبة    32737 عبدالعال رفعت اشرف المحلة جمال 30.52115.512.510.511.515.585غرب

غريب    32738 عابدين محمد رضا المحلة جمال 159.57.52.52811.583.5غرب

عبدالوهاب   32739 عبدالغنى محمد المحلة جمال 2315125.52.5813.573غرب

اللفى    32740 صادق سعد علء المحلة حمدى 3322.514113.51015.593غرب

المبيض     32741 عبدالغنى خليل حماده المحلة خالد 1072.5واحد14.576.523.5غرب

اليماني   32742 محمد عبده المحلة خالد 5.51062.5واحد22.51511.512.5غرب

عويس    32743 احمد محمد علء المحلة خالد 34121512.53.514.51162غرب

المكاوى   32744 محمد محمود المحلة ربيع 15.57.51012.53.561162غرب

المبيض    32745 على على محمد المحلة رضا 4772.5واحد1910.577.5غرب

ابوعيطه    32746 عطيه محمد يسرى المحلة رضا 61452.5واحد23.5673.5غرب
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الميداني    32747 ابراهيم عطيه عبدالناصر المحلة رمضان 17.5116.547.54.51082.5غرب

محمد    32748 السعيد سامى ناصف المحلة سامى 8.54.564.52.51.54.552.5غرب

الششتاوي     32749 جابر على الدين علء المحلة شادى 36.525.51413.58.51215.592.5غرب

السعودى    32750 صادق طاهر كامل المحلة طاهر 1811.511.54571082.5غرب

البسطويسي    32751 عبدالحميد محمد ياسر المحلة عاطف 37.517.512.59.510.518.516.563.5غرب

زكريا   32752 السيد سمير المحلة عبدالرحمن 261573.5411.51162.5غرب

يونس    32753 حسن السيد حسن المحلة عبدالقادر 14.515.56.52.52.551263.5غرب

العيسوى   32754 محمد ايهاب المحلة عبداللطيف 382919.751415201473غرب

مصطفى    32755 ندا عبدالله احمد المحلة عبدالله 35.5251613.515131373غرب

زكريا   32756 السيد سمير المحلة عبدالله 34.525.51511.512.51312.562.5غرب

ابوعرب     32757 احمد عبده محمد طارق المحلة عبدالله 28.511107.52.58.51152غرب

زرد    32758 ابراهيم احمد عاطف المحلة عبدالله 15.57.56.52.53.51010.561.5غرب

الشيشى    32759 عبدالقادر محمد محمود المحلة عبدالله 3317.5754.512.51665غرب

المدراوى   32760 عبدالمجيد حمدى المحلة عبدالمجيد 20.516644.510.51363.5غرب

امارة    32761 السيد على مصطفى المحلة عبدالمعطى 1895.5331012.564.5غرب

الميداني    32762 عبدالمقصود البسيونى السيد المحلة عبدالمقصود 32.51010.57.52151452.5غرب

رجب    32763 حامد نبيه محمد المحلة على 1464.52.5410.51062غرب

خليل    32764 السيد عبدالحميد طارق المحلة عماد 331568.55.5111262.5غرب

الله    32765 جاب محمد عبدالحق المحلة عمر 34.5271010.5817.51574.5غرب

محمد    32766 عبدالقادر عزت نبيل المحلة عمر 28.52074.53.5111473.5غرب

الصياد   32767 عثمان عبدالرازق المحلة عمرو 3827161212.518.515.564غرب

الصياد    32768 عبدالهادى احمد عبدالمعطى المحلة عمرو 33.5910.51.53131374غرب

عبدالرحمن    32769 محمد عبدالرحمن المحلة عوضشعبان 23.511.54.541.512.5773غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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البدوي    32770 حسين محمد على المحلة فارس 35.523.515111018.515.573غرب

الششتاوي    32771 جابر على محمد المحلة كريم 28.5151048.51411.551.5غرب

اليمانى    32772 عطيه عبدالقادر ابراهيم المحلة محمد 38.527.51811.513191683غرب

الصياد    32773 محمد ماهر ابراهيم المحلة محمد 26191054.51313.561.5غرب

الله     32774 جاب ابراهيم محمد ابراهيم المحلة محمد 20115.52.54.51311.561.5غرب

العقيلي    32775 ابراهيم موسى ابراهيم المحلة محمد 28201010814.51471.5غرب

الخولي    32776 محمد امين احمد المحلة محمد 2017105.55.512.513.551.5غرب

الشيخ    32777 اسماعيل احمد اسماعيل المحلة محمد 26.515.5104.57.512.513.562غرب

جليظه    32778 جلل على اسماعيل المحلة محمد 22.515103.55.591273غرب

غازي    32779 محمد محمود السعيد المحلة محمد 36.527.519.51414.519.519.565غرب

متولي    32780 محمد محمود المعداوى المحلة محمد 268.51041010.51253غرب

صالح    32781 حسن صالح جمال المحلة محمد 311763.59.5121443غرب

محمود    32782 محمد عواد حمدى المحلة محمد 20.515.53.53.510.571342.5غرب

شعبان    32783 عبدالعزيز محمد خالد المحلة محمد 251557.51261354.5غرب

محمد    32784 عبدالقادر رأفت رشدى المحلة محمد 28.5111081171153.5غرب

السيد    32785 حسن على رضا المحلة محمد 12.51027.597.513.554.5غرب

حميده    32786 شعبان محمد شعبان المحلة محمد 23.5103.57.5128.513.545.5غرب

عبدالعزيز   32787 محمد عبدالعزيز المحلة محمد 77.5237.551042غرب

عبدالله    32788 ابراهيم بيومى عبدالله المحلة محمد واحد36.525.512.512.513.518115غرب

العدوي    32789 حماد العدوى علء المحلة محمد 22152.549.56662غرب

الميدانى    32790 فتحى سعد علء المحلة محمد 221145.510.59.510.562.5غرب

النوساني    32791 فؤاد محمد عماد المحلة محمد 2511.557.53.5101161.5غرب

الميداني    32792 امين نبيه فوزى المحلة محمد 10542.53.52.53.551.5غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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السعودى    32793 طاهر عبدالعليم محمود المحلة محمد 393019.5151519.51864.5غرب

ندا    32794 مصطفى محمد مصطفى المحلة محمد 26.512.56.59151014.564.5غرب

عبدالهادي    32795 محمد سمير احمد المحلة محمود 29.5225.51012.5111165غرب

عبدالمطلب    32796 احمد شكرى احمد المحلة محمود 21.5184.57.511.59.51155غرب

حجازي    32797 محمود محمد حجازى المحلة محمود 362116107.517.51244غرب

الجداوى   32798 محمد عاطف المحلة محمود 354.52.57.568.574.5غرب

نوفل    32799 محمود محمد فاروق المحلة محمود 251567.57.5101375غرب

خليفه   32800 حسن محمد المحلة محمود 308.55.57.5512.51275.5غرب

السعودى    32801 طاهر السعودى عبدالحميد المحلة مسعد 21.5105.57.5512.51675.5غرب

درويش    32802 محمد ابراهيم ابراهيم المحلة مصطفى 208.57.57.55.510.511.555غرب

المبيض    32803 الششتاوى بدير السيد المحلة مصطفى 2.56.574.5510.51155غرب

ويله    32804 على محمد على المحلة مصطفى 31.5271412.51217.518.556.5غرب

بدوى    32805 غازى منير المغازى المحلة منير 231657.57.511.514.584.5غرب

احمد    32806 شعبان حسن احمد المحلة نادر 332312.51310.5181976غرب

الششتاوي    32807 بدير ربيع رضا المحلة نادر 13.5105.55.551012.544.5غرب

محمد    32808 شلبى عبداللطيف احمد المحلة ناصر 147.53.54.5510.56.533.5غرب

ابراهيم    32809 محمد نصر ابراهيم المحلة نصر 21.57.557.57.512.51254غرب

عبدالبارى   32810 محمد عبدالبارى المحلة ياسر 35.523.5161212.5181855.5غرب

عنبة    32811 المعداوى شلبى محمد المحلة ياسر 15.545.544119.544.5غرب

عنبه    32812 سليمان محمد محمد المحلة ياسر 23185.51110.512.51447.5غرب

مبروك   32813 عبدالمحسن مسعد المحلة ياسر 268.569.58131246غرب

هيبه   32814 كمال علء المحلة يوسف 371511.512.5915.51477.5غرب

عبدالمجيد   32815 صالح تيسير المحلة اسراء 1911107.52.510.517.555غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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العاصى   32816 قطب على المحلة اسراء 3830191315192079غرب

عيانة    32817 السيد بيومى محمد المحلة اسراء 322718.51211.517.519.548غرب

رجب    32818 محمد فاروق محمد المحلة اسراء 2423.511.514810.516.558.5غرب

محمد    32819 محمود محمود محمد المحلة اسراء 2121.51012.52.510.511.567غرب

الجزار    32820 محمد عبداللطيف عبدالنبى المحلة اسلم 312818.512.5111816.558غرب

السعودى    32821 صادق محمد ابراهيم المحلة اسماء 36.5281714.57.519.519610غرب

عبدالعزيز    32822 على محمد احمد المحلة اسماء 252510.51310.51514410غرب

السعودى    32823 طاهر عبدالعليم رزق المحلة اسماء 22.525.51013.587.51549غرب

الصياد   32824 عبدالمجيد زينهم المحلة اسماء 32.5291613.511.51514.5510غرب

بدر    32825 محمد فوزى عادل المحلة اسماء 32271092.5112068غرب

حجازي    32826 محمود محمد عبداللطيف المحلة امال 34.529161414.519.520610غرب

محمود   32827 جلل ايمن المحلة امانى 352614.5121116.518.579غرب

عويس    32828 محمد حسن محمد المحلة امانى 2226.51010.55.512.516.569غرب

خليفة    32829 محمود عبدالحق ابراهيم المحلة امل 19.526.58147.57.512.559غرب

محمد    32830 محمود فاروق راغب المحلة امل 31.527.514.513.5912.517510غرب

شريف    32831 محمد عبدالقادر على المحلة امل 2527.510145.5101459غرب

المبيض    32832 السيد احمد حمدى المحلة امنيه 3128.513.5149.514.519.5610غرب

على    32833 محمد محمد عزت المحلة اميره 2427.511.514121415.5510غرب

ابراهيم    32834 محمد ابراهيم عصام المحلة اميره 2425.51012.52.5101769.5غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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عبدالعزيزمحمود   32835 يوسف محمد المحلة اميره 342617.51210161979.5غرب

سعيد    32836 ناجى ابراهيم مهران المحلة اميره 25.525.51111411.518.559.5غرب

شحاته    32837 محمد ابواليزيد رضا المحلة امينه 22.519.51312.57.5101045غرب

اماره    32838 محمود عبدالحميد ابراهيم المحلة انجى 13.574.53.524.59.567غرب

احمد    32839 عبدالغفار احمد سليمان المحلة ايمان 353018.513819.516.556.5غرب

حجازى    32840 محمود عبداللطيف محمد المحلة ايمان 2921.511.51410.516.51638.5غرب

ابوالعز    32841 احمد حمدى احمد المحلة ايه 159.5332.51212.546.5غرب

الخولي    32842 محمد نشأت احمد المحلة ايه 3021107.54.5151847غرب

الجزار    32843 عباس بدير اسماعيل المحلة ايه 25247.59.57.51717.548.5غرب

بدوي    32844 المغازى محمد جمال المحلة ايه 393017.51415201667غرب

الغرباوي    32845 مصلحى على حماده المحلة ايه 29.515.51182.514.51667.5غرب

ابراهيم    32846 الشهاوى المعداوى رشاد المحلة ايه 30127.510.5513.51768.5غرب

السنهوري   32847 عبدالرحمن عبدالرحمن المحلة ايه 36302014152019.578.5غرب

المعصراوى     32848 يوسف محمد عبداللطيف وليد المحلة ايه 18.5156.510.55.514856.5غرب

عنبة    32849 محمود السيد احمد المحلة بسمه 363018151319.52078.5غرب

محمدالخولى   32850 على عاطف المحلة تقى 29221410.511.51618.577.5غرب

حسين    32851 عبدالقادر السيد محمد المحلة ثرياء 28.51614.512.512.5161457.5غرب

المغربى   32852 السيد ابراهيم المحلة خلود 15151510.57.51915.569غرب

الله     32853 جاب رمضان احمد اسامه المحلة دارين 36302015142016.569غرب

حجازى   32854 عبدالفتاح احمد المحلة داليا 333018.514.7512.518.52069.5غرب

الدالي    32855 على محمد على المحلة دنيا 18151111.57.515.514.559.5غرب

الشيشي    32856 عبدالقادر محمد عادل المحلة دينا 37.53017.51514.52017.579غرب

شتا    32857 محمد عبدالرازق عاطف المحلة دينا 373019.751314.52020710غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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متولى    32858 فرج محمد رامى المحلة رانيا 32.52816.511131918.578.5غرب

ابراهيم    32859 يوسف ابراهيم احمد المحلة رحمه 302611.510.58.5182069.5غرب

اليماني    32860 عطيه عبداللطيف عبدالغنى المحلة رنا 39.53019.51515202079.5غرب

مقاطف    32861 عبدالقادر المعداوى ابراهيم المحلة رويدا 35.51912.514152018.589.5غرب

حسن    32862 جمعه محمود مجدى المحلة ريم 342914.51412.517.52078غرب

السنهوري    32863 محمد السيد عبدالحق المحلة زينب 33.52610.510.59191879غرب

على    32864 عبدالقادر عبدربه اسماعيل المحلة سماح 17.5164.553151377غرب

عثمان    32865 محمد اسماعيل ايمن المحلة سماح 27.51510421314.576غرب

العزب    32866 حامد السيد محمد المحلة شرين 14.596.56.5510977.5غرب

زلط    32867 ابراهيم عبده محمود المحلة شيماء 30.52315.511.58171679.5غرب

عبدالله    32868 على احمد محمود المحلة عزه 15.5151143.516.51779.5غرب

المكاوى    32869 محمد محمود محمد المحلة عفاف 2415103.51.5171378.5غرب

عمار    32870 محمد مسعد شعبان المحلة فاطمه 2916.515.514.512.515.515.578.5غرب

سلمه    32871 محمد ابراهيم سعد المحلة فرحه 1214.575.5واحدصفر3394.5غرب

العاصي   32872 محمد عزت المحلة كريمان 362815.51412201777.5غرب

الجزار    32873 عبدالسميع عرفات احمد المحلة لطيفه 37.53019.513152018710غرب

يوسف    32874 الجداوى محمد عصام المحلة ماجده 31.527.513.5131016.51979.5غرب

الله     32875 جاب رمضان محمود على المحلة مروه 3930201315201989.5غرب

السيد    32876 الشناوى محمد اسماعيل المحلة مريم 332814.51410.518.51979.5غرب

عبده    32877 عباس احمد عباس المحلة مريم 11.515101.52101579غرب

الله     32878 جاب رمضان محمود على المحلة مريم 3829.5191414.5191866.5غرب

ابوعيانة    32879 محمد محمد محمود المحلة مريم 3015107.53.512.515.556.5غرب

خليفة    32880 محمود عبدالحق موسى المحلة مريم 30.5271513.51114.51658غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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محمد    32881 عبدالقادر رأفت رشدى المحلة ملك 37.52915.51514201968غرب

عويس   32882 محمد طارق المحلة ملك 36.529.519.51513.51916.578.5غرب

بدره    32883 ابراهيم عبدالحميد امير المحلة منار 32.53016.513.5131716.558.5غرب

متولي    32884 محمود محمد سمير المحلة منار 38302014152016.578.5غرب

شحاته    32885 محمد مصطفى ابراهيم المحلة منه 362916141419.51988.5غرب

شتا     32886 زكى عبدالحميد جمال الله المحلة منه 2921.510.57.57.5151768غرب

اسماعيل    32887 ابراهيم عبدالقادر ايمن المحلة منه 19.510.5594.51111.566.5غرب

منصوره   32888 محمد السيد المحلة منى 3125.512.512.5101613.564.5غرب

العيسوى    32889 محمد عبداللطيف ابراهيم المحلة مى 26.52412.513.510.514.51556غرب

يونس    32890 عبدالقادر حسن السعيد المحلة مى 21.5155.57.53.511.58.556.5غرب

العدوي    32891 حماد الشهاوى طلعت المحلة مى 39.530201414.52014.557غرب

عبدالوهاب   32892 عبدالغنى صلح المحلة مياده 292710.592.51214.565.5غرب

مصطفى    32893 عثمان عبدالعزيز ابراهيم المحلة ناديه 31.52316.513.513.51815.558.5غرب

صقر    32894 عطيه محمد السيد المحلة نانسى 33.5221311.571515.558غرب

عمار    32895 جمعه كمال السيد المحلة ناهد 19151077.5101267.5غرب

صالح    32896 على محمد عبدالفتاح المحلة ندى 272314.56.57.512.514.577.5غرب

الشيشي    32897 احمد ابراهيم عبدالكريم المحلة ندى 373019.513.5152018.587.5غرب

الجزار   32898 السيد فتحى المحلة ندى 1.51213.575.5واحد221711.5غرب

سرايه    32899 حسن عبدالفتاح ممدوح المحلة ندى 2828.510.57.5514.51577غرب

المعصراوى     32900 يوسف بدير بدير محمد المحلة نسمه 1515103.5412.58.577.5غرب

السعودي    32901 صادق عبدالمعبود محمد المحلة نعمات 32156.57.55.515.51576غرب

عنبة    32902 عثمان متولى ابراهيم المحلة نورا 2821.578.59.517.56.577غرب

ندا    32903 ابراهيم حسن رضا المحلة نورا 37.52618.513.514.751916710غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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فرج     32904 الدين محى عبدالعظيم عصام المحلة نورا 238.54.542151269غرب

شتا    32905 محمد كمال هانى المحلة نورا 362918131519.7518.5810غرب

اليماني   32906 فاروق ربيع المحلة نورهان 3828.5161211.5191789.5غرب

عبدالحليم    32907 على رشاد رمضان المحلة نورهان 27.5153.57.51.511.5865.5غرب

غانم    32908 يوسف حسن عزت المحلة نورهان 32.520.5694.5171168.5غرب

مصطفى    32909 متولى المغازى متولى المحلة نورهان 27.521497.516.51169غرب

شديد   32910 احمد محمد المحلة نيفين 3327138.5415.51688غرب

اسماعيل    32911 عبدالحميد اسماعيل طارق المحلة هانم 382917131419.7516710غرب

الصياد   32912 محمد المعداوى المحلة هبه 3930191515201479.5غرب

الخولى   32913 عبداللطيف رفعت المحلة هدى 38.52918.513.511.519.751267.5غرب

الله     32914 جاب احمد محمود على المحلة هدى 1312.575.5واحد29.515.542غرب

المكاوى    32915 عبداللطيف بدر العربى المحلة هدير 32.52210114161276غرب

الميداني   32916 عبدالفتاح على المحلة هدير 115.575نصف208.562غرب

محمود    32917 محمد عبدالحليم مسعد المحلة هناء 332212.59915.511.568غرب

محمود    32918 ابراهيم على رضا المحلة هند 16.515113.53.512353.5غرب

عبدالوهاب    32919 عبدالحميد فتحى محمود المحلة هند 3527.51211918.511.578غرب

الصياد    32920 السيد على المعداوى المحلة وفاء 2515107.55.511687غرب

الميدانى    32921 يوسف عبدالنبى حسن المحلة وفاء 2911.511.55.54.5136.556.5غرب

محمد   32922 عمر على المحلة وفاء 35.525.51610.57.51911.556غرب

محمدالصياد   32923 سمير محمد المحلة وفاء 35.524.51710.57.518.51178.5غرب

الله     32924 جاب محمد مصطفى محمد المحلة وفاء 37.52518.512.512181688.5غرب

الشرقاوي    32925 السيد مصطفى السيد المحلة ولء 34.525159.55181389.5غرب

مازن    32926 ابوسريع ابوالسعاد رزق المحلة ولء 382819.512.51519.751589غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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عنبة    32927 نصر السيد رضا المحلة ولء 31.526.5127.57.515857.5غرب

عنبه    32928 محمد فتحى السيد المحلة يارا 3427.51510101913.578غرب

علم    32929 اليمانى مصطفى اليمانى المحلة ياسمين 36.52719.51414.519.7516.578غرب

اسماعيل    32930 جلل على حسين المحلة ياسمين 26.517157.54.517.51057.5غرب

الغرباوى   32931 عبدالسميع طارق المحلة ياسمين 3728.519.7514.514.752017.587غرب

الزيد    32932 احمد زغلول احمد المشتركة  ابراهيم دمـتـنـو المحلة كفر 37171614131918.568غرب

عيسى   32933 جابر عادل المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 382519.515142018.579.5غرب

ابراهيم   32934 شوقى عاصم المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 37181814.7514.52017.589.5غرب

عبدالله   32935 صالح عبدالجليل المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 28.510.513.59.54.518.51659غرب

عبده   32936 اسماعيل عبدالمنعم المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 2410.512104171665غرب

السيد   32937 ابراهيم محمد المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 29.51516.51010181668غرب

السيد    32938 عبدالعظيم حسن محمد المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 247.51397.517.51355غرب

نصر   32939 رمضان محمد المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 36.52419.51010.518.51268.5غرب

محمد    32940 الدين صلح محمد المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 31.510127.54.51810.568غرب

متولى   32941 عبدالعزيز محمد المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 1775.53212677غرب

محمد    32942 بدر عاشور يوسف المشتركة  احمد دمـتـنـو المحلة كفر 30.58105213957.5غرب

ابراهيم   32943 السعيد ياسر المشتركة  اسامه دمـتـنـو المحلة كفر 371515.57.55191678.5غرب

طاهر   32944 ابراهيم شوقى المشتركة  اسلم دمـتـنـو المحلة كفر 35.51518.51010171959غرب

ابراهيم   32945 اسماعيل المكاوى المشتركة  اسماعيل دمـتـنـو المحلة كفر 35.571689.5161467.5غرب

عبدالعليم   32946 عبدالعزيز وائل المشتركة  اشرف دمـتـنـو المحلة كفر 378.5191313.519.7518.5610غرب

ابراهيم   32947 عبدالنعيم عبدالناصر المشتركة  جمال دمـتـنـو المحلة كفر 37.51519.512.511.51918.5710غرب

فؤاد   32948 محمد ايمن المشتركة  حامد دمـتـنـو المحلة كفر 35.58157.55.519.512.5510غرب

عبدالعظيم   32949 حسن مطاوع المشتركة  حسن دمـتـنـو المحلة كفر 328.510.55.57.51717.558غرب
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العجمى   32950 قطب السيد المشتركة  حسين دمـتـنـو المحلة كفر 3621.517.57.55.5171458.5غرب

الشهاوى     32951 يوسف محمد السيد عبدالرحمن المشتركة  حسين دمـتـنـو المحلة كفر 38.52917.5851917610غرب

هلل   32952 مصطفى هلل المشتركة  زياد دمـتـنـو المحلة كفر 3110.514.57.57.51317.567غرب

العوضى    32953 محمد محمد السيد المشتركة  صلح دمـتـنـو المحلة كفر 31.518.515.58.57.51617.576.5غرب

طاهر   32954 على هانى المشتركة  طاهر دمـتـنـو المحلة كفر 2411.5149.57.513.51465غرب

عبداللطيف    32955 ابراهيم السيد جابر المشتركة  عاطف دمـتـنـو المحلة كفر 21.58.513.584.513.59.575غرب

هلل   32956 عبدالعظيم محمد المشتركة  عبدالعظيم دمـتـنـو المحلة كفر 29.57.512.583.513.5675غرب

طاهر   32957 عزام على المشتركة  عزام دمـتـنـو المحلة كفر 285.512.595.513.51485غرب

السيد   32958 ابراهيم محمد المشتركة  على دمـتـنـو المحلة كفر 36.5161411.511.51915.585غرب

ابراهيم   32959 عبدالفتاح محمد المشتركة  عمار دمـتـنـو المحلة كفر 236.573.53.56.51274.5غرب

رضوان   32960 فوزى هاشم المشتركة  عمر دمـتـنـو المحلة كفر 295.5117.5415.51484.5غرب

اسماعيل   32961 محمد انور المشتركة  كريم دمـتـنـو المحلة كفر 274.51083.5121186غرب

الرمادى    32962 ابراهيم عبدالجواد محمد المشتركة  كريم دمـتـنـو المحلة كفر 241211.584.5131486غرب

عبدالرحيم   32963 عبدالفتاح عبدالرحيم المشتركة  كمال دمـتـنـو المحلة كفر 23611.57.57.513.5977غرب

شاهين   32964 محمد السيد المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 38.52519.51214.519.519.588.5غرب

المتولى   32965 عبدالونيس المتولى المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 37.523.519.512.514.519.7515.588غرب

عبداللطيف   32966 زكريا جمال المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 34.51114.511.57.513.51788غرب

بدر   32967 يوسف جمعه المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 32.5101511.54131568غرب

عبده   32968 محمد ربيع المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 33.511159.5511.51777غرب

احمد   32969 سعد صلح المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 22.52.5148.5310.513.576.5غرب

محمد   32970 عزت صلح المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 1136.594.599.576غرب

ابراهيم   32971 نسيم عبدالرحمن المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 33.515.516.59.551617.567.5غرب

محمد   32972 السعداوى مختار المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 144109.53141665غرب
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الهنداوى   32973 قطب ممدوح المشتركة  محمد دمـتـنـو المحلة كفر 3081011.57.51818.576غرب

جوده   32974 البسيونى جوده المشتركة  محمود دمـتـنـو المحلة كفر 2911.56.59.55.51715.572غرب

احمد   32975 عبدالغنى رزق المشتركة  محمود دمـتـنـو المحلة كفر 2677.584.517.517.583.5غرب

عطوه   32976 مصطفى سعد المشتركة  محمود دمـتـنـو المحلة كفر 37.526.516.511.59.519.519.569غرب

ابوعوف    32977 اسماعيل محمد سامى المشتركة  مصطفى دمـتـنـو المحلة كفر 33.51815.5119.519.518.568غرب

نصر   32978 الدسوقى محمد المشتركة  مصطفى دمـتـنـو المحلة كفر 31.51715.511919.51968غرب

الزيد     32979 على محمد كامل محمود المشتركة  مصطفى دمـتـنـو المحلة كفر 3610.513.557.519.516.563غرب

محمد   32980 عيسى رأفت المشتركة  يحى دمـتـنـو المحلة كفر 3520168.510.519.518.565غرب

عبداللطيف    32981 ابراهيم محمد الشحات المشتركة  ازهار دمـتـنـو المحلة كفر 38.52816.51413.52018.573غرب

بدير   32982 فاروق شعبان المشتركة  اسراء دمـتـنـو المحلة كفر 32.59510819.751673غرب

عبدالقادر   32983 رمضان عبدالغفار المشتركة  اسراء دمـتـنـو المحلة كفر 39291914142019.589.5غرب

عبدالخالق   32984 رجب ماهر المشتركة  اسراء دمـتـنـو المحلة كفر 3928.519.51412.52018810غرب

سعد   32985 محمد رمضان المشتركة  اسماء دمـتـنـو المحلة كفر 38.53019.514152019.5910غرب

ابوبدوى    32986 احمد حسن احمد المشتركة  انجى دمـتـنـو المحلة كفر 3318.512.513131919.579غرب

موسى   32987 محمد زهران المشتركة  انجى دمـتـنـو المحلة كفر 34.520.514119.518.517.576.5غرب

محمد   32988 محمد عصام المشتركة  انجى دمـتـنـو المحلة كفر 3930191414.752019.589.5غرب

البسطويسى   32989 محمد اسماعيل المشتركة  ايه دمـتـنـو المحلة كفر 38.53019.51414.5202079.5غرب

خلف   32990 محمد عادل المشتركة  بسنت دمـتـنـو المحلة كفر 32.522.512.510.59191876.5غرب

رجب   32991 عبدالقادر خلف المشتركة  خلود دمـتـنـو المحلة كفر 3421.512.59919.51976.5غرب

محمد   32992 العوضى ايمن المشتركة  داليا دمـتـنـو المحلة كفر 38281512.51218.51889غرب

ابراهيم   32993 السعيد توفيق المشتركة  راندا دمـتـنـو المحلة كفر 38.524.5141311.51916.5810غرب

ابراهيم   32994 يحيى محمود المشتركة  رحمه دمـتـنـو المحلة كفر 3826.517.5138.5181479.5غرب

السباعى   32995 عبدالفتاح هلل المشتركة  روان دمـتـنـو المحلة كفر 392816.51414.5201378.5غرب
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عبداللطيف   32996 زكريا خالد المشتركة  روجينا دمـتـنـو المحلة كفر 34.51578.54.511978غرب

عبدالحافظ   32997 فؤاد طلعت المشتركة  ريهام دمـتـنـو المحلة كفر 32151094.51111.578غرب

احمد   32998 عبدالغنى وائل المشتركة  سهام دمـتـنـو المحلة كفر 35.5156541112.575غرب

الحوفى   32999 حمد رزق المشتركة  سهيله دمـتـنـو المحلة كفر 3315662.59.51657غرب

نصر   33000 الدسوقى جمال المشتركة  شدى دمـتـنـو المحلة كفر 37.518.513.57.57.51616.567.5غرب

احمداسماعيل   33001 خيرت احمد المشتركة  شيماء دمـتـنـو المحلة كفر 3415137.57.5161467.5غرب

محمد   33002 عبدالمجيد محمود المشتركة  شيماء دمـتـنـو المحلة كفر 3618.514.510.5914.51557.5غرب

عبدالحليم    33003 فؤاد عبدالنبى ابراهيم المشتركة  علياء دمـتـنـو المحلة كفر 36.52516.51311.51615.579غرب

فتوح   33004 سليمان زينهم المشتركة  غاده دمـتـنـو المحلة كفر 37292013152017.577غرب

محمد   33005 عبدالمجيد محمود المشتركة  فاطمه دمـتـنـو المحلة كفر 28.5125.55311.57.567غرب

عبيد   33006 محمد العراقى المشتركة  مريم دمـتـنـو المحلة كفر 33.51567.57.51010.575.5غرب

على   33007 السعيد حمدى المشتركة  مريم دمـتـنـو المحلة كفر 39.52618.514.5142018.5710غرب

على   33008 السيد شهاب المشتركة  مريم دمـتـنـو المحلة كفر 39.53019.514.5152019710غرب

البسطويسى   33009 محمد عوض المشتركة  مريم دمـتـنـو المحلة كفر 39.52819.514152018.5810غرب

المرسى   33010 ابراهيم المرسى المشتركة  ملك دمـتـنـو المحلة كفر 29.596.57.5312.51176.5غرب

فؤاد   33011 محمد فؤاد المشتركة  منال دمـتـنـو المحلة كفر 16.57.545581688غرب

زكريا     33012 الدين محى وحيد الله المشتركة  منه دمـتـنـو المحلة كفر 3823.519.513.51519.519810غرب

السيد   33013 عبدالحى فتوح المشتركة  منه دمـتـنـو المحلة كفر 36.520.518.512.512.5191978غرب

اسماعيل   33014 رمضان مصطفى المشتركة  مى دمـتـنـو المحلة كفر 29.517108.59.5151878.5غرب

نصر   33015 الدسوقى نصر المشتركة  مى دمـتـنـو المحلة كفر 276107.57.5131878.5غرب

محمد   33016 سعد السعيد المشتركة  ناديه دمـتـنـو المحلة كفر 21965.57.515.516.578غرب

عامر   33017 السيد حاتم المشتركة  نانسى دمـتـنـو المحلة كفر 36.518.5101210.515.515.588.5غرب

محمد   33018 العوضى رضا المشتركة  ناهد دمـتـنـو المحلة كفر 33.51515.59813.51974.5غرب
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طاهر   33019 على اشرف المشتركة  نجلء دمـتـنـو المحلة كفر 33161511991968.5غرب

معروف    33020 محمد السعيد رضا المشتركة  ندى دمـتـنـو المحلة كفر 32.59588.511.51689غرب

عبدالنافع   33021 المرسى ابرهيم المشتركة  نها دمـتـنـو المحلة كفر 372111.512121918.579.5غرب

الزهار   33022 سعد جلل المشتركة  نوران دمـتـنـو المحلة كفر 28101010.58.511.51678.5غرب

نصر   33023 الدسوقى سمير المشتركة  نورهان دمـتـنـو المحلة كفر 32.59187.5915.51565.5غرب

نصر   33024 شوقى فريد المشتركة  نورهان دمـتـنـو المحلة كفر 34.515127.57.513.51978.5غرب

موسى   33025 محمد هشام المشتركة  هاجر دمـتـنـو المحلة كفر 38.5261912.514.52019.598غرب

فؤاد   33026 محمد حامد المشتركة  هبه دمـتـنـو المحلة كفر 32.525.5139.59.51617.597.5غرب

على    33027 مصطفى محمد السيد المشتركة  هناء دمـتـنـو المحلة كفر 37.527.5161312.519.518.588.5غرب

المرسى   33028 عبدالنافع هلل المشتركة  هيام دمـتـنـو المحلة كفر 25.511.57.568.511.51776.5غرب

فرحات     33029 ذكى الدين عماد السيد المشتركة  ياسمين دمـتـنـو المحلة كفر 2620.56.57.581217.575غرب

محمد   33030 ابراهيم ايمن المشتركة   ابراهيم الشهاوى المجيد المحلة عبد 2613.510.57.52.59.512.575.5غرب

المعداوى   33031 عطيه ياسر المشتركة   ابراهيم الشهاوى المجيد المحلة عبد 227.5105.55119.573غرب

على   33032 عليوه ابراهيم المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 26151012811.51274.5غرب

يونسغريب   33033 اسامه المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 17124.54.52.54.51263.5غرب

عبدالمقصود   33034 عبدالله السيد المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 9.55.5532.524.552غرب

محمود   33035 سعد حامد المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 382918.513.51519.51378.5غرب

عبدالله   33036 محمد حماده المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 24156.523.56.510.553غرب

سالم   33037 محمد رضا المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 4.542.522.52251.5غرب

عبدالكريم   33038 فؤاد شعبان المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 38.5301914.513.51913.5810غرب

محمد   33039 احمد شوقى المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 20.5865.52.59.51163غرب

الحوفي   33040 سرور صبحى المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 2510.5107.57.512.511.556غرب

المنسى   33041 عبدالله عادل المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 13.554231.54.565غرب
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سعدهم   33042 محمد عبدالحميد المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 114421.53.5445غرب

غنيم   33043 عبدالرازق عبدالرحمن المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 10.56.55.524.57.5553غرب

رمضان   33044 ابراهيم عبدالستار المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 9.565.52.5377.544غرب

شاهين   33045 احمد عبدالمجيد المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 32.517.5109.57.514.512.555.5غرب

الشافعى   33046 عبدالحميد عثمان المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 16653.51.565.555.5غرب

شعبان   33047 عوضعزت المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 11.5442.52.54.5454غرب

خليفه   33048 كساب فوزى المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 1664.53.53.55.5444غرب

المهيلى    33049 غازى احمد محمد المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 2411.51010811.512.544غرب

العطار   33050 السيد محمد المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 29.5156117.512.59.544.5غرب

قاسم   33051 مصطفى محمود المشتركة   احمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.518.5141514.518.51475.5غرب

عثمان   33052 محمد عثمان المشتركة   السيد الشهاوى المجيد المحلة عبد 11.512.551.5واحد1984.51.5غرب

خليل   33053 حامد عنتر المشتركة   السيد الشهاوى المجيد المحلة عبد 8542.5واحد4.51.5واحد7.5غرب

عبدالباقى   33054 القطب السيد المشتركة   القطب الشهاوى المجيد المحلة عبد 17.52104311.58.543غرب

محمد   33055 محمود طارق المشتركة   امير الشهاوى المجيد المحلة عبد 14.51.573.53.510.55.554غرب

غنيم   33056 عبدالرازق عبدالحميد المشتركة   ايمن الشهاوى المجيد المحلة عبد 15.57.51087.511.5944غرب

محمد   33057 البسيونى محمد المشتركة   ثروت الشهاوى المجيد المحلة عبد 171.56.547.512.58.544غرب

حجازى   33058 حجازى عبدالله المشتركة   حجازى الشهاوى المجيد المحلة عبد 3728.515.51191815.555غرب

الشهاوى   33059 رفعت محمد المشتركة   حسام الشهاوى المجيد المحلة عبد 321914.512.591614.554.5غرب

حماد   33060 الحسينى السيد المشتركة   حماد الشهاوى المجيد المحلة عبد 3419159.59.516.51856.5غرب

صحصاح    33061 عبدالهادى احمد السيد المشتركة   خالد الشهاوى المجيد المحلة عبد 1125.532.58.5742.5غرب

سعدهم   33062 عبدالحى عبدالناصر المشتركة   خالد الشهاوى المجيد المحلة عبد 14.552.53.5498.542غرب

احمدخليل   33063 الحسينى عمرو المشتركة   خالد الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد2.53.57.58.55واحد166.5غرب

الشهاوى   33064 عبدالرحمن محفوظ المشتركة   خالد الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد1371.53.559.584غرب
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عبدالرحمن   33065 خيرى احمد المشتركة   خيرى الشهاوى المجيد المحلة عبد نصف162.547.54.5129.55غرب

حميده   33066 عبدالله جمعه المشتركة   رزق الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد1524.57.541285غرب

الدسوقى   33067 على حسين المشتركة   رضا الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد4.533.5685واحد10.5غرب

النبوى    33068 محمد عبداللطيف خالد المشتركة   رضا الشهاوى المجيد المحلة عبد 271510.57.57.513.51153غرب

الصاوى   33069 حامد عادل المشتركة   رضا الشهاوى المجيد المحلة عبد 8.5657.57.511.51052.5غرب

ابراهيم   33070 رمضان معالى المشتركة   رمضان الشهاوى المجيد المحلة عبد 3315127.55151553غرب

شاهين   33071 عبدالفتاح عبدالفتاح المشتركة   رياض الشهاوى المجيد المحلة عبد 30.55.51284.5131452غرب

زيدان   33072 على السعيد المشتركة   زيدان الشهاوى المجيد المحلة عبد نصف223.5353.510.5104غرب

العرج   33073 عبدالله منصور المشتركة   سعد الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد131.52.54.5310.57.55غرب

النادى    33074 شهاوى توفيق المشتركة   شريف الشهاوى المجيد المحلة عبد 11642.536.5852.5غرب

احمد    33075 عوضسيد محمد المشتركة   شريف الشهاوى المجيد المحلة عبد 218.55.523101452.5غرب

عبدالنبى   33076 شعيب نعمان المشتركة   شعيب الشهاوى المجيد المحلة عبد 125.522.51.55752.5غرب

ابوعوف   33077 احمد محمد المشتركة   ضياء الشهاوى المجيد المحلة عبد 3.5842.5واحد81.521.5غرب

الجعن   33078 عبدالسلم ايمن المشتركة   طارق الشهاوى المجيد المحلة عبد 91.55.522.53.513.542.5غرب

شكر   33079 رمضان محمد المشتركة   طارق الشهاوى المجيد المحلة عبد 15.55.57.54.51.579.542.5غرب

غريب    33080 احمد غريب رضا المشتركة   عاطف الشهاوى المجيد المحلة عبد 3115105.53.512.51242.5غرب

نورالدين   33081 محمد الدسوقى المشتركة   عبدالباسط الشهاوى المجيد المحلة عبد 74.53.521.521742غرب

العايق   33082 عبدالجليل جمال المشتركة   عبدالجليل الشهاوى المجيد المحلة عبد 36.524.514.512.514201267.5غرب

شعير   33083 يونسمحمود المشتركة   عبدالحكيم الشهاوى المجيد المحلة عبد 7.56.56534.56.551.5غرب

عبيد    33084 احمد سيد احمد المشتركة   عبدالحميد الشهاوى المجيد المحلة عبد 97.5632.57.56.562.5غرب

المشهورى   33085 سيداحمد محمد المشتركة   عبدالحميد الشهاوى المجيد المحلة عبد 23.5853210.56.563.5غرب

الشهاوى   33086 عبدالفتاح محمود المشتركة   عبدالحميد الشهاوى المجيد المحلة عبد 139.552.539.5954.5غرب

عبيد   33087 عبدالرحمن السيد المشتركة   عبدالرحمن الشهاوى المجيد المحلة عبد 38.52911.512.513.517.59.546.5غرب
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رياض   33088 البيلى زغلول المشتركة   عبدالله الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.55.5710.549954غرب

ابوريه   33089 عبدالحميد سعد المشتركة   عبدالله الشهاوى المجيد المحلة عبد 279.51112.57.514.51145.5غرب

السيدعلى   33090 عبدالواحد محمد المشتركة   عبدالله الشهاوى المجيد المحلة عبد 208.54.55.54.511.51053غرب

غنيم   33091 محمد محمد المشتركة   عبدالله الشهاوى المجيد المحلة عبد 24.596.59.57.514952غرب

شاهين   33092 احمد اشرف المشتركة   عبدالمجيد الشهاوى المجيد المحلة عبد 2677.59.54.5138.543غرب

عبيد   33093 عبدالمجيد اشرف المشتركة   عبدالمجيد الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.522.51010.53.512.51254غرب

العرج   33094 عبدالمجيد حمدى المشتركة   عبدالمجيد الشهاوى المجيد المحلة عبد 38.524.510.511.57.518.51456.5غرب

عبداللة   33095 عبدالمجيد رمضان المشتركة   عبدالمجيد الشهاوى المجيد المحلة عبد 23.5154.583.512.51143غرب

سعيد   33096 مصطفى الوردانى المشتركة   عبدالمنعم الشهاوى المجيد المحلة عبد 21.5447.5216955غرب

ابوريه   33097 عبدالمنعم عبدالحميد المشتركة   عبدالمنعم الشهاوى المجيد المحلة عبد 21155321112.555غرب

راشد   33098 عبدالخالق محمد المشتركة   عثمان الشهاوى المجيد المحلة عبد 22.57633121166غرب

الشهاوى   33099 محمد السيد المشتركة   عزت الشهاوى المجيد المحلة عبد 16.5565.54.5105.556غرب

محمد   33100 عبدالفتاح محمد المشتركة   علء الشهاوى المجيد المحلة عبد 30.51610107.513.58.554غرب

الشهاوى   33101 محمد عبدالمؤمن المشتركة   على الشهاوى المجيد المحلة عبد 3522.5138.510.517.51677غرب

غازى    33102 فتوح على محمد المشتركة   على الشهاوى المجيد المحلة عبد 21.55.5643.59.512.546.5غرب

المهيلى   33103 محمد عادل المشتركة   عماد الشهاوى المجيد المحلة عبد 13.58.5653117.566غرب

محمد   33104 عبدالحى السعيد المشتركة   عمر الشهاوى المجيد المحلة عبد 26.5151085.515.510.557غرب

الحنش   33105 الشبراوى عبدالله المشتركة   عمر الشهاوى المجيد المحلة عبد 3213.517.57.57.51817.568غرب

عسكر   33106 الشافعى مكرم المشتركة   عمر الشهاوى المجيد المحلة عبد 18.51366.5واحد287.513.57.5غرب

مصطفى   33107 عبدالواحد ابراهيم المشتركة   عمرو الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.52015107.518.518.587.5غرب

الحنفى   33108 احمد عبدالحميد المشتركة   عمرو الشهاوى المجيد المحلة عبد غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

شراقى   33109 سعدالدين عصام المشتركة   عمرو الشهاوى المجيد المحلة عبد 27.525.514.5138.519.51688.5غرب

سليمان   33110 مصطفى فتوح المشتركة   عمرو الشهاوى المجيد المحلة عبد 1910102.55.51512.564غرب



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1530

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

جوهر   33111 عنتر مصطفى المشتركة   عنتر الشهاوى المجيد المحلة عبد 341413.58.59.5151676.5غرب

عبدالظاهر   33112 غريب نصر المشتركة   غريب الشهاوى المجيد المحلة عبد 36.528.515.512.591517.567غرب

عبيد   33113 عبدالحميد محمود المشتركة   فارس الشهاوى المجيد المحلة عبد 19116.57.55.514.51367.5غرب

عبيد   33114 ابوشعيشع جميل المشتركة   فاروق الشهاوى المجيد المحلة عبد 34241611.51115.515.576غرب

السيد    33115 محمد فوزى السيد المشتركة   فوزى الشهاوى المجيد المحلة عبد 2610.51057.514.51366.5غرب

محمود   33116 جمال السيد المشتركة   كرم الشهاوى المجيد المحلة عبد 22.5107.57.5513.51267غرب
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سيداحمد   33117 عبدالنبى ابراهيم المشتركة   كريم الشهاوى المجيد المحلة عبد 34.517.511128.517.51287غرب

حميده   33118 مصطفى ابراهيم المشتركة   كريم الشهاوى المجيد المحلة عبد 74.56.51.5471255غرب

ابوالعطا   33119 فوزى اشرف المشتركة   كريم الشهاوى المجيد المحلة عبد 14.510.5105517.51357.5غرب

بسيونى   33120 محروس عبدالستار المشتركة   كمال الشهاوى المجيد المحلة عبد 158.56.52.53.5121466غرب

راشد   33121 محمد مرعى المشتركة   كمال الشهاوى المجيد المحلة عبد 18.576.52.551416.555.5غرب

حجازى   33122 حجازى عيد المشتركة   مجدى الشهاوى المجيد المحلة عبد 312417137.5181868غرب

صحصاح   33123 عبدالقادر ابراهيم المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.51914.5117.518.516.568غرب

عبدالله   33124 عبدالحميد احمد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.527.514117.518.51768.5غرب

الحضيرى   33125 على احمد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 261810.597.516.51778غرب

حامد    33126 الدين كمال احمد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 26.51312.5951616.576غرب
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رمضان   33127 محمد احمد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 19.5811.57.54.516.51477.5غرب

البرماوى    33128 ابراهيم محمد السيد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 332415121218.51368.5غرب

المنزلوى   33129 اسماعيل المنزلوى المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 17.55127.57.51514.568.5غرب

شكر   33130 محمد حسن المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد غـغـغـغـغـغـغـغـغـغرب

الشعراوى   33131 احمد حسنى المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 813.564نصف16.58.56.52غرب

الشهاوى   33132 حامد حسين المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 14.593.523131055غرب

الشهاوى   33133 عبداللطيف خليل المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 1797551411.575غرب

عبدالجابر   33134 رمضان ربيع المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 3323105.57.51516.567غرب

سليمان   33135 الصاوى رزق المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 41113.564واحد17.57.55غرب

الشهاوى   33136 عبدالحميد سامى المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 3.512.51064صفر1410.55.5غرب

عبيد   33137 يوسف سعد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 187.54.51.53.5131175غرب

ابوالعينين   33138 محمد شاهين المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 3019.5687.512.51464.5غرب

والى   33139 السعيد صبحى المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 8.512.553.5واحد17.53.54.51.5غرب

الفقى   33140 سعيد طارق المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 251514.511.5818.51487غرب

المرسى   33141 اسماعيل عبدالحميد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 6.5634.53.5410.544غرب

سعدهم   33142 محمد عبدالله المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 173483.55.51141.5غرب

حماد   33143 فؤاد عبدالمجيد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 15.5443.54.57.51252.5غرب

الحنش   33144 محمد عبدالمجيد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.515.515.513.51219.51874غرب

رجب   33145 عبدالحميد عبدالمحسن المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 135.527.55711.563غرب

عبدربه   33146 عبدالمنعم عبدالمنصف المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 3.57.537.51161.5واحد9.5غرب

الشهاوى   33147 عبدالفتاح عبدالمنعم المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.56.5611.512.515.511.574غرب

الجعنى    33148 ابوالعز الله عطا المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 36.52815.511.513.515.519.586.5غرب

القاعود    33149 حسين السعيد عماد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 32.52715131117.51777.5غرب
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عبداللطيف   33150 سيداحمد ماهر المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد نصف74.5521.51.58.57غرب

عبدالكريم   33151 فيصل مجدى المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 3115186.55.5101481.5غرب

محمود   33152 فتحى نصر المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.5261611.5111713.575غرب

عسكر   33153 الرفاعى هشام المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 19.57.51045.5111363غرب

الشهاوى   33154 محمد هشام المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 6.54.54.57.54.53.5852.5غرب

الحديدي   33155 محمود وحيد المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 26.515.512.5981411.575غرب

الشهاوى   33156 محمود يحيى المشتركة   محمد الشهاوى المجيد المحلة عبد 21.566.57.5451053غرب

شكر   33157 عبدالمجيد ابراهبم المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 2.5862واحد23.552غرب

دره   33158 ابوزيد السيد المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 11.53.5725.5101372.5غرب

والى   33159 حسن ايهاب المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 47.571.5واحدواحد12.544غرب

الجعنى   33160 عنتر رضا المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.58.51031.51015.562غرب

الدين    33161 محروسشمس رمضان المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 17.556.5238.514.563غرب

الله    33162 جاد عبدالله عبدالعزيز المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.5171111.51112.512.574غرب

الدين    33163 شمس محمود عبدالعزيز المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 19.51054510.51073غرب

عبيد   33164 عبدالحليم عبدالمجيد المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 5.510.552واحدصفر1444.5غرب

عبدالهادى   33165 عبدالفتاح عبدالهادى المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 91064واحد1810.56.54.5غرب

عبيد   33166 على عماد المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 20.510.571.526.514.572.5غرب

بيومى   33167 سعدهم غنام المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 5.51082واحدواحد175.56.5غرب

غازى   33168 محمد فرج المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 5.51083.5نصفواحد13.57.55.5غرب

شاهين   33169 محمود محمد المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 20.5131044.512.514.575غرب

زكى   33170 فتحى ياسر المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 18135.57.53.512.514.575.5غرب

العايق   33171 على منصور المشتركة   مسعد الشهاوى المجيد المحلة عبد 14.596338.51272.5غرب

السيد   33172 مصطفى ابراهيم المشتركة   مصطفى الشهاوى المجيد المحلة عبد 2612.5101.53.51117.565غرب
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محمد   33173 مصطفى احمد المشتركة   مصطفى الشهاوى المجيد المحلة عبد 3211117.54.512.51674.5غرب

الجعنى   33174 المرسى سامى المشتركة   مصطفى الشهاوى المجيد المحلة عبد 7.51153.5نصف7531.5غرب

عبيد   33175 صادق عبدالناصر المشتركة   مصطفى الشهاوى المجيد المحلة عبد 1.5121265واحد1610.55غرب

السيد   33176 رزق فاضل المشتركة   مصطفى الشهاوى المجيد المحلة عبد 10.51383.5واحد97.55.51.5غرب

سليمان   33177 رزق محمد المشتركة   مصطفى الشهاوى المجيد المحلة عبد 1211.553.5نصفواحد16.57.55غرب

عبدالحميد   33178 عبدالله عبدالحميد المشتركة   معاذ الشهاوى المجيد المحلة عبد 3523.511.57.57.51716.586غرب

جابر   33179 منصور محمود المشتركة   منصور الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.524.515.512.5919.515.597غرب

الشهاوى    33180 الدين شمس رضا المشتركة   نادر الشهاوى المجيد المحلة عبد 81152نصفواحد8.55.54.5غرب

العطار   33181 عبدالمجيد مسعود المشتركة   هيثم الشهاوى المجيد المحلة عبد 167.55.522811.553.5غرب

محمد   33182 مصباح شعبان المشتركة   يوسف الشهاوى المجيد المحلة عبد 2.591063.5واحد12.55.57غرب

عبده   33183 سعد عبده المشتركة   احلم الشهاوى المجيد المحلة عبد نصف35.510103.538149غرب

القواس   33184 سليمان عبدالغنى المشتركة   اسراء الشهاوى المجيد المحلة عبد 28.51571067.514.587غرب

يونسمحمد   33185 عبدالمحسن المشتركة   اسراء الشهاوى المجيد المحلة عبد 3828.51811.591817810غرب

عياد   33186 محمد عماد المشتركة   اسراء الشهاوى المجيد المحلة عبد 30.51610.57.57.510.513.554غرب

المنسى   33187 ابوالفتوح فاضل المشتركة   اسراء الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد105واحد94.52.522.5غرب

الشهاوى   33188 عبدالمجيد محمد المشتركة   اسراء الشهاوى المجيد المحلة عبد 3424.51314.511.516.51497.5غرب

ابوالمجد   33189 عبدالعظيم السيد المشتركة   اسلم الشهاوى المجيد المحلة عبد 1911.56.545313.584غرب

مصطفى   33190 ابراهيم محمود المشتركة   اسلم الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.52712.5117.513.51584غرب

محمد   33191 عبدالحى منصور المشتركة   اسلم الشهاوى المجيد المحلة عبد 2091045.5111485.5غرب

الشهاوى   33192 عبدالمنعم اشرف المشتركة   اسماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 2415.51054.51215.587.5غرب

راشد   33193 عبدالحى السعيد المشتركة   اسماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 383016.514.51119.51689.5غرب

السمور   33194 ابوالعز عبدالمحسن المشتركة   اسماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 383019.51412.5191789.5غرب

شعبان   33195 محمد عثمان المشتركة   اسماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 30.518.510.58.57.57.51567غرب
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ابراهيم   33196 راغب يوسف المشتركة   اسماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.52510.5149.515.514.579.5غرب

غازى    33197 محمد شوقى خيرى المشتركة   امانى الشهاوى المجيد المحلة عبد 3325.5149.591414.576غرب

شكر   33198 السيد عبدالحميد المشتركة   امل الشهاوى المجيد المحلة عبد 38.530191413.51915810غرب

عبدالحميد   33199 جميل عبدالحميد المشتركة   امل الشهاوى المجيد المحلة عبد 24.510.5127.55.571379غرب

السيدالمليجى    33200 محمد سيد ابراهيم المشتركة   امنيه الشهاوى المجيد المحلة عبد 26.59105.55.54.51477غرب

رضوان   33201 محمد رضوان المشتركة   امنيه الشهاوى المجيد المحلة عبد 3195.57.57.5101675غرب

عبيد   33202 عبدالعزيز رضا المشتركة   اميره الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.5154.587.5101675.5غرب

شراقى   33203 سعدالدين طلعت المشتركة   اميره الشهاوى المجيد المحلة عبد 3824.517.513.513.51819710غرب

ناصف   33204 عبدالفتاح عبدالمجيد المشتركة   اميره الشهاوى المجيد المحلة عبد 39221914132020710غرب

محمود   33205 على محمد المشتركة   اميره الشهاوى المجيد المحلة عبد 382113.5149.5131868غرب

حماد   33206 فؤاد حامد المشتركة   انجى الشهاوى المجيد المحلة عبد 24.577.51081013.559غرب

حسن   33207 محمد ماهر المشتركة   انجى الشهاوى المجيد المحلة عبد 2.55.547نصف5.55.557.5غرب

الشهاوى   33208 عبدالرحمن احمد المشتركة   ايمان الشهاوى المجيد المحلة عبد 288.553.525.51053غرب

مصطفى    33209 قطب السيد عادل المشتركة   ايمان الشهاوى المجيد المحلة عبد 39.529.5171415192078غرب

ابوشعيشع   33210 الرفاعى عبدالله المشتركة   ايمان الشهاوى المجيد المحلة عبد 341515.57.510121265.5غرب

الحبيبى   33211 محمد فتحى المشتركة   ايمان الشهاوى المجيد المحلة عبد 35111012.5914.515.575.5غرب

عبدالمقصود   33212 جلل رجب المشتركة   ايه الشهاوى المجيد المحلة عبد 26154.57.55611.568غرب

دراز    33213 عبدالله فرج عبدالمجيد المشتركة   ايه الشهاوى المجيد المحلة عبد 392919.515152016.5610غرب

عبيد   33214 محفوظ عبدالمجيد المشتركة   ايه الشهاوى المجيد المحلة عبد 204.57.594.55756غرب

العرج   33215 عبدالله محفوظ المشتركة   ايه الشهاوى المجيد المحلة عبد 2215.5610.57.55.51467غرب

صحصاح   33216 عبدالقادر حسين المشتركة   بثينه الشهاوى المجيد المحلة عبد 392919.5151519.519710غرب

الفضالى   33217 رشدى ياسر المشتركة   بثينه الشهاوى المجيد المحلة عبد 3829.518151419.751879.5غرب

المنير   33218 محمود رمضان المشتركة   بسمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 21.59.522.52.527.556غرب
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سعيد   33219 عبدالله محمود المشتركة   بسمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 36.529.512.514.5152018510غرب

العنانى   33220 عبدالمنعم السعيد المشتركة   بسنت الشهاوى المجيد المحلة عبد 382415.5121115.517.549.5غرب

صقر   33221 رزق محمد المشتركة   بسنت الشهاوى المجيد المحلة عبد 382412.51311.5141769.5غرب

محمد    33222 شعبان السيد محمد المشتركة   تهانى الشهاوى المجيد المحلة عبد 34.524.5713.591415.569.5غرب

عثمان   33223 عبدالرحيم عبدالمنعم المشتركة   جيهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 3210.55.583.51010.542غرب

حبسة   33224 محفوظ احمد المشتركة   حليمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 2893.55.5510.59.542غرب

حميده    33225 الدين شمس محمود المشتركة   حليمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 27.5847.53.510.511.562.5غرب

جادالله   33226 عبدالسلم عبدالحميد المشتركة   حمامه الشهاوى المجيد المحلة عبد 3515.54.510.57.5711.557.5غرب

محمد   33227 منير عبدالحميد المشتركة   حنان الشهاوى المجيد المحلة عبد 41051.5واحد3واحد24.56.5غرب

محمود   33228 جمال عبدالمجيد المشتركة   حنان الشهاوى المجيد المحلة عبد 22.51886.52111282غرب

محمودغنيم   33229 مصطفى احمد المشتركة   خلود الشهاوى المجيد المحلة عبد 3625.511.51181714.577غرب

عبدالفتاح   33230 مبروك حمدين المشتركة   خلود الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.526111312.51515.567.5غرب

مصظفى   33231 عبدالخالق عمر المشتركة   خلود الشهاوى المجيد المحلة عبد 3826107.581818.562.5غرب

غازى   33232 الدسوقى مطاوع المشتركة   خلود الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.58.5432.56.5662غرب

الكومى   33233 عبدالعزيز محمد المشتركة   داليا الشهاوى المجيد المحلة عبد 311575.55.5151072.5غرب

داود   33234 سعد ابراهيم المشتركة   دعاء الشهاوى المجيد المحلة عبد 36.522.579.58111354.5غرب

هلل   33235 سعد السيد المشتركة   دعاء الشهاوى المجيد المحلة عبد 2292.52.57.556.571.5غرب

الخولى   33236 خليل جميل المشتركة   دعاء الشهاوى المجيد المحلة عبد 3717.514151519.51475.5غرب

عيد   33237 عبدالمجيد رضا المشتركة   دعاء الشهاوى المجيد المحلة عبد 34.519.5101412.513.51273غرب

عبدالله   33238 طلعت انور المشتركة   دنيا الشهاوى المجيد المحلة عبد 22.58.52.53.52.51012.553غرب

اللة    33239 جاد عبدالله عباس المشتركة   دنيا الشهاوى المجيد المحلة عبد 35105.57.557.513.552.5غرب

الحنش   33240 محمد عبدالحميد المشتركة   دنيا الشهاوى المجيد المحلة عبد 3516.57.57.55.58.51452.5غرب

عبيد   33241 امين على المشتركة   دنيا الشهاوى المجيد المحلة عبد 38.515107.57.513.513.565غرب
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سعدهم   33242 محمد عبدالقوى المشتركة   دينا الشهاوى المجيد المحلة عبد 3123.516.597.5181476.5غرب

الشقر   33243 احمد عبدالمنعم المشتركة   دينا الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.5154.54.55.512.57.586.5غرب

زكى   33244 محمد مصطفى المشتركة   دينا الشهاوى المجيد المحلة عبد 32.5194.52.5513.515.575غرب

عليبه    33245 عشماوى ابراهيم بكر المشتركة   رانا الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.59.544.57.5151055.5غرب

خضر   33246 محمد محمد المشتركة   رحمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 261544.53.513.511.565غرب

محمدالبرعى   33247 عبدالرحيم مطاوع المشتركة   رحمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 3011.555.54.513.512.575غرب

متولى   33248 عطيه الدسوقى المشتركة   رضا الشهاوى المجيد المحلة عبد 3185.510.57.515.51063.5غرب

محمد   33249 محمود احمد المشتركة   رنا الشهاوى المجيد المحلة عبد 238.54.57.5213.51062.5غرب

الششتاوي   33250 شعبان رضا المشتركة   رنا الشهاوى المجيد المحلة عبد 3830161314.519.51898.5غرب

عبدالله   33251 على بدوى المشتركة   روان الشهاوى المجيد المحلة عبد 3529.515111219.51677.5غرب

عبدالكريم   33252 المعداوى عزت المشتركة   روان الشهاوى المجيد المحلة عبد 38.5301914.5152019810غرب

الشهاوى   33253 عبدالحليم علء المشتركة   روان الشهاوى المجيد المحلة عبد 35219.51081813.555غرب

ابراهيم   33254 رشاد محمد المشتركة   روان الشهاوى المجيد المحلة عبد 3020.5111211.51715.572.5غرب

الشهاوى   33255 محمد عبدالحفيظ المشتركة   روضه الشهاوى المجيد المحلة عبد 2117.57.58.58.514.51366.5غرب

عبدالحافظ   33256 عبدالعزيز عبدالحافظ المشتركة   ريهام الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.517.5107.55.5151467غرب

محمود   33257 مرشدى عصام المشتركة   ريهام الشهاوى المجيد المحلة عبد 24.5154.557.514.512.556غرب

ابوالعنين   33258 مسعد الزغبى المشتركة   زينب الشهاوى المجيد المحلة عبد 9.571.52.51.59643.5غرب

عبيد   33259 محروس محمد المشتركة   زينب الشهاوى المجيد المحلة عبد 155.55337663غرب

المزين   33260 ابوالفتوح سامى المشتركة   ساره الشهاوى المجيد المحلة عبد 301577.57.518.512.585غرب

النادى   33261 شوقى على المشتركة   سالى الشهاوى المجيد المحلة عبد 3829.51813.514.519.7515.588غرب

الشهاوى   33262 شهاوى عبدالله المشتركة   سها الشهاوى المجيد المحلة عبد 244105412.513.572.5غرب

العابدين    33263 زين ابراهيم احمد المشتركة   سهير الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد205253914.56غرب

مسعود   33264 مبارك احمد المشتركة   سونيا الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد22.5101.57.57.512.515.56غرب
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عبدالفتاج   33265 عبدالعزيز رمضان المشتركة   شاهنده الشهاوى المجيد المحلة عبد 3415101212.513.51542غرب

شعبان   33266 محمد عبدالمجيد المشتركة   شروق الشهاوى المجيد المحلة عبد 31157117.515.51655غرب

صحصاح    33267 ابراهيم عبدالفتاح احمد المشتركة   شهد الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.521.57.52.53.51116.575غرب

عبيد   33268 محفوظ خالد المشتركة   شهد الشهاوى المجيد المحلة عبد 29.515512213.51764.5غرب

عبدالفتاح   33269 عبدالعزيز رمضان المشتركة   شهد الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.5151012.511.5161754.5غرب

ابوريه   33270 محمد عبدالمحسن المشتركة   شهد الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.51611.597.51516.575.5غرب

الرفاعى    33271 محمد عبدالسلم ابراهيم المشتركة   شيماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.519.51512.510.51818.575.5غرب

محروسجوده   33272 محمد المشتركة   شيماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 3316613.57.512.517.586غرب

على   33273 فتحى محمود المشتركة   شيماء الشهاوى المجيد المحلة عبد 27154.553.5131583غرب

عبيد   33274 عبدالرحمن احمد المشتركة   صفاء الشهاوى المجيد المحلة عبد 30942.537.511.583.5غرب

عبدالهادى   33275 عبدالفتاح عبدالبارى المشتركة   صفيه الشهاوى المجيد المحلة عبد 23.5243.57.57.511.514.542.5غرب

على     33276 عبدالعليم الشحات ا ايمن المشتركة   ضحى الشهاوى المجيد المحلة عبد 3525191512.518.51967.5غرب

عبدالحميد   33277 محمد عبدالحميد المشتركة   ظريفه الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد37.57.55نصف157.52.5غرب

اسماعيل   33278 العدوى رزق المشتركة   عبير الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد2828.53.51.541011.57غرب

غازى   33279 صلح ايمن المشتركة   عزه الشهاوى المجيد المحلة عبد 26.523.54.59.57.512.514.565غرب

الله    33280 عوض غازى بدير المشتركة   عزه الشهاوى المجيد المحلة عبد نصف22.5106واحد1141.5غرب

سليمان   33281 سعد عبدالرحمن المشتركة   عل الشهاوى المجيد المحلة عبد 30.51557.591017.564غرب

سعدهم   33282 عبدالمنعم ممدوح المشتركة   علياء الشهاوى المجيد المحلة عبد 34104.52.528.516.564غرب

العنانى   33283 محمد الشحات المشتركة   فاطمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 1.5101644.5واحد18.58.55غرب

علي   33284 صبحى عادل المشتركة   فاطمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 38.5301813.514201988غرب

عبدالمجيد   33285 مرسى عبدالمجيد المشتركة   فاطمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 6.51444واحد17.51565.5غرب

عبدالله    33286 عبدالفتاح احمد محفوظ المشتركة   فاطمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.52917.514.515201977.5غرب

حسن   33287 على يحى المشتركة   فاطمه الشهاوى المجيد المحلة عبد 27.523552131867غرب
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شراقى   33288 سعدالدين مصطفى المشتركة   لبنى الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.52415127.513.51946.5غرب

مصطفى   33289 فتحى مطاوع المشتركة   لوئا الشهاوى المجيد المحلة عبد 23.59344.58.518.546غرب

احمد   33290 السيد احمد المشتركة   ليلى الشهاوى المجيد المحلة عبد واحد211482.7548147غرب

عبيد    33291 احمد سيد محمد المشتركة   ليلى الشهاوى المجيد المحلة عبد 16.581.51.52.55.51153غرب

غازى   33292 محمد رضا المشتركة   مريم الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.521.57.512.511.51315.545.5غرب

الحديدي   33293 محمد حامد المشتركة   منار الشهاوى المجيد المحلة عبد 5.56.544.54.55.515.544.5غرب

الشهاوى   33294 محمد عبدالنور المشتركة   منار الشهاوى المجيد المحلة عبد 21.5155.57.53.57.518.564.5غرب

على   33295 موسى محمود المشتركة   منار الشهاوى المجيد المحلة عبد 15.5957.57.51015.564.5غرب

المهيلى    33296 الشوادفى احمد نعمان المشتركة   منار الشهاوى المجيد المحلة عبد 36.53013118171969.5غرب

الشهاوى   33297 سيداحمد عبدالسلم المشتركة   منه الشهاوى المجيد المحلة عبد 29.5153.510.510141958.5غرب

غازى   33298 الدسوقى محمد المشتركة   منه الشهاوى المجيد المحلة عبد 37.52713158.519.51768غرب

نورالدين   33299 الدسوقى محمد المشتركة   منه الشهاوى المجيد المحلة عبد 3830131512.52018.578.5غرب

ابوشعيشع   33300 مامون محمد المشتركة   منه الشهاوى المجيد المحلة عبد 34197107.513.51446.5غرب

رزق   33301 عبدالمجيد على المشتركة   مها الشهاوى المجيد المحلة عبد 373013.5121119.51858غرب

عبدالفتاح   33302 عبدالعزيز رمضان المشتركة   مى الشهاوى المجيد المحلة عبد 34287.547.516.52055.5غرب

عبدالفتاح   33303 مبروك عبدالنبى المشتركة   مى الشهاوى المجيد المحلة عبد 34.5231212.57.51615.567.5غرب

عبدالفتاح   33304 عبدالعزيز خالد المشتركة   ميرنا الشهاوى المجيد المحلة عبد 32.526.511.58.57.5161767.5غرب

جوهر   33305 عنتر مطاوع المشتركة   ناديه الشهاوى المجيد المحلة عبد 2285.57.57.57.513.546غرب

شاهين   33306 عبدالعظيم الشحات المشتركة   ناريمان الشهاوى المجيد المحلة عبد 1910245141257.5غرب

المهيلى   33307 على فتوح المشتركة   ناريمان الشهاوى المجيد المحلة عبد 208.5433.51212.546غرب

عبدالنبى   33308 شعيب ابوالفتوح المشتركة   نانسى الشهاوى المجيد المحلة عبد 1113.544صفر17.55.532.5غرب

عبده   33309 عبدالرحمن حسن المشتركة   نانسى الشهاوى المجيد المحلة عبد 171033.51.5101244غرب

احمد   33310 فراج محمد المشتركة   نانى الشهاوى المجيد المحلة عبد 3.510.554.5واحدواحد2.5نصف4غرب
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جوده   33311 محمود اسماعيل المشتركة   نجلء الشهاوى المجيد المحلة عبد 342714891615.567.5غرب

سعدهم   33312 محمد الدسوقى المشتركة   ندا الشهاوى المجيد المحلة عبد 24.522117.5513.515.549.5غرب

ابوالغيط   33313 عبدالجواد جلء المشتركة   ندا الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.514147.52171194غرب

على   33314 رمضان عابد المشتركة   ندا الشهاوى المجيد المحلة عبد 1652.54.526.513.563.5غرب

عمران    33315 السيد عبدالدايم سلمه المشتركة   ندى الشهاوى المجيد المحلة عبد 186.55251013.566.5غرب

عبيد   33316 عبدالرحمن نصر المشتركة   ندى الشهاوى المجيد المحلة عبد 31.525.5131310.516.51769.5غرب

العطار   33317 احمد احمد المشتركة   نرمين الشهاوى المجيد المحلة عبد 33166.511.5913.51866.5غرب

الشهاوى   33318 عبدالمجيد حمدى المشتركة   نفيسه الشهاوى المجيد المحلة عبد 2518.510.57.551415.564.5غرب

رمضان   33319 حامد شكرى المشتركة   نفين الشهاوى المجيد المحلة عبد 22.56451.512.51463غرب

ابوحليمه   33320 بسطويسى عادل المشتركة   نهله الشهاوى المجيد المحلة عبد 392919.51515201876غرب

الشهاوى   33321 سعد صالح المشتركة   نوال الشهاوى المجيد المحلة عبد 2112.56451114.564غرب

محمد   33322 شاكر فتحى المشتركة   نورا الشهاوى المجيد المحلة عبد 551663.5واحد1810.54غرب

النادى   33323 احمد محمد المشتركة   نورا الشهاوى المجيد المحلة عبد 3421.512.588.5191677.5غرب

خالد   33324 محمد مختار المشتركة   نورا الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.5221610.5819.517.569.5غرب

عبدالله   33325 على ابراهيم المشتركة   نورهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 25.523.5169.5112016.569غرب

نافع   33326 محمد ابراهيم المشتركة   نورهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 68.552واحدواحد15.55.54.5غرب

الصاوى   33327 حامد الغمرى المشتركة   نورهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 2.5842.5واحدواحد103.54.5غرب

والى   33328 الهندى حماده المشتركة   نورهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 5512.542واحد12.57.52غرب

المنزلوى   33329 ابراهيم طلعت المشتركة   نورهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 19.551.521.551462.5غرب

رزق   33330 عبدالفتاح عبدالموجود المشتركة   نورهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 1.541362واحد12.5122غرب

محمود   33331 محمد قدرى المشتركة   نورهان الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.519.510.55.57.513.51552.5غرب

البسيونى   33332 سعد اشرف المشتركة   نيره الشهاوى المجيد المحلة عبد 31186.5431016.568.5غرب

سعدهم   33333 عبدالحميد باسم المشتركة   نيره الشهاوى المجيد المحلة عبد 372014.512.51219.516.589غرب
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شاهين   33334 عبدالحميد احمد المشتركة   هاجر الشهاوى المجيد المحلة عبد 30.522.5889141463.5غرب

عبده   33335 عبدالرحمن عبدالباسط المشتركة   هاجر الشهاوى المجيد المحلة عبد 362812.512916.51789.5غرب

الشهاوى    33336 الدين شمس عبدالمحسن المشتركة   هاجر الشهاوى المجيد المحلة عبد 3127.517131118.52076.5غرب

المهيلى   33337 محمد على المشتركة   هبه الشهاوى المجيد المحلة عبد 35.528.5161213.52017.588.5غرب

عبدالحميد   33338 ابراهيم عبدالحميد المشتركة   هدى الشهاوى المجيد المحلة عبد 18431.5521361.5غرب

راشد   33339 عبدالخالق عبدالرحمن المشتركة   هدير الشهاوى المجيد المحلة عبد 29197.57.55.51517.564.5غرب

ابوحليمه   33340 البسطويسى ياسر المشتركة   يارا الشهاوى المجيد المحلة عبد 3427101110191485.5غرب

الحريرى   33341 عبدالمجيد ربيع المشتركة   ياسمين الشهاوى المجيد المحلة عبد 19.58.53.51.57.511.51373غرب

الشقر   33342 عبدالمجيد رضا المشتركة   ياسمين الشهاوى المجيد المحلة عبد 1.54.5852.5واحد10.57.52.5غرب

عبيد   33343 محمود عبدالمحسن المشتركة   ياسمين الشهاوى المجيد المحلة عبد 3319.5109121716.554غرب

الحنش   33344 عبدالمنعم نعمان المشتركة   ياسمين الشهاوى المجيد المحلة عبد 33.5177.557.511.513.563.5غرب

الدرسى   33345 ابراهيم احمد بنين  ابراهيم الجديدة 30.515.5107.57.5106.545سمنودسمنودالعدادية

الصايح   33346 احمد السيد بنين  ابراهيم الجديدة 3221.512.57.57.5111646سمنودسمنودالعدادية

الغنيمى    33347 احمد سيد حامد بنين  ابراهيم الجديدة 362813.57.58.516.51745.5سمنودسمنودالعدادية

دياب   33348 محمد حسن بنين  ابراهيم الجديدة 314.51052.51016.545سمنودسمنودالعدادية

عباس   33349 عبدالموجود ابراهيم بنين  احمد الجديدة 4.546نصف15.51.5107.55.5سمنودسمنودالعدادية

القط   33350 سعد احمد بنين  احمد الجديدة 26.52116.58.53.512.513.546.5سمنودسمنودالعدادية

الحلو   33351 محمد احمد بنين  احمد الجديدة 393019.514.513.5201548.5سمنودسمنودالعدادية
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ابورجب   33352 اسماعيل امين بنين  احمد الجديدة 37.517.515.5128.512.515.548.5سمنودسمنودالعدادية

الصوفانى   33353 مصطفى ايهاب بنين  احمد الجديدة 36.5221810.57.5171545سمنودسمنودالعدادية

زيادة   33354 احمد باهر بنين  احمد الجديدة 1615104.5474.543.5سمنودسمنودالعدادية

الكياله   33355 مصطفى تامر بنين  احمد الجديدة 3727.517.511918.517.548سمنودسمنودالعدادية

ابوهيف   33356 السعيد توفيق بنين  احمد الجديدة 34.522137.5511.514.557سمنودسمنودالعدادية

عزت   33357 عبدالعظيم جمال بنين  احمد الجديدة 3530181071914.5910سمنودسمنودالعدادية

سليمان    33358 عبدالرحمن الدين حسام بنين  احمد الجديدة 3225.5157.57.514.51554.5سمنودسمنودالعدادية

البدراوى   33359 السيد حسن بنين  احمد الجديدة 363018.511101913.547سمنودسمنودالعدادية

المام   33360 رمضان خالد بنين  احمد الجديدة 38.52918.514.5122010.558سمنودسمنودالعدادية

المنشاوى   33361 جيوشى صبرى بنين  احمد الجديدة 372918.511.51319.51748سمنودسمنودالعدادية

شحاتة   33362 السيد طارق بنين  احمد الجديدة 37.53016.5121219.513.548.5سمنودسمنودالعدادية

السعداوى   33363 فتحى عاطف بنين  احمد الجديدة 2212107.58.51015.546.5سمنودسمنودالعدادية

ابوستيتة   33364 السعيد عبدالرحيم بنين  احمد الجديدة 22.5910.57.55.5101645سمنودسمنودالعدادية

الطوخى   33365 ابراهيم عبدالله بنين  احمد الجديدة 38.52919.514.515201857.5سمنودسمنودالعدادية

الدرسى   33366 يوسف عبدالمنعم بنين  احمد الجديدة 20.521107.5512.51556سمنودسمنودالعدادية

خليل   33367 مصطفى عبدالهادى بنين  احمد الجديدة 26.530144.7531715.596سمنودسمنودالعدادية

حمودة   33368 احمد عصام بنين  احمد الجديدة 3526.516119.519.518.5610سمنودسمنودالعدادية

السمنودى   33369 حسن علء بنين  احمد الجديدة 3024137.5513.518.556سمنودسمنودالعدادية

الصيرفى    33370 بكر ابراهيم على بنين  احمد الجديدة 32.519.57148.515.51255.5سمنودسمنودالعدادية

الجاوى   33371 محمد على بنين  احمد الجديدة 2821.562.5414.51444.5سمنودسمنودالعدادية

بسه   33372 محمد عمر بنين  احمد الجديدة 34.526.510.59.54.51714.544سمنودسمنودالعدادية

الفراش   33373 محمد كمال بنين  احمد الجديدة 34.527.518521513.555.5سمنودسمنودالعدادية

جندية   33374 احمد محمد بنين  احمد الجديدة 30.525.5117.5414.516.554سمنودسمنودالعدادية
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الدرسى   33375 السعيد محمد بنين  احمد الجديدة 26.523.56.54.55.5151465.5سمنودسمنودالعدادية

عامر   33376 محمد محمد بنين  احمد الجديدة 20.526107.55.516.512.556سمنودسمنودالعدادية

شحاته   33377 مسعد محمد بنين  احمد الجديدة 272610.57.5516.51646.5سمنودسمنودالعدادية

الشلقانى   33378 ابراهيم مسعد بنين  احمد الجديدة 3429.51412.51019.516.557سمنودسمنودالعدادية

الحلوجى   33379 عوض مصطفى بنين  احمد الجديدة 34301512.58.519.51659.5سمنودسمنودالعدادية

الجاوى   33380 فرج مصطفى بنين  احمد الجديدة 38.53019.51415201959.5سمنودسمنودالعدادية

الدرسى    33381 احمد السيد السيد بنين  اسامه الجديدة 30.528.515147.5191859.5سمنودسمنودالعدادية

ابوالسعود   33382 احمد ايمن بنين  اشرف الجديدة 26.52415.51251917.557سمنودسمنودالعدادية

خليفة   33383 محمد محمد بنين  السعيد الجديدة 29281410918.51858سمنودسمنودالعدادية

المسدى   33384 محمد مسعد بنين  السيد الجديدة 27.52612.55.55.513.51757.5سمنودسمنودالعدادية

المنشاوى   33385 حسنين خالد بنين  امير الجديدة 3428175.254171286سمنودسمنودالعدادية

العريان   33386 ابوبكر محمد بنين  امير الجديدة 36.5281310.512181455سمنودسمنودالعدادية

ابوعمره   33387 هندى امجد بنين  اياد الجديدة 383018.514.515201959سمنودسمنودالعدادية

مطر   33388 البسطويسى سامى بنين  بدرسان الجديدة واحد2829115.7511.518159سمنودسمنودالعدادية

حرب   33389 محمد العجمى بنين  جلل الجديدة واحد2828103.7512.518169سمنودسمنودالعدادية

عبدالباسط   33390 المام ابوالمجد بنين  حازم الجديدة 282771110.5171557.5سمنودسمنودالعدادية

السايس   33391 رضا محمد بنين  حازم الجديدة 373019.514.515201978سمنودسمنودالعدادية

عبدالحليم   33392 سلمه محمد بنين  حازم الجديدة 353016.51314.519.51957.5سمنودسمنودالعدادية

غبور   33393 محمد ايمن بنين  حسام الجديدة 3129196.25132016.587.5سمنودسمنودالعدادية

ابوقربانة    33394 عبدالستار محمد حسن بنين  حسام الجديدة 30.521105.511.5182058.5سمنودسمنودالعدادية

عبدالفتاح   33395 فاروق علءالدين بنين  حسام الجديدة 393019.7515152020710سمنودسمنودالعدادية

الهنداوى   33396 جابر هيثم بنين  حسام الجديدة 37.52719.7512.515201868سمنودسمنودالعدادية

العريان   33397 البسيونى بكر بنين  حسن الجديدة 35.53019.514.515201866سمنودسمنودالعدادية
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عوض   33398 رمضان طارق بنين  حسن الجديدة 31287.512.5132017.559سمنودسمنودالعدادية

رشوان   33399 نصر محمد بنين  حسن الجديدة 373018.514.513.5202079سمنودسمنودالعدادية

بسة   33400 حسن مصطفى بنين  حسن الجديدة 22.5207.57.5918.51657سمنودسمنودالعدادية

النمر   33401 ابراهيم احمد بنين  حسين الجديدة 372913913.519.51968سمنودسمنودالعدادية

سراج   33402 حسنى محمد بنين  حسين الجديدة 33.523.511.548181366.5سمنودسمنودالعدادية

كوهية   33403 السيد اسامه بنين  حليم الجديدة 3018.56.55.58171357.5سمنودسمنودالعدادية

سراج   33404 ربيع السيد بنين  خالد الجديدة 31.518107.51217.51868سمنودسمنودالعدادية

عنتر   33405 سعد عاطف بنين  خالد الجديدة 3929.5191415201878.5سمنودسمنودالعدادية

سبع   33406 فتحى محمد بنين  خالد الجديدة 26.527.5171315201868سمنودسمنودالعدادية

نعمان   33407 قدرى محمد بنين  خالد الجديدة 382919.5151519.51978.5سمنودسمنودالعدادية

الديك    33408 ابوالمجد سر يا بنين  خالد الجديدة 361710.585.518.51075.5سمنودسمنودالعدادية

الرخاوى   33409 عبدالعزيز عبدالعزيز بنين  رامز الجديدة 27.57.5103.52151256سمنودسمنودالعدادية

المنشاوي   33410 رضا وائل بنين  رامز الجديدة 37.527.51812.513201676.5سمنودسمنودالعدادية

الصعيدى   33411 رجب سامح بنين  رجب الجديدة 3020.513.5127.5191587سمنودسمنودالعدادية

العشرى    33412 محمد الدين ناصر بنين  رشاد الجديدة 17.51512107.5131055سمنودسمنودالعدادية

عجاج   33413 عبدالعزيز ربيع بنين  رضا الجديدة 3517.518.513.58.517.51278.5سمنودسمنودالعدادية

الصوفانى   33414 عوض محمد بنين  رمزى الجديدة 36.52719.51414.5191679.5سمنودسمنودالعدادية

غازى   33415 على السيد بنين  زياد الجديدة 342713.5121218.51476.5سمنودسمنودالعدادية

الله    33416 ابوعطا محمد محمد بنين  زياد الجديدة 33.5211112.254.5181594سمنودسمنودالعدادية

البرعى   33417 عبدالنبى هانى بنين  زياد الجديدة 3628.519.5141519.51979سمنودسمنودالعدادية

الدرس   33418 محمد ياسر بنين  زياد الجديدة 35.5197.511.51118.51155.5سمنودسمنودالعدادية

ابوغضبان   33419 سامى محمد بنين  سامى الجديدة 3827.5191110.519.51676سمنودسمنودالعدادية

شعبان   33420 سامى محمد بنين  سامى الجديدة 19.51710.587.519.51054سمنودسمنودالعدادية
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سويدان    33421 سعد رامى الدين بنين  سيف الجديدة 3629.518.514.510.519.51277.5سمنودسمنودالعدادية

القط    33422 على عمار الدين بنين  سيف الجديدة 372717.5121119.51077.5سمنودسمنودالعدادية

الجه   33423 محمد محمد بنين  طارق الجديدة 37.529191312.519.51878سمنودسمنودالعدادية

الناظر   33424 عبدالعظيم مصطفى بنين  طارق الجديدة 181675519.51276.5سمنودسمنودالعدادية

عبدالمجيد   33425 سرور محمود بنين  عادل الجديدة 239107.55.516.51077سمنودسمنودالعدادية

صبوله   33426 العدوى احمد بنين  عبدالرحمن الجديدة 39.5302013.514.5201978.5سمنودسمنودالعدادية

ابودسوقى   33427 على احمد بنين  عبدالرحمن الجديدة 383018.513.514201678.5سمنودسمنودالعدادية

الدرس   33428 محمد ايمن بنين  عبدالرحمن الجديدة 34.5201112.59181366.5سمنودسمنودالعدادية

حليمة   33429 محب حسب بنين  عبدالرحمن الجديدة 32261655.51216.571.5سمنودسمنودالعدادية

حماد   33430 على خالد بنين  عبدالرحمن الجديدة 32.52618.512.57.513.51754سمنودسمنودالعدادية

عوكل   33431 مصطفى عادل بنين  عبدالرحمن الجديدة 35.52818.5127.517.51766سمنودسمنودالعدادية

المنشاوى   33432 المغاورى على بنين  عبدالرحمن الجديدة 36.515189.52.516.51763.5سمنودسمنودالعدادية

يس   33433 عبدالرحمن مصطفى بنين  عبدالرحمن الجديدة 211713.57.55.5121165سمنودسمنودالعدادية

البنا   33434 ابراهيم ممدوح بنين  عبدالرحمن الجديدة 36231912.58.515.51665سمنودسمنودالعدادية

عامر   33435 عبدالرحيم ياسر بنين  عبدالرحيم الجديدة 31201912.58.515.51764.5سمنودسمنودالعدادية

الدين    33436 محيى احمد احمد بنين  عبدالله الجديدة 362018.51210151554سمنودسمنودالعدادية

احمد   33437 محب احمد بنين  عبدالله الجديدة 2110.5131.52.5101051.5سمنودسمنودالعدادية

الحلو   33438 عبدالله السيد بنين  عبدالله الجديدة 36.5231912.59151553سمنودسمنودالعدادية

حجاج   33439 عبدالهادى السيد بنين  عبدالله الجديدة 37.52720121114.51563سمنودسمنودالعدادية

الضبابى   33440 محمد جمال بنين  عبدالله الجديدة 20.515.513.57.5391563.5سمنودسمنودالعدادية

ابوقربانه   33441 محمد عبدالستار بنين  عبدالله الجديدة 36.52419.7512.513201754سمنودسمنودالعدادية

ابوسالم   33442 عبدالله على بنين  عبدالله الجديدة 31.52219.511.57.5151653سمنودسمنودالعدادية

السعداوى   33443 فرحات فرحات بنين  عبدالله الجديدة 36.5271812.51218.51557.5سمنودسمنودالعدادية
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عباس   33444 عبدالرحيم محمد بنين  عبدالله الجديدة 35.526.517.511.58.5161443سمنودسمنودالعدادية

مرجان   33445 عصام محمد بنين  عبدالله الجديدة 32.524.51611.57.513.51443سمنودسمنودالعدادية

شحاته   33446 محمد احمد بنين  على الجديدة 32.51915.5114.510.51555سمنودسمنودالعدادية

الجناينى   33447 الرفاعى سامح بنين  على الجديدة 281919.510.5513.51455سمنودسمنودالعدادية

الطوخي   33448 على يحيى بنين  على الجديدة 332318127.514.51355.5سمنودسمنودالعدادية

عمرو   33449 محمد يوسف بنين  على الجديدة 31.5221910.57.515.51455.5سمنودسمنودالعدادية
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الدجوي   33450 سعد ابراهيم بنين  عمر الجديدة 281011119161556سمنودسمنودالعدادية

الشوفى   33451 السعيد حسين بنين  عمر الجديدة 393019.51414.5191568سمنودسمنودالعدادية

الكياله   33452 عبدالله على بنين  عمر الجديدة 292118.511.512171566.5سمنودسمنودالعدادية

كامل   33453 حسين محمد بنين  عمر الجديدة 37.523.51512.5121915710سمنودسمنودالعدادية

المصرى   33454 رمضان محمد بنين  عمر الجديدة 3823.5191413.518.518610سمنودسمنودالعدادية

ابويوسف    33455 محمد عبدالمقصود محمد بنين  عمر الجديدة 39302014.5152018710سمنودسمنودالعدادية

صلح   33456 محمد محمد بنين  عمر الجديدة 383019.514.5152018710سمنودسمنودالعدادية

عيته   33457 مسعد السيد بنين  عمرو الجديدة 393019.7514.51519.51989.5سمنودسمنودالعدادية

حسنين    33458 عبدالعزيز محمد حسام بنين  عمرو الجديدة 39302014.515201989سمنودسمنودالعدادية

كشك   33459 فرحات خالد بنين  عمرو الجديدة 38.522171312.5191969سمنودسمنودالعدادية

حسين   33460 السيد رمضان بنين  فادى الجديدة 37.517.514.599151958.5سمنودسمنودالعدادية

المنشاوى   33461 كمال محمد بنين  فريد الجديدة 311510.59.51014.51557سمنودسمنودالعدادية

الدجلة   33462 مصطفى احمد بنين  كريم الجديدة 372914.512.59.5171768سمنودسمنودالعدادية

عثمان   33463 الدمرداشسعد بنين  كريم الجديدة 392918.514.51319.51768سمنودسمنودالعدادية

عبدالسلم    33464 احمد محمد بسيونى بنين  كريم الجديدة 24.511.5105.5912.51565سمنودسمنودالعدادية

البربرى   33465 نصر خالد بنين  كريم الجديدة 27.5411.588.516.51555سمنودسمنودالعدادية

الدجلة   33466 السيد عادل بنين  كريم الجديدة 37.5161410.51018.51468سمنودسمنودالعدادية

الدجله    33467 جابر الدين علء بنين  كريم الجديدة 32.510.51411.510171466.5سمنودسمنودالعدادية

فوز   33468 كمال محمد بنين  كمال الجديدة 37.52514.51311.519.51479سمنودسمنودالعدادية

ابوسالم   33469 محمد ابراهيم بنين  مازن الجديدة 35251611.511.517.51857.5سمنودسمنودالعدادية

الزيادى   33470 محمد ابراهيم بنين  محمد الجديدة 37.5191313.511.5171867.5سمنودسمنودالعدادية

سليم   33471 محمد ابراهيم بنين  محمد الجديدة 38.52416.512.51519.51857سمنودسمنودالعدادية

يونس   33472 ابراهيم احمد بنين  محمد الجديدة 25.59.511913.515.51557سمنودسمنودالعدادية
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نجا   33473 فؤاد احمد بنين  محمد الجديدة 3627.515.5111419.51564.5سمنودسمنودالعدادية

غنيم   33474 محمد احمد بنين  محمد الجديدة 3315145.7512191592.5سمنودسمنودالعدادية

الجندى   33475 مصطفى احمد بنين  محمد الجديدة 39.53019.514.515201666.5سمنودسمنودالعدادية

الدرسى   33476 على اشرف بنين  محمد الجديدة 38.52317.513.512171665.5سمنودسمنودالعدادية

قزامل   33477 محمد السعيد بنين  محمد الجديدة 382718.51413.519.51566.5سمنودسمنودالعدادية

عباطة   33478 رمضان السيد بنين  محمد الجديدة 3518659.5161164.5سمنودسمنودالعدادية

الدجلة   33479 على السيد بنين  محمد الجديدة 362417.51414.518.51576.5سمنودسمنودالعدادية

حمودة   33480 محمد السيد بنين  محمد الجديدة 30.517.518.5131116.51468سمنودسمنودالعدادية

الدرس   33481 السعيد العدوى بنين  محمد الجديدة 29191211.515171358سمنودسمنودالعدادية

ابوشهاب   33482 محمد جلل بنين  محمد الجديدة 32.517.5149.515181459.5سمنودسمنودالعدادية

عرفه   33483 عبدالمطلب جهاد بنين  محمد الجديدة 37.52818.51315201989.5سمنودسمنودالعدادية

قابيل    33484 موسى محمد حاتم بنين  محمد الجديدة 35.530181415201868.5سمنودسمنودالعدادية

حسان   33485 محمد حسن بنين  محمد الجديدة 383017.512.514.5201859سمنودسمنودالعدادية

سويدان   33486 حسين حسين بنين  محمد الجديدة 331512111315.51765سمنودسمنودالعدادية

الدرسى   33487 السيد رأفت بنين  محمد الجديدة 36.523.514.51314.5191466.5سمنودسمنودالعدادية

هاشم   33488 محمد سامح بنين  محمد الجديدة 14.517.56.591112.51156سمنودسمنودالعدادية

الشاذلى   33489 مصطفى شوقى بنين  محمد الجديدة 342912.51112.5151457سمنودسمنودالعدادية

الشاذلى   33490 سعيد عبدالرحمن بنين  محمد الجديدة 35.528.517.511.51417.51666.5سمنودسمنودالعدادية

حماد   33491 عبدالغفار عبدالمطلب بنين  محمد الجديدة 33.52315.57.511.5131454.5سمنودسمنودالعدادية

عايش   33492 السيد على بنين  محمد الجديدة 8.59.51754نصف2196.5سمنودسمنودالعدادية

غانم   33493 شوقى على بنين  محمد الجديدة 38262013.514191876.5سمنودسمنودالعدادية

كشك   33494 محمد على بنين  محمد الجديدة 3827.5131312191955سمنودسمنودالعدادية

ابوجميل   33495 حمدان فتحى بنين  محمد الجديدة 34.52695.57.25171783.5سمنودسمنودالعدادية
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عجاج   33496 عبدالعزيز مجدى بنين  محمد الجديدة 36.5291410.513.519.51967.5سمنودسمنودالعدادية

دودة   33497 مصطفى مجدى بنين  محمد الجديدة 20.5541.58.513.51775.5سمنودسمنودالعدادية

المنزلوى   33498 احمد محمد بنين  محمد الجديدة 30.5107.587.5111746سمنودسمنودالعدادية

عزت   33499 محمود محمود بنين  محمد الجديدة 34.5117.537.511.51742.5سمنودسمنودالعدادية

شعبان   33500 احمد مصطفى بنين  محمد الجديدة 33.51765.589.51759سمنودسمنودالعدادية

عقيل   33501 الطنطاوى مصطفى بنين  محمد الجديدة 85325.510.51156سمنودسمنودالعدادية

مدين   33502 السيد نبيل بنين  محمد الجديدة 276101.5310.7514.555سمنودسمنودالعدادية

منصور   33503 عبدالعال ياسر بنين  محمد الجديدة 39.530191514.752018.579سمنودسمنودالعدادية

الزيات   33504 محمد ياسر بنين  محمد الجديدة 38.529.5191010.519.51656.5سمنودسمنودالعدادية

خضر   33505 رمضان ابراهيم بنين  محمود الجديدة 18.510.572.57.57.51744سمنودسمنودالعدادية

محجوب   33506 السيد احمد بنين  محمود الجديدة 15.58.5727.51018.554.5سمنودسمنودالعدادية

الوزة   33507 عبدالفتاح حامد بنين  محمود الجديدة 3929.519.51414.75202056.5سمنودسمنودالعدادية

الجوهري    33508 محمود الدين حسام بنين  محمود الجديدة 352816.58.510181444.5سمنودسمنودالعدادية

ابوالعل   33509 حنفى حمدى بنين  محمود الجديدة 36301912.511.519.519.556سمنودسمنودالعدادية

حماد   33510 على طارق بنين  محمود الجديدة 3925.51611.510192056سمنودسمنودالعدادية

ناصف   33511 محمود طارق بنين  محمود الجديدة 3719.510.5410.517.517.546سمنودسمنودالعدادية

الصعيدى   33512 رجب عماره بنين  محمود الجديدة 2919.5105.59151746سمنودسمنودالعدادية

الشيمى   33513 كمال كمال بنين  محمود الجديدة 31.519.511.57.51.513.51758سمنودسمنودالعدادية

ادريس   33514 زكريا محمد بنين  محمود الجديدة 26.515107.51.511.514.547.5سمنودسمنودالعدادية

نوارة   33515 محمد محمد بنين  محمود الجديدة 393019.51310.519.51748سمنودسمنودالعدادية

ابوسالم   33516 محمود محمد بنين  محمود الجديدة 382818.513.510.518.7516.548سمنودسمنودالعدادية

شحاتة   33517 مصطفى محمد بنين  محمود الجديدة 37.52916138.519.7517.558سمنودسمنودالعدادية

الشرقاوى   33518 ابراهيم مصطفى بنين  محمود الجديدة 3829201392016.557.5سمنودسمنودالعدادية
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الجمال   33519 بلل وائل بنين  محمود الجديدة 38.52919.513.511.519.51748.5سمنودسمنودالعدادية

بدر   33520 عاطف ياسر بنين  محمود الجديدة 22.5152.510.5312.511.547سمنودسمنودالعدادية

الزفتاوى   33521 زكريا امين بنين  مروان الجديدة 372919.51312.5191758.5سمنودسمنودالعدادية

سليمان   33522 فريد صلح بنين  مروان الجديدة 311714.58.55171566.5سمنودسمنودالعدادية

رمضان   33523 السيد محمد بنين  مسعد الجديدة 29.524.512.510.551713.568سمنودسمنودالعدادية

زيدان   33524 محمد احمد بنين  مصطفى الجديدة 332015105.5151367.5سمنودسمنودالعدادية

يس   33525 السيد المتولى بنين  مصطفى الجديدة 27.517.5117.5316.51057سمنودسمنودالعدادية

يسسراج   33526 جمال بنين  مصطفى الجديدة 36.527.51911.59.518.51757.5سمنودسمنودالعدادية

غيدة   33527 مصطفى على بنين  مصطفى الجديدة 36.529159.52.5181258سمنودسمنودالعدادية

النجار   33528 رضوان فرج بنين  مصطفى الجديدة 34.5211111.54171257.5سمنودسمنودالعدادية

النجار   33529 فتحى كرم بنين  مصطفى الجديدة 30.5157.591.51513.557سمنودسمنودالعدادية

المنشاوى   33530 المحمدى ماهر بنين  مصطفى الجديدة 3011.511.57.5315.51357سمنودسمنودالعدادية

طمان   33531 مصطفى مجدى بنين  مصطفى الجديدة 35161387.518.51356.5سمنودسمنودالعدادية

الهنداوى   33532 عبدالكريم محرم بنين  مصطفى الجديدة 3528161213.516.515.557سمنودسمنودالعدادية

الدرس   33533 عثمان محمد بنين  مصطفى الجديدة 34.517.513.5941215.555.5سمنودسمنودالعدادية

الفلح   33534 مصطفى محمد بنين  مصطفى الجديدة 36.520.57.5115161357سمنودسمنودالعدادية

ناجى   33535 محمد محمود بنين  مصطفى الجديدة 32.51710125181158.5سمنودسمنودالعدادية

الشرم   33536 ابراهيم وائل بنين  مصطفى الجديدة 301511127.51810.556.5سمنودسمنودالعدادية

خميس   33537 السعيد محمد بنين  معاذ الجديدة 39.528.520139.519.751458.5سمنودسمنودالعدادية

نوارة    33538 عبداللطيف محمد بالله بنين  معتز الجديدة 39.530191513.519.751677.5سمنودسمنودالعدادية

السمنودى   33539 حسن حسن بنين  مهاب الجديدة 34.527159.57.5181467.5سمنودسمنودالعدادية

غريب   33540 حسن ابراهيم بنين  مؤمن الجديدة 392917141218.751269سمنودسمنودالعدادية

العفيفى   33541 العدوى عادل بنين  مؤمن الجديدة 3328167.257.51915.593سمنودسمنودالعدادية
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الصعيدى   33542 بكر منصور بنين  مؤمن الجديدة 3216.510.511.510191167.5سمنودسمنودالعدادية

شابون   33543 السيد فوزى بنين  نادر الجديدة 39.52917.5151419.751468.5سمنودسمنودالعدادية

عبدالعال   33544 فرج محمد بنين  نادر الجديدة 32.519.511.57.57.518.51055سمنودسمنودالعدادية

عبدالحليم   33545 عبدالقادر نبيل بنين  نبيل الجديدة 3121.5148.58.5191377.5سمنودسمنودالعدادية

الجناينى   33546 الرفاعى سامح بنين  هانى الجديدة 3121.51057.518.7511.566.5سمنودسمنودالعدادية

الطوخي   33547 مصطفى مصطفى بنين  هانى الجديدة 31.515109.57.514.513.567.5سمنودسمنودالعدادية

النجار   33548 عاشور حسين بنين  وليد الجديدة 35.51577.57.514.512.558سمنودسمنودالعدادية

ابوحسين   33549 نجيب محمد بنين  ياسر الجديدة 34.5181098.517.513.566سمنودسمنودالعدادية

المنشاوى   33550 كمال عباس بنين  يحيى الجديدة 33.517.5118.57.517.51056سمنودسمنودالعدادية

مطر   33551 مصطفى احمد بنين  يوسف الجديدة 34241511817.510.576سمنودسمنودالعدادية

عجوة   33552 محمد السعيد بنين  يوسف الجديدة 38.52718.5128.518.51385.5سمنودسمنودالعدادية

حجاج   33553 رمضان السيد بنين  يوسف الجديدة 39.52919.5141419.751577سمنودسمنودالعدادية

البدراوى   33554 مصطفى حسن بنين  يوسف الجديدة 32151512.5121714.555.5سمنودسمنودالعدادية

الصفطى   33555 انور محمد بنين  يوسف الجديدة 39.5292014.75131919.599سمنودسمنودالعدادية

الشريف   33556 طه محمد بنين  يوسف الجديدة 35.526.518.5117.517.251668.5سمنودسمنودالعدادية

ابوكامل   33557 عبدالرحمن محمد بنين  يوسف الجديدة 28.51511.584.58.51285سمنودسمنودالعدادية

ابوحسين   33558 محمد محمد بنين  يوسف الجديدة 2618.512.511.55.58968سمنودسمنودالعدادية

شحاته   33559 متولى محمود بنين  يوسف الجديدة 32.522.516127.516.5969.5سمنودسمنودالعدادية

السود   33560 محمد محمود بنين  يوسف الجديدة 39.5292014.7512.52019.589سمنودسمنودالعدادية

قرشيم   33561 ايراهيم العدوى بنين   ابراهيم ع على 38281614916.2514.587.5سمنودأحمد

مجود   33562 ابراهيم خالد بنين   ابراهيم ع على 36.52315.514.57.511.2516.578سمنودأحمد

الشبينى   33563 فاروق السعيد بنين   احمد ع على 3829.51714.5121617.589سمنودأحمد

عبدالعال   33564 حسن جمال بنين   احمد ع على 31291510.756171596سمنودأحمد
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النجار   33565 محمود رضا بنين   احمد ع على 39.5302014.5152018.5810سمنودأحمد

الشبينى   33566 ربيع شهاب بنين   احمد ع على 37281614.5101318.577.5سمنودأحمد

ابوحلوه   33567 عبدالرحمن عبدالرحمن بنين   احمد ع على 39.5302015152018.578سمنودأحمد

السباعى   33568 احمد عبدالله بنين   احمد ع على 36271911.51019.518.579سمنودأحمد

حليمه   33569 السيد مجدى بنين   احمد ع على 38301613.581314.587.5سمنودأحمد

الطنطاوى   33570 احمد محمد بنين   احمد ع على 38.5302014.51519.51076.5سمنودأحمد

ابراهيم   33571 عزالدين محمد بنين   احمد ع على 39291910.51113.251775.5سمنودأحمد

غانم   33572 محمد محمد بنين   احمد ع على 39.530201515201989سمنودأحمد

مجاهد   33573 وهيب محمد بنين   احمد ع على 34.5261812.5811.2518.588.5سمنودأحمد

الحلو   33574 محمد مصطفى بنين   احمد ع على 35261410.757.5131596سمنودأحمد

البنا   33575 حسن هانى بنين   احمد ع على 38291714.51517.51889سمنودأحمد

شريف   33576 السيد السيد بنين   ادهم ع على 33.52013.512.51013.2517.578.5سمنودأحمد

الدجله   33577 الغريب محمد بنين   ادهم ع على 3019107.55.54.51074.5سمنودأحمد

يونس   33578 بسيم ايمن بنين   اسلم ع على 35.519109.57.58.51475.5سمنودأحمد

حليمه   33579 المغاورى عبدالقادر بنين   السعيد ع على 33291510.759151596سمنودأحمد

الجناينى   33580 سعد محمد بنين   السعيد ع على 30.5171410.259.581486سمنودأحمد

ابوالسيد   33581 حسن محمد بنين   السيد ع على 362717.513.510.5181765.5سمنودأحمد

الماظ   33582 محمد محمد بنين   امير ع على 393020151519.51969.5سمنودأحمد

مأمون   33583 عرفه السيد بنين   انس ع على 23.58.5107.533.251055.5سمنودأحمد

عوض   33584 مصطفى منير بنين   اياد ع على 3326.517.51314.519.7516.573سمنودأحمد

ابوخلبه   33585 عبدالكريم احمد بنين   باسم ع على 3227.514.59.58.517.2518.562سمنودأحمد

هاشم   33586 عبدالسلم عبدالسلم بنين   باسم ع على 33.52410.57.53.514.2516.562سمنودأحمد

خضر   33587 سامى ياسر بنين   بسام ع على 3524.515.58.59.5161961.5سمنودأحمد
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منصور   33588 احمد محمد بنين   بيجاد ع على واحد3023168.5917.25176سمنودأحمد

الرفاعى   33589 بدير محمد بنين   حازم ع على 36.52817107.5181485.5سمنودأحمد

نور   33590 عبدالرحيم السعيد بنين   حسام ع على واحد33.523.5159.59.517.75196سمنودأحمد

غالى   33591 ابوالقاسم شعبان بنين   حسام ع على 38.523.51812.51219.751871.5سمنودأحمد

الجمال   33592 سعد محمد بنين   حسام ع على 272918117.51915.598.5سمنودأحمد

حسانين   33593 عرفه عرفه بنين   حسن ع على 282918107.51915.598.5سمنودأحمد

كيله   33594 المحمدى عصام بنين   حسن ع على 272917116.51816.598.5سمنودأحمد

الزيادى   33595 ابراهيم ابراهيم بنين   حسين ع على 282018.512.51017.751883.5سمنودأحمد

هاشم   33596 حسان محمد بنين   حسين ع على 37.52318.51211.519.751575.5سمنودأحمد

ناصف    33597 محمد عبدالغنى حسين بنين   خالد ع على 3523.519.512.51319.751575.5سمنودأحمد

الصوفانى   33598 محمد احمد بنين   رائد ع على 3726.5171313.517.751172.5سمنودأحمد

سلم   33599 اليمانى ابراهيم بنين   زياد ع على 3727.516.51310.516.751273.5سمنودأحمد

الصرصار   33600 ربيع الغريب بنين   زياد ع على 2116.5102.559.751362.5سمنودأحمد

الخميسى   33601 عبدالغفار طارق بنين   زياد ع على 383018.51311.5191668سمنودأحمد

الشريف   33602 يوسف محمد بنين   زياد ع على 39181912.512.517.51754.5سمنودأحمد

عوض   33603 وهيب ادهم بنين   سامى ع على 3515.517.51111.5171152سمنودأحمد

شريف   33604 سامى وائل بنين   سامى ع على 35.520168.5517.51741.5سمنودأحمد

ابوسالم   33605 سعد مصطفى بنين   سعد ع على 29.515.514.510.5816.51242سمنودأحمد

الشاعر   33606 توكل هيثم بنين   سعيد ع على 32.52817116.51914.594.5سمنودأحمد

كوهيه    33607 محمد احمد الدين بنين   سيف ع على 38.525.51510.55171746سمنودأحمد

عوض    33608 محمد الدين ضياء بنين   سيف ع على 382417.512.513.5191769سمنودأحمد

النشيلى   33609 احمد ياسر بنين   شادى ع على 392619151319.51768سمنودأحمد

عبدالمقصود   33610 صلح محمد بنين   صلح ع على 38.52519.5151419.51979.5سمنودأحمد
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الموجى   33611 عبدالكريم بلل بنين   طه ع على 3924.516.51511.517.51469سمنودأحمد

البدراوى   33612 عادل محمد بنين   عادل ع على 332314.5138181766.5سمنودأحمد

قرشم   33613 نبيه البيومى بنين   عبدالرحمن ع على 35.528.516.513.58191777سمنودأحمد

سالم   33614 عبدالله حسن بنين   عبدالرحمن ع على 34.524.51011.55191776.5سمنودأحمد

الدجله   33615 عبدالرحمن ماهر بنين   عبدالرحمن ع على 33.52315.513.5819.51778سمنودأحمد

القط   33616 الشربينى محمد بنين   عبدالرحمن ع على 373019151019.51789.5سمنودأحمد

فايد   33617 بدير محمد بنين   عبدالرحمن ع على 373018.51512.519.51989.5سمنودأحمد

هلل   33618 سالم محمد بنين   عبدالرحمن ع على 3930201515201999.5سمنودأحمد

الدجله   33619 سعد محمد بنين   عبدالرحمن ع على 34.5301910.756191987.5سمنودأحمد

العاصى   33620 غريب مصطفى بنين   عبدالرحمن ع على 36.52715.5135181967سمنودأحمد

عوض   33621 صابر حسن بنين   عبدالله ع على 23.521.51212.53.5141756.5سمنودأحمد

عنتر   33622 سعد نصرالدين بنين   عبدالله ع على 39.5301814.7510.5191767.5سمنودأحمد

الكوش   33623 احمد نعمان بنين   عبدالله ع على 25.52210105.5171265سمنودأحمد

حسن   33624 عبدالتواب وحيد بنين   عبدالله ع على 38281612.59.519.52068سمنودأحمد

الحادق   33625 عبده متولى بنين   عبده ع على 3424.51212.59191666.5سمنودأحمد

كشك   33626 شندى محمد بنين   عصام ع على 332710151117.51765.5سمنودأحمد

منصور    33627 محمد محمد الدين بنين   على ع على 29211010.55.5161545سمنودأحمد

الشقر   33628 رشاد توفيق بنين   على ع على 30291610.256.751818.589سمنودأحمد

خليفه   33629 احمد على بنين   على ع على 27.5171211518.51765.5سمنودأحمد

يونس   33630 على مصطفى بنين   على ع على 21.519107.5516.51443.5سمنودأحمد

غالى   33631 السيد السيد بنين   عمار ع على 3828.51914.515191766.5سمنودأحمد

قزامل    33632 على العيسوى السعيد بنين   عمر ع على 382919.514.51519.51966.5سمنودأحمد

الشرقاوى   33633 السيد ايمن بنين   عمر ع على 3723.512111119.51866.5سمنودأحمد
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دوده   33634 السيد على بنين   عمر ع على 24176.57.54.5181563سمنودأحمد

غالى   33635 اسماعيل مجدى بنين   عمر ع على 38302014.515201965سمنودأحمد

شعيب   33636 محمد محمد بنين   عمر ع على 31.527.51710.57.5191975سمنودأحمد

وردنتو   33637 السيد اشرف بنين   عمرو ع على 3628.51612.58191975سمنودأحمد

البرلسى   33638 بدير عبدالحميد بنين   عمرو ع على 362814.510.54.5191554.5سمنودأحمد

الروضى   33639 محمد محمد بنين   عمرو ع على 36.52415.5115.519.51652.5سمنودأحمد

ابوحسين   33640 محمد بنين   فارسعصام ع على 2016.538.53.518.51453سمنودأحمد

زهران   33641 اسماعيل محمد بنين   فارس ع على 33.5251512.57.5191653.5سمنودأحمد

منصور   33642 السعيد عبدالحليم بنين   فتحى ع على 31191094.5131252.5سمنودأحمد

الدجله   33643 جابر محمد بنين   فتحى ع على 35.53018141419.51677سمنودأحمد

ابوحسين    33644 عبدالرحيم فهمى بهاء بنين   فهمى ع على 3324.514.5135.518.51674سمنودأحمد

اسماعيل   33645 السيد مسعد بنين   كريم ع على 28.517.51043.5181643سمنودأحمد

يونس   33646 على مصطفى بنين   كريم ع على 2417.5107.5414.51742.5سمنودأحمد

مصطفى    33647 عبدالرؤف محمد مصطفى بنين   كريم ع على 28.519.512.545.5161764.5سمنودأحمد

ايوب   33648 فريج اسامه بنين   كيرلس ع على 372917.513.513.518.518.574.5سمنودأحمد

جرجس    33649 امين وليم زكى بنين   مايكل ع على 342816.513.759.5202074.5سمنودأحمد

الدجله   33650 على ابراهيم بنين   محمد ع على 3824.514.5128201783.5سمنودأحمد

عجوه    33651 السيد احمد احمد بنين   محمد ع على 302816114.751916.598سمنودأحمد

العبدخليفه  33652 احمد بنين   محمد ع على 20.520.55.57.55.5151753.5سمنودأحمد

عوض   33653 على احمد بنين   محمد ع على 32301613.7511.751917.599سمنودأحمد

الزفتاوى   33654 محمد احمد بنين   محمد ع على 352517129.518.51876.5سمنودأحمد

مشاق   33655 محمد احمد بنين   محمد ع على 383019141319.51967سمنودأحمد

شحاته   33656 مصطفى احمد بنين   محمد ع على 372018.5139.5151577.5سمنودأحمد
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الجلد   33657 محمد اشرف بنين   محمد ع على 37.52819.5131319.51979سمنودأحمد

احمد    33658 سيد حسن السعيد بنين   محمد ع على 35.5221612.512.516.51987سمنودأحمد

عجاج   33659 عبدالواحد السعيد بنين   محمد ع على 31.527197.513.25181797سمنودأحمد

الجندى   33660 صابر السيد بنين   محمد ع على 3928.5191312.519.517910سمنودأحمد

الجاوى   33661 ابراهيم بدير بنين   محمد ع على 3629208.7512.5201897سمنودأحمد

العاصى   33662 محمد بكر بنين   محمد ع على 3724.5181312201688.5سمنودأحمد

حسين   33663 محمد حسن بنين   محمد ع على 351320910.5151994.5سمنودأحمد

حسان   33664 فتحى حسين بنين   محمد ع على 3518.515131018.51767سمنودأحمد

العجيلى   33665 اليمانى خالد بنين   محمد ع على 35211611.58171577.5سمنودأحمد

البنان   33666 محمد خالد بنين   محمد ع على 37.52818.513.510.519.51687.5سمنودأحمد

الدرينى   33667 السيد سامى بنين   محمد ع على 38.52818.513.51219.751678سمنودأحمد

خطاب   33668 شعبان شعبان بنين   محمد ع على 281512138.517.51777سمنودأحمد

ابوغربيه    33669 السعيد عبدالعزيز عمر بنين   محمد ع على 37.5291812.59.519.51777سمنودأحمد

سبع   33670 بدير محمد بنين   محمد ع على 30151610.7510.751816.598.5سمنودأحمد

الصفطى   33671 خيرى محمد بنين   محمد ع على 3926.518.51312.519.51987.5سمنودأحمد

راشد   33672 رفعت محمد بنين   محمد ع على 3724.517.513.512.519.51787سمنودأحمد

القط   33673 احمد مسعد بنين   محمد ع على 312114.51312.519.751659.5سمنودأحمد

ابوسالم   33674 صلح مسعد بنين   محمد ع على 36.52716.513.511.519.517610سمنودأحمد

المنتصر   33675 المرغنى مصطفى بنين   محمد ع على 35.52818.51311.519.51658سمنودأحمد

امام   33676 اسماعيل هانى بنين   محمد ع على 35.518.515117.516.51455.5سمنودأحمد

محمد    33677 عبدالعال محمد هانى بنين   محمد ع على 3125111011.251814.596.5سمنودأحمد

ابوالسعود   33678 احمد احمد بنين   محمود ع على 25.52817.58918.51968سمنودأحمد

الصفتى   33679 محمد احمد بنين   محمود ع على 382819131119.51979.5سمنودأحمد
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الخولى   33680 محمد حسن بنين   محمود ع على 3825.519.513.511.519.751979.5سمنودأحمد

رشاد   33681 السيد سمير بنين   محمود ع على 38.5301812.7512.752019810سمنودأحمد

حبزه   33682 عبدالسلم محمد بنين   محمود ع على 38.53019.5141519.752089سمنودأحمد

الكنانى   33683 ابراهيم مصطفى بنين   محمود ع على 3628.519.5141319.751968سمنودأحمد

الموجى   33684 عبدالكريم يحيى بنين   محمود ع على 30301694.518.51978سمنودأحمد

رجب   33685 عبدالوهاب احمد بنين   مروان ع على 2123.514.510.57.511.51586سمنودأحمد

البنان   33686 السيد محمد بنين   مروان ع على 372719.51311191978سمنودأحمد

الخباطى   33687 مصطفى احمد بنين   مصطفى ع على 31191397.514.51571.5سمنودأحمد

ناجى   33688 فتحى عبدالعزيز بنين   مصطفى ع على 34.5301311.2511.251714.588سمنودأحمد

العشرى   33689 محمد عصام بنين   مصطفى ع على 3520.516.5107.519.51766سمنودأحمد

بوبو   33690 الرفاعى محمد بنين   مصطفى ع على 3620.5169.5818.51784.5سمنودأحمد

العريان   33691 احمد السيد بنين   معتز ع على 36.53019.512.511.5192078.5سمنودأحمد

الدجله   33692 عباس عصام بنين   مهند ع على 382719141319.51978.5سمنودأحمد

طمان   33693 مصطفى على بنين   مهند ع على 3621.518119181767.5سمنودأحمد

الخياط   33694 رفعت خالد بنين   مؤمن ع على 372017.5119191767.5سمنودأحمد

شحاته    33695 الغريب محمد محمد بنين   مؤمن ع على 35.5291611.25102017.585.5سمنودأحمد

حماد   33696 حماد فتحى بنين   هشام ع على 3628149.59.52014.586.5سمنودأحمد

البنان   33697 فتوح احمد بنين   وليد ع على 30.520.515.511.55.5161172سمنودأحمد

هباله   33698 المام طارق بنين   يحى ع على 32.5301812.2510.5201585.5سمنودأحمد

شحاته   33699 محمد عثمان بنين   يحيى ع على 37.52517.513.513191779سمنودأحمد

احمد   33700 رشاد احمد بنين   يوسف ع على 33.524.51913.513191766سمنودأحمد

عبدالله   33701 محمود احمد بنين   يوسف ع على 3129188.25122014.578سمنودأحمد

البدوى   33702 السيد اشرف بنين   يوسف ع على 38291912.514.51917.578سمنودأحمد
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عمار   33703 مسعد السيد بنين   يوسف ع على 373015913.51914.5810سمنودأحمد

الوكيل   33704 بدير سعد بنين   يوسف ع على 393016.51414.519.518.579سمنودأحمد

عبدالله   33705 شحاته على بنين   يوسف ع على 393019.514152019710سمنودأحمد

البنان   33706 حسين محمد بنين   يوسف ع على 27.52712.51013.51616.5610سمنودأحمد

ابوهيف    33707 السيد السيد وليد بنين   يوسف ع على 38.5301713.514.51619610سمنودأحمد

المنشاوى   33708 محمد محمد 32.525187.5915.515.567سمنودابراهيم

الصعيدى   33709 محمد مصطفى 362918.510.511181768سمنودابراهيم

النحاس   33710 الدسوقى ابراهيم 38.53019.511.5142019710سمنوداحمد

شحاته   33711 يوسف ابراهيم 383019.51113.51917.579سمنوداحمد

سالم    33712 الغريب محمد الدسوقى 2918169.5131515.578سمنوداحمد

النجار   33713 محمد حسين 35301812.514.5191586.5سمنوداحمد

الزيات   33714 بدير خالد 373018.512.514.52018.577.5سمنوداحمد

الشهب   33715 فؤاد طارق 3429.5171112.518.51877سمنوداحمد

العنانى   33716 مصطفى كارم 30.525149.511.51917.576سمنوداحمد

ابوالسعاد   33717 توفيق محمد 37301412.514181768.5سمنوداحمد

الدجله   33718 عبدالجيد محمد 362914.512.5131917.577.5سمنوداحمد

النجار   33719 عبدالمنعم محمد 35.5301812.51418.51567.5سمنوداحمد

ابوهيف   33720 محمد محمد 3327.5168.513171466.5سمنوداحمد

شرف    33721 السعيد محمد محمد 35.52617.51213171756سمنوداحمد

مهاود   33722 الرفاعى ياسر 282177.510.515.51366.5سمنودادهم

نعمان   33723 السيد فوزى 31.52613.57.5915.51786.5سمنوداسامه

ابوحسين   33724 محمود محمود 3830171313.52016.569سمنوداسلم

بكر   33725 السعيد ابراهيم 29.51510.58.51014.51072.5سمنودالسعيد

بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
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قالوش   33726 محمد احمد صفر28.56131011.51515.57سمنودامير

عبدالعال   33727 فتحى فتحى 23201027.51412.574.5سمنودايمن

الشرقاوى   33728 كمال ايهاب 37.52518.51212.518.515.574سمنودباسل

حجاج   33729 شوقى اشرف 262210.59.511.517.51466سمنودحسام

سرور   33730 حسين شريف 29221011101616.577سمنودحسين

الوكيل   33731 سعد عطيه 37.528.512.51110.516.516.576سمنودحسين

مجود   33732 حسين محمد 30.525121010.5161276.5سمنودحسين

عجوه   33733 محمد محمد 36.5301810.5142018.579.5سمنودخالد

الخميسى   33734 على محمود 24.5186.55.58111355.5سمنودخالد

حلوه   33735 محمد وليد 1422.51049115.576سمنودزياد

عباس   33736 عبدالرحيم ياسر 34.527151010.513.514.587سمنودزياد

ابوحطب   33737 الفرغلى الفرغلى 372810.510.510.5191876.5سمنودسامى

الدسوقى    33738 محمد ابراهيم الدين 3727121210.5181676.5سمنودسيف

البرهمتوشى    33739 على هشام الدين 3627.516131319.518.579.5سمنودسيف

امام   33740 شرقاوى محمود 28.52013.51110.517.51678سمنودسيف

السنبختى   33741 محب هشام 35.524171012.51915.576.5سمنودشريف

ابوالسيد   33742 الرفاعى السيد 37301710.511.518.516.588سمنودعبدالرحمن

الزكى   33743 احمد ايهاب 383019.51211191678.5سمنودعبدالرحمن

الخولى   33744 ابوالمعاطى محمد 20151011897.588.5سمنودعبدالرحمن

عبدالعال   33745 شوقى محمد 27.52311.511.512161177سمنودعبدالرحمن

خضر   33746 محمد محمد 2620.5101011.5161489.5سمنودعبدالرحمن

مسعود   33747 ابوالفتوح نبيل 37261010132016.579سمنودعبدالرحمن

العرابى   33748 محمد هشام 33.52812.51113201459سمنودعبدالرحمن

بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
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ابوالروس   33749 محمود شعبان 282011111317.51578.5سمنودعلء

دوده   33750 محمد احمد 34.524166.258.51916.599سمنودعمار

ابوكرات   33751 على طارق 301713910.5201277.5سمنودعمر

نواره   33752 جبر محمد 38.53019.514142016810سمنودعمر

الحلو   33753 البيلى محمود 33261711.51219.517.5810سمنودعمر

ابوالعل   33754 حسن عبدالحليم 39302014.5152017.5810سمنودعمرو

الدجله     33755 عبدالمنعم محمد 23.582012.756191578.5سمنودفارس

فخرالدين   33756 فاروق السعيد 38282013.5141915.5910سمنودفاروق

صوله    33757 على محمد طارق 2822.516.51210.51911.579سمنودفتحى

الليثى   33758 فوزى السيد 40302014152018.5810سمنودفوزى

الدقن   33759 شعبان احمد 35.527.517912.51812.579.5سمنودكريم

محمد   33760 عاطف محمد 31.519107.51116.513.569سمنودكريم

السمنودى   33761 حسن ابراهيم 14.5119.518.513.579.5غـ38.5سمنودمحمد

ناجي   33762 صابر اشرف 3925201314.51913.588.5سمنودمحمد

الصعيدى   33763 عبدالمنعم اشرف 37261412.51219.517.589سمنودمحمد

زيدان   33764 السيد السعيد 352618131119.51389.5سمنودمحمد

سمكه   33765 سيد السيد 34.525.5181310.5191187سمنودمحمد

عباس    33766 صابر الدين بهاء 363016.5131218.515.566.5سمنودمحمد

بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
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المواردى   33767 احمد خالد 3028.513.5910191856سمنودمحمد

ابوصالح   33768 محمد رجب 3022168.510.5191756سمنودمحمد

عبدالعال   33769 فاروق رمضان 34.52819.51311.5191876.5سمنودمحمد

المسيرى   33770 شوقى صبحى 31.52716.512121818.566سمنودمحمد

الديب   33771 فتحى عاطف 3225181213.5191646سمنودمحمد

العنانى   33772 مصطفى عبدالغنى 34.5201810.511.518.517.545سمنودمحمد

المتولى   33773 ابراهيم عماد 33.5231214.256.5201672.5سمنودمحمد

الجلد   33774 محمد محمد 372819.51313.5181945.5سمنودمحمد

عيطه   33775 منصور محمد 372919.513.513.519.51956سمنودمحمد

الريس   33776 سعد محمود 28271214.256.5171682.5سمنودمحمد

الزيادى   33777 الشحات مسعد 272112.59.513.517.51665.5سمنودمحمد

الدجله   33778 جلل مصطفى 312317.5913.5181555.5سمنودمحمد

نواره   33779 اسماعيل يحيى 3729.519.512.515201755.5سمنودمحمد

الشابودى   33780 احمد ايمن 37.53018.51214.75201455.5سمنودمحمود

العزاوى   33781 المحمدى صبحى 3628161581916.583سمنودمحمود

عدس   33782 المرغنى محسن 37.5291583.515.515.555.5سمنودمحمود

الديب   33783 محمد محمد 26.52511.57.57.5161364.5سمنودمحمود

دوده   33784 محمد محمد 372919141419.751976سمنودمحمود

عطا   33785 محمود مصطفى 36.5241813.511.519.51856سمنودمحمود

الشامى   33786 محمد يوسف 362817.514.51219.517.556سمنودمحمود

شحاته    33787 مصطفى الدين حسام 33.523108816.51045.5سمنودمصطفى

الصعيدى   33788 مصطفى عبدالرحيم 34.518.51097.516.51076سمنودمصطفى

ابوستيته   33789 ابوالمعاطى محمد 3622109814.517.576سمنودمصطفى

بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1562

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشيمى   33790 الغريب محمد 3726108.5813.513.557سمنودمصطفى

الدرسى   33791 مصطفى محمد 36291513.7511191773سمنودمصطفى

ابوعميره   33792 محمد محمود 3729.516.512.511.5181156.5سمنودمصطفى

جادالله   33793 المرسى مصطفى 32201512.5916.57.545.5سمنودمصطفى

جادالله   33794 محمد رضا 3528.515.511.51017.51357سمنودمعتز

هدى   33795 بدوى محمد 36.530161210.517.512.567سمنودمعتز

عطيه    33796 المرشدى توفيق محمد 3829181311.5191568سمنودمؤمن

قالوش   33797 شوقى سامى 3427149.51018978.5سمنودوائل

مدين   33798 حسن مصطفى 37.53018.513.510.519.516.568.5سمنوديحيى

العزاوى   33799 صديق ابراهيم 32.529.518.598.5181678.5سمنوديوسف

حسن   33800 محمد حسين 39.5301911.511.5191869.5سمنوديوسف

الشيمى   33801 سعد رضا 32281514.2510191084.5سمنوديوسف

مرزوق   33802 السيد عبوده 393019.511.51019.51757.5سمنوديوسف

عقيل   33803 متولى محمد 3628.516.5129.5201758سمنوديوسف

نعمان   33804 على مسعد 352015.510.57.5201756سمنوديوسف

مدين   33805 حسن مصطفى 38.53018.5138.52016.557سمنوديوسف

سويدان   33806 راغب مصطفى 34271512.5919.515.557سمنوديوسف

ابوحسين   33807 بسطويسى اشرف 36.5291213.59.51918.557.5سمنوداحلم

الجه   33808 رزق اسامه 393019.515152018910سمنوداسراء

عبدالحليم   33809 محمد حماده 35.530191512201769سمنوداسراء

العفبفى    33810 العايدبن زين عادل 37.529.519131219.51876.5سمنوداسراء

عبدالفتاح    33811 محمد الدين عصام 3628.514.514132016.577سمنوداسراء

غالى   33812 احمد على 37.528.51413.511.51816.579.5سمنوداسراء

بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف
بنين/    ع بكار القاضى ف

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1563

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

خليل   33813 احمد احمد 3526.510.51311.516.51768.5سمنوداسماء

عماره   33814 محمد احمد 35.527.514121218.517.589.5سمنوداسماء

سويدان   33815 محمد على 37.52917.5121018.516.569.5سمنوداسماء

الصوفاني   33816 احمد محمد 34171212.58.5161869سمنوداسماء

الدجله   33817 صالح هشام 3830161411.5201567.5سمنوداسماء

عبدالحليم   33818 محمد حماده 39.53019.51511.519.51768سمنودالء

الغلبان   33819 عبدالعاطى فارس 38.5291913.510.518.51587.5سمنودالء

سويدان   33820 بيومى البسطويسى 35221612916.518.557.5سمنودامانى

زهران   33821 فرج محمد 37.52112.514.510.516.51688.5سمنودامل

البحراوى   33822 المحمدى نصر 403018.51515191989.5سمنودامل

عبدالحافظ   33823 حامد هشام 373017151119.51979سمنودامل

الدجلة   33824 المرسى السيد 31.52612149.515.51768.5سمنودامنيه

ابوحلوة   33825 المغاورى عبدالحميد 301113.512.59.51315.567سمنودامنيه

دودة   33826 محمد محمد 38.529191413201979.5سمنودامنيه

حرحش   33827 ابراهيم احمد 32.5281910.256.591488سمنوداميره

تريه   33828 عوض اسماعيل 38.53018.5141018.51752سمنوداميره

البدراوي   33829 عبدالعزيز عادل 39.53018.513.58191952.5سمنوداميره

الكنانى   33830 على محمد 26.5156.510.53.5161752سمنوداميره

المسيري   33831 محمد سرور واحد38261010.57.517176سمنودامينه

شحاته   33832 كامل محمد 382517127.518.516.552.5سمنودامينه

عوضشامية   33833 محمد 36.528.510.511.57.51914.543سمنودانجى

ابوحسين   33834 بسطويسى اشرف 362811131317.516.557سمنودايمان

الدجلة   33835 احمد جابر 30154.561010.51863سمنودايمان

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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العزاوى   33836 السعيد ربيع 312299.561417.583سمنودايمان

صبوله   33837 مصطفى طارق 29.515.577.57.511.51451.5سمنودايمان

المندر   33838 احمد محمد واحد301665.57.59175سمنودايمان

عطيه   33839 عبده اشرف 3827.515.512.51118.51753سمنودايه

رجب   33840 حمدتو السعيد 372710.5127.5151854.5سمنودايه

مقيل    33841 الششتاوى العابدين زين 38.528.517.513.51119.51964.5سمنودايه

الحلو   33842 حسن محمد 37.528.517.5139.518.52077.5سمنودايه

حنفي    33843 عبدالغفار محمد محمد 38.5301913.511201975.5سمنودايه

عبدالباسط   33844 ابراهيم ايمن 40302013.51419.51969.5سمنودبسمله

المنشاوى   33845 نصر ايمن 3830201413.519.51977.5سمنودبسمله

الدجله   33846 مصطفى عادل 35.528.519.7511.5142018610سمنودبسمله

ابوسمره   33847 محمد عاطف 372519.511.57.517.51962.5سمنودبسمله

القط   33848 محمد فتحى 32.5231786.5171782.5سمنودبسمله

ملحه   33849 محمود محمد 3628.512.51415161858.5سمنودبسمله

جاد   33850 سعد مختار 3313147.510.251517810سمنودبسمله

عبدالحليم   33851 عبدالحليم هانى 403020151519.519510سمنودبسمله

البنا   33852 الشافعى وليد 40302015152019610سمنودبسمله

المنشاوى   33853 نصر ايمن 37.52919.514.515191779سمنودبسمه

حسن   33854 محمد اسامه 403019.515152019.589سمنودبسنت

رضوان   33855 رمضان رضا 403019.7515152018810سمنودبسنت

ابوجميل   33856 على رضا 403019.515152019.5710سمنودبسنت

عبدالحليم   33857 عبدالحكيم احمد 403019.7515152018.589.5سمنودحبيبه

الدسوقى    33858 ابراهيم السيد اسامه 3827.519151519.51677سمنودحبيبه

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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خالد   33859 السيد السيد 38.529.513.514.51518.51677سمنودحبيبه

الشهاوى   33860 حسن السيد 38.5271614.51519.516.567.5سمنودحبيبه

سمكة   33861 محمد تامر 28.5156.5311.514.513.556.5سمنودحبيبه

الجاوى   33862 حامد حامد 40301915152019810سمنودحبيبه

الجداوي   33863 مبروك طارق 4027188.75131518.5910سمنودحبيبه

السلمونى   33864 محمد عصام 3928.516151418.51969.5سمنودحبيبه

السعيد   33865 احمد عمرو 3924.515.511.514182069.5سمنودحبيبه

الصعيدى   33866 محمد مصطفى 36.521.514.5131316.516.559.5سمنودحبيبه

عبدالباسط   33867 عبدالله هانى 33.51915.51412.517.518.579.5سمنودحبيبه

العريان   33868 عبدالعال وجدى 35.512.513.51313161847.5سمنودحبيبه

البنا   33869 مسعد وليد 4028201515202079.5سمنودحبيبه

المنتصر   33870 المرغنى يحيى 403019.51515201987.5سمنودحبيبه

شريف   33871 حافظ خالد 39.529.516.5149.518.51767.5سمنودحنان

زميتر   33872 احمد السيد 40301914.510.5201969سمنودحنين

محمد   33873 السعيد محمد 402918.513.57.52019710سمنودحنين

خويصات    33874 مختار احمد هشام 403019.751515201999.5سمنودحنين

الله    33875 جاد احمد محمد 393019.751515201979.5سمنودخلود

شريف   33876 سعد شعبان 39291912.59.5181955.5سمنودداليا

شريف   33877 سعد شعبان 39.526.519.512.5916.519.567.5سمنوددعاء

عبدالرحمن   33878 محمد شوقى 403019.51515202089.5سمنوددعاء

سمكة   33879 احمد احمد 34.528.511.510314.51666سمنوددنيا

عجوة   33880 المرغنى المرغنى 4025.515.511.53.51417.566سمنوددنيا

العاصي   33881 بكر محمد 402918.5151419.518.5610سمنوددنيا

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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عمر    33882 محمد حامد السيد 38.519.515137.51718.568.5سمنوددينا

علم   33883 رشاد هانى 3930191211.5201966.5سمنوددينا

عرفه   33884 احمد محمد 4030191413.519.51968سمنودرانيا

الشلقانى   33885 ابراهيم السيد 403019.51514201768سمنودرحمه

خليفة   33886 محمد السيد 39.524.519.515102017.568سمنودرحمه

البجلتي   33887 نصر السيد 3327159.754.51416.5710سمنودرحمه

سلم   33888 بدير بدير 4026.517.5131.511.51855.5سمنودرحمه

الدرينى   33889 عبدالعزيز رمضان 39.5281713.5819.51969.5سمنودرحمه

الصياد   33890 احمد عبدالله 3921.5128.53.515.513.554.5سمنودرحمه

الجاوى     33891 ابراهيم حسن فرج 342811.513.59171655سمنودرحمه

شابون   33892 السيد محمود 38.529.517159172088سمنودرحمه

راشد   33893 السعيد عصام 3824.516.5159.5191857.5سمنودرضا

المنزلوى   33894 احمد عطيه 39.52817.513.513201868سمنودرضا

الحلو   33895 على محمد 38.52710138.519.514.558سمنودرضوى

صبولة   33896 فتحى احمد 38.528.5201513.5201989سمنودرقيه

الوكيل   33897 سيد خالد 4030191515202089سمنودرقيه

الزلفى   33898 عبداللطيف علء 39.53015.51515201999.5سمنودرقيه

الدجله   33899 توكل محمد 37.5297.513.58.518.51869سمنودرقيه

احمد   33900 محمود محمد 403019.515152019910سمنودرقيه

ابوامنه   33901 محمد ماهر 393019.5151519.52089.5سمنودرنا

ابوحسين   33902 نجيب مصطفى 38.53013.5141417.51989.5سمنودرنا

غانم   33903 احمد محمد 35.5281114.5915.51477سمنودرنيم

كشك   33904 الششتاوى الغريب 39.530191515202089.5سمنودروان

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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السعداوي   33905 فرحات حافظ 32275.5148.513.52096.5سمنودروان

العشري   33906 عبدالمعبود عماد 3830111513172088.5سمنودروان

خليل   33907 السيد محمد 37307.51514.518.52089سمنودروان

الخولي   33908 عبدالمنعم محمد 39301013.514.75182089سمنودروان

السودانى   33909 محمد محمد 383014.5151519.52089سمنودروان

الخولى   33910 محمود محمد 393017.514.75152020810سمنودروان

هاشم   33911 حسان يوسف 36.5266.512.5101416.588.5سمنودروان

عوض   33912 فتحى سامح 34.522.5107.57.514.51988.5سمنودروضه

عوض   33913 فوزى البيومى 39.5281912.512.52016.589.5سمنودريم

زيادة   33914 محمد محمد 39.5301912.514.75201587سمنودزهوه

سكر   33915 كمال جمال 3422.57.54.57.510.517.574.5سمنودساره

الخميسي   33916 عبدالله طارق 39.5221285.514.514.584سمنودساره

التهامى   33917 احمد محمد 39.5302013152019.5910سمنودساره

الحلو   33918 مصطفى هانى 36.525148.59.51718.587.5سمنودساره

درويش   33919 رجب عاصم 39.5302014.5152018.588.5سمنودسالمين

الشامى   33920 احمد محمد 37.53014.587.517.516.576سمنودسالى

دياب   33921 احمد البيومى 38.53016.513.514201576سمنودساميه

شعبان   33922 مصطفى انور 2617.57.53.551013.552.5سمنودساندى

الشرقاوى   33923 عبدالله محمد 38.52211.5810.51117.586سمنودسحر

التايه   33924 حسن السيد 39.53018.513.5151917.587.5سمنودسلمى

سليم   33925 رمضان جلل 3830181413.5201984.5سمنودسلمى

ابوستيت   33926 رمضان سامح 331577.58.513.518.583.5سمنودسلمى

شابون   33927 محمد محمد 39.5301914142015.594.5سمنودسلمى

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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الدجلة   33928 على مصطفى 2828104.531011.581.5سمنودسلمى

ابوغضبان   33929 عبدالنبى هانى 33.5271077.515.517.583سمنودسلمى

ابراهيم   33930 عبدالفتاح محمد 37.5251512.57.515.51288.5سمنودسهام

الدجلة   33931 على احمد 392915.513.5101915.589.5سمنودسهيله

عوض   33932 ابراهيم خليل 393015.51311.519.514.589.5سمنودشدا

صولة   33933 شاكر مصطقى 3528109.57.51617.585سمنودشذى

عجوه   33934 المرغنى السعيد 33.525.51042.51519.588سمنودشروق

الدمياطي   33935 محمد المرسى 29.510723.25111592.5سمنودشروق

عوض   33936 محمد محمد 36.52912.57.57.5181386.5سمنودشروق

الوكيل   33937 عبدالسلم 32.5167.553.5161785سمنودشمسعقيل

سليمان   33938 شبكه احمد 363014.5810.519.51985سمنودشهد

السجاعى    33939 الدين سعد المرسى 28121022.514.51965.5سمنودشهد

ابوامنة   33940 محمد ايمن 37.52811.51212.518.519.589.5سمنودشهد

العبد   33941 مصطفى جمال 393019.515152019.5910سمنودشهد

الصعيدى   33942 عبدالخالق ربيع 352812.510.58.519.519.588سمنودشهد

العنانى    33943 الدين عز رضا 39.530201314.52019910سمنودشهد

الحلو   33944 السيد رمضان 2910101.253.5715.592سمنودشهد

الكنانى   33945 صابر سامح 393019.7514152019.599.5سمنودشهد

زيدان   33946 محمد على 38.52715.59.5816.52089سمنودشهد

ابوجميل   33947 حمدان فتحى 35.52911.542.5151499سمنودشهد

حشيش   33948 حسن ماهر 3124.510.55.57.513.514.576.5سمنودشهد

ابوالسعود   33949 رجب محمد 39.5301913142018.5910سمنودشهد

منطاش   33950 فاروق محمد 37.52210.58.52.516.51797.5سمنودشهد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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كيلة   33951 فؤاد محمد 392916.59.57.518.518.569سمنودشهد

رياض   33952 محمد محمد 3928.518.5141119.519.579.5سمنودشهد

الكيال   33953 محمد مصطفى 373010119.51815.576سمنودشهد

شتيوى    33954 الله حسب يوسف 372918.51011.518.518.5610سمنودشهد

الشامى   33955 رجب السيد 382517.5121218.519.5610سمنودشيماء

ابواسماعيل     33956 احمد مصطفى الرحمن سيف 36.5301612.51218.51569سمنودشيماء

ابوعنزة   33957 محمد طارق 3126139.581916.568.5سمنودشيماء

العريان   33958 المتولى عبدالناصر 2720107.533.52056سمنودشيماء

المنشاوى   33959 مجاهد نصر 36.528.51911.51117.52057سمنودشيماء

العساسى    33960 محمد ابوالسعود ايمن 37.530191310.5182079.5سمنودصفاء

ابوسالم   33961 عبدالرحيم هانى 272216107.751815.585سمنودصفيه

الليثي    33962 السيد فوزى فتحى 37.5301811.59.5192059.5سمنودضحى

رزه   33963 احمد ناصر 382817137.519.52059.5سمنودضحى

الوكيل   33964 اسماعيل اسماعيل 34.520744.51012.578سمنودعبير

الجد   33965 محمد احمد 37231044.51113.568.5سمنودعزه

غنيم   33966 انور مصطفى 3530118.55.751815.579سمنودعفاف

الصعيدي   33967 على احمد 38.53017.512.512181579.5سمنودعلياء

ابوالنجا   33968 عبدالسلم عوض 383014.59.51019.519.569.5سمنودعلياء

المنشاوى   33969 رزق ابراهيم 3829161211.519.51768.5سمنودعواطف

كامل   33970 معوض على 38.528.518121119.7519.568.5سمنودغرام

سويدان   33971 عبدالنبى محمد 38.52916.51211.519.51769.5سمنودغرام

الشرقاوى   33972 ابراهيم السيد 34271510.55.751913.599.5سمنودفاطمه

ابوعرب   33973 احمد رضا 382918.5121319.518.568سمنودفاطمه

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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القديم   33974 محمد فرج 1010.552.5نصف27227.53سمنودفاطمه

خميس   33975 محمد محمد 383017.58.51116.52089.5سمنودفاطمه

الحلو   33976 مصطفى محمد 38272012.57.519.52079.5سمنودفاطمه

سلمه   33977 محمد محمود 383019.512.55.51918.579سمنودفاطمه

ابوستيت   33978 رمضان مصطفى 36.527.519.5911191878.5سمنودفاطمه

خلف    33979 عبدالنبى وليد الزهراء 39.5292014142018.5610سمنودفاطه

موافي   33980 على اشرف 383019.514112016.579.5سمنودكاميليا

كشك   33981 محمد ايمن 38.53019.751311.52019.579.5سمنودكنزى

كشك   33982 محمد خالد 37.5302014122017.589.5سمنودلجينه

ابوهيف   33983 محمد ابراهيم 39292012.514.752017.5810سمنودليندا

اسماعيل    33984 السعيد فتحى عمرو 38.53018.58917.513.558سمنودماهينور

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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شابون   33985 فاروق ماهر 382919.512.510202079.5سمنودمرمر

ابوعميره   33986 محمد ايمن 38.530201314202089.5سمنودمروه

البسطويسى   33987 ابراهيم ابراهيم 3830201311192089.5سمنودمريم

الجوجرى   33988 يوسف احمد 37.530201314.5202089.5سمنودمريم

شعبان   33989 احمد السيد 37.5292013122019.589.5سمنودمريم

رزق   33990 السيد السيد 33.5282011.58.519.519.589.5سمنودمريم

الشوربجي  33991 العبدجابر 37302012.510.52020710سمنودمريم

الزيادي   33992 المتولى حسنى 372919.511.51219.520810سمنودمريم

الليسي   33993 الجيوشى حماده 31.5161552.5131497سمنودمريم

الهاشمى   33994 السعيد ربيع 32.52817.588161179سمنودمريم

عشرين   33995 مصباح رضا 35181812.59.5141477.5سمنودمريم

شريف   33996 حافظ عاطف 39.5301914.5152019.588.5سمنودمريم

الوزة   33997 احمد عبدالعظيم 393019.514142019.587.5سمنودمريم

ادريس   33998 صابر عيد 383017.59122016.559.5سمنودمريم

رمضان   33999 السيد محمد 37.53018.5121319.7517.5610سمنودمريم

الشهاوي   34000 حسن محمد 37.52919.59.511.519.516.579سمنودمريم

ابوخليل   34001 محمد محمد 30.525.510.55.510.51714.579.5سمنودمريم

عبدالعزيز   34002 محمد محمد 38291913.51519.513.587سمنودمريم

سبع   34003 السعيد مسعد 38.53019.51314.519.51378.5سمنودمريم

الزيادي   34004 ابراهيم مصطفى 32.520.519.51311.52012.599سمنودمريم

سكر   34005 شعبان هانى 372617129.519.51389سمنودمريم

كشك   34006 صبحى وليد 38.530191414.52015.578.5سمنودمريم

السواح   34007 عبدالله ياسر 383019.513.515201678.5سمنودمريم

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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عجوة   34008 محمد ياسر 29227.57.57.5181067سمنودمريم

منى    34009 عبدالحميد محمد يحى 36.528177.582017.578سمنودمريم

الدجله   34010 مسعد ابراهيم 33.52916.512.512.52018.577.5سمنودملكه

رزق   34011 مسعد محمد 37301810.582015.587.5سمنودمنار

عبدالعاطى    34012 محمود ابراهيم الله 383018.512.510.5201566.5سمنودمنه

ناجي    34013 محمود حسن الله 3529.516.51210.52015.577.5سمنودمنه

فايد    34014 على حمدى الله 37301811.510.5201476.5سمنودمنه

ملحة    34015 السيد صابر الله 3827.51812.514201687.5سمنودمنه

الدجلة    34016 مسعد صبحى الله 38.5301913.5152014810سمنودمنه

حليمه    34017 ابراهيم محمد الله 3322.516.58414.51771.5سمنودمنه

شوشة    34018 امين محمد الله 2911.5119.53.512.516.567سمنودمنه

المنشاوى    34019 رجب محمد الله 21156.59.5411.511.564.5سمنودمنه

الشافعى    34020 عبدالحق محمد الله 3829.520141119.518710سمنودمنه

غنيم    34021 على محمد الله 37.528.51710.57.519.516.569سمنودمنه

سبع     34022 حلمى احمد محمود الله 3515151431316.568.5سمنودمنه

ابوحبيب    34023 محمد مصباح الله 392915.51410.519.51668.5سمنودمنه

الدجلة    34024 على مصطفى الله 36.53014.514416.514.579سمنودمنه

سمكة    34025 محمد وليد الله 3728.5191414.52016610سمنودمنه

الجاوى   34026 محمد سمير 39.52919.751414.5201767.5سمنودمنه

سبع   34027 السعيد محمد 39.5282013.515201669سمنودمنه

ابوحلوة   34028 احمد احمد 29.51610.510.53131363.5سمنودمنى

الجنايني   34029 ابراهيم السيد 37.527.519.51412.5191778.5سمنودمنى

مجاهد   34030 ربيع محسن 39.5302014152018710سمنودمنى

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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ابوعميره   34031 السعيد محمد 38.5271714.57.5171567.5سمنودمنى

سلمه   34032 عبدالفتاح علء 38.5301913.58201768.5سمنودمها

الخولى   34033 مصطفى اشرف 29201375171693سمنودمى

دياب   34034 احمد خالد 3318.511.5107.51115.566سمنودمى

خليل    34035 عبدالمنعم محمود مصطفى 37.53020148.5201589سمنودمى

العدوى   34036 ابراهيم اشرف 3720108.54.511.512.561.5سمنودمياده

الجمال   34037 مصطفى على 372815.51410.519.515.5610سمنودمياده

الدجلة   34038 مسعد محمد 3830181313201689.5سمنودمياده

سمكة   34039 جابر محمد 38.52918.513.5132015.568سمنودميرام

شعيب   34040 موسى احمد 362817.58.59.519.51756.5سمنودميرنا

ابوسالم   34041 محمد محمود 3930201413.52019.5710سمنودميرنا

قريش   34042 محمد محمود 37.53017.513.5122019.566.5سمنودميرنا

فليفل   34043 حسنى محمد 32.527119.57.51618.555سمنودنادين

القط   34044 السيد عبدالناصر 18.522.51057.510.51063سمنودناديه

الصعيدى   34045 عبدالكريم احمد 37.53019.51412.5201776سمنودناسى

الوكيل   34046 عبدالحى مصطفى 362813.5107.5201578سمنودنانسى

السلمونى   34047 الغريب محمد 37.53018.511.51219.518.578.5سمنودنجلء

سبع   34048 رجب مكرم 3625.51811.5918.514.567.5سمنودندا

عبدالله   34049 فؤاد احمد 383017.512.510201776سمنودندى

سليم   34050 على اسعد 37.5291813112017.579سمنودندى

سبع   34051 السعيد السيد 39.53019.7514152018.599.5سمنودندى

ابوسالم   34052 السيد زكريا 38291913.511.519.516.598سمنودندى

الصعيدي   34053 احمد صبحى 38.52918.512.59.518.51689.5سمنودندى

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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العشماوي   34054 محمد عادل 39.53019.7514.5152019.588.5سمنودندى

شحاته   34055 توفيق على 3728.5171111.519.517.587.5سمنودندى

العزاوى   34056 ابراهيم محمد 36.529.518.510.59.5191678سمنودندى

كرات    34057 عبدالقادر زكى محمد 3730171112.52016.598سمنودندى

ابوالسيد   34058 مسعد محمد 39.53019.514.514.752019.588.5سمنودندى

عسقول    34059 ابوريه محمد مداح 372219.5147.5191557.5سمنودندى

زغلول   34060 كمال مصطفى 3621.520148.518.516.568سمنودندى

رمضان   34061 عادل ايمن 383019.7514919.51468سمنودنرمين

خليفة   34062 احمد جبر 3629.519.75147.519.514.577.5سمنودنغم

عوض   34063 فتحى محمد 3515.519.7514.57.5201465.5سمنودنغم

سعد   34064 فتحى هانى 38.530201482018.579.5سمنودنغم

السنباطي    34065 متولى ابراهيم محمود 38.523.520148.516.514.569.5سمنودنهى

عماره   34066 حامد اشرف 353019.5144.519.51569سمنودنور

النمر   34067 البيومى عبدالرازق 38302014519.51566سمنودنور

الهنداوى   34068 عبدالله مصطفى 372519.75141119.516710سمنودنوران

العاصى   34069 اسماعيل على 39.52919.514152019.569.5سمنودنورسين

حجر   34070 رجب ابراهيم 38.5292014152019.578سمنودنورهان

ابوشير   34071 مصطفى العدوى 31.518.52011318766.5سمنودنورهان

عجاج   34072 احمد ايمن 33.524.518.51421815.568.5سمنودنورهان

البنان   34073 محسن رضا 27152013.5216.51365سمنودنورهان

القليوبى   34074 ابراهيم محمد 3527.519.75145.51911.568.5سمنودنورهان

حبيش   34075 الدسوقى محمد 38.528201410201559سمنودنورهان

الدجلة   34076 صالح محمد 39.5302014132017.578.5سمنودنورهان

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد
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غانم   34077 احمد تامر 35.52819.513.5818.515.568سمنودنورين

مهاود    34078 عيد راغب محمد 3320.51911.55.517.514.548.5سمنودنيرمين

مهاود    34079 عيد راغب محمد 3417.515.5127.51517.559.5سمنودنيره

البجلتي   34080 نصر محمد 28.524159.5101917910سمنودنيره

سلوت   34081 ربيع السيد 37.53019.515132017.5710سمنودهاجر

عبدالله   34082 السعيد عبدالنبى 39.53019.514.5152017.569سمنودهاجر

القط   34083 محمد محمد 38.530201513.518.51668.5سمنودهاجر

شعبان   34084 محمد محمود 382720147.51918.5610سمنودهاجر

ابوعجور   34085 محمد وليد 382419.51491816610سمنودهاجر

شعيب   34086 محمد السعيد 40302012.5151918910سمنودهايدى

الشامي   34087 العدوى جمعه 3727198.58.516.51558سمنودهايله

القط   34088 زين احمد 38.5302014.514.5201776سمنودهبه

الكيال    34089 محمد محمد الله 3730201514.7519.51767.5سمنودهبه

الميمي   34090 وهيب لطفى 39.529181414.52016.5710سمنودهبه

الدجلة   34091 يوسف محمد 3224.516.510.57.51018.566.5سمنودهبه

الزفتاوى   34092 محمد اشرف 3620.516.5105.513.51969سمنودهدى

عوض   34093 ابراهيم محمد 39.529201414.52018810سمنودهنا

عبدالرازق   34094 ماهر اسامه 39.529201414.52017710سمنودوسام

حبيش   34095 الدسوقى مصطفى 38.52920141519.518.5710سمنودوصال

الشهب   34096 عبدالله رمضان 3421.517105.5141756.5سمنودياسمين

الشهاوى   34097 جابر الغريب 382919.7514151915610سمنوديمنى

زهره   34098 صفوان عصام 27.515165.57.5101355سمنوديمنى

قريش   34099 ابراهيم محمد 37281912.51319.51573.5سمنوداروى

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

بنات/      ع المر ابراهيم وائل الشهيد

الديك/   السيد عمر الشهيد
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زايد    34100 الله عوض اشرف 39.5291912.514201686سمنوداسراء

منصور   34101 احمد رمضان 3628.51912.514191485سمنوداسراء

عوض   34102 محمد سمير 26.514.5172.7512.25161582سمنوداسراء

سمكه   34103 ابراهيم محمد 36.529191210181675سمنوداسراء

الدرسى   34104 محمد محمد 392617.511.513.514.515.586سمنوداسراء

عنتر   34105 محمد محمد 21.5156127.51013.593سمنوداسراء

جمعه   34106 عبدالسلم يحيى 35.522.514.512.511.515.51186سمنوداسراء

عنتر   34107 السيد احمد 3118123.5111613.573سمنوداسماء

عنتر   34108 محمد العدوى 372919.512.514.5201574.5سمنوداسماء

السمنودى   34109 احمد حنفى 392718.512.513181785.5سمنوداسماء

الدجله   34110 محمد صبحى 27.530142991572سمنوداسماء

ابوستيته   34111 السعيد محمد 19.5161810.59.51016.585سمنوداسماء

شابون    34112 العابدين زين ابراهيم 392919.5151519.518.586.5سمنودالء

شريف   34113 سعد احمد 36.53018.51314.5202076سمنودالء

عبدالصمد   34114 محمد عبدالغنى 36.526.518.513141618.586سمنودالء

الجمال   34115 بلل وليد 38.52919.512.51319.751586سمنودالء

ابوشبانه   34116 عبدالحميد على 26.519122.7512.251615.583سمنودامال

ناجى   34117 صابر مصطفى 13.510.55.5845.510.584سمنودامانى

مصطفى   34118 احمد احمد 2717.56.585101374.5سمنودامل

عبدالحليم   34119 جمعه حاتم 3118.52.510.544.510.565.5سمنودامل

دقن   34120 عوض على 35.5241011517.513.568سمنودامنيه

شعيب    34121 على السعيد محمد 383019.751312.52017810سمنودامنيه

المنوفى   34122 محمد ابراهيم 372719.512.512.52019710سمنوداميره

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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الغول   34123 محمد رضا 352915133.515.51487.5سمنوداميره

فليفل   34124 حسنى على 39.5291914.5132018810سمنوداميره

النوسانى   34125 فؤاد مصطفى 36302014.542016.589سمنوداميره

ابوكامل   34126 مصطفى كامل 30.5287.5148.5101778.5سمنودايات

البدراوى   34127 حامد ابراهيم 31.521111391314.569.5سمنودايمان

حماد   34128 عوض ابراهيم 39292014.514.519.52089.5سمنودايمان

العبد   34129 عباس اكرم 36.5287.5127.510.51477سمنودايمان

يسن   34130 احمد محمد 36.5271714.754171787سمنودايمان

المنوفى   34131 محمد مصطفى 1725.558.557.59.573.5سمنودايمان

عامر   34132 عبدالرحيم ياسر 342610115.51016.554سمنودايمان

الشرم   34133 حسن مصطفى 3727.51812.512111784.5سمنودايه

الجناينى   34134 فتحى وائل 38.529.518.51414201778سمنودايه

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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دره   34135 على وجيه 38.52917156.52016.598سمنودايه

قاسم   34136 محمد السيد 26.515108.5471275سمنودبرديس

الشرم   34137 طه احمد 257.51185141564سمنودبسمله

الدرسى   34138 محمد باسم 38271214.514201475سمنودبسمله

المنتصر   34139 وجدى تامر 36271813.512201885سمنودبسمله

مرجان   34140 عبدالغنى عبدالرحيم 38.52718.51414201885سمنودبسمله

الصعيدى    34141 الشنهاب مصطفى ممدوح 2771511.2512.5191683سمنودبسمله

بدره   34142 طاهر اشرف 37261713.514.751918.589سمنودبسمه

الصعيدى   34143 احمد السيد 3319.515.5107.51817.592سمنودبسمه

سليمان   34144 محمد محمود 38.5302014.7515201787سمنودبسمه

ابوسالم   34145 نجيب انور 39.53020151519.51889.5سمنودبسنت

زايد   34146 عبداللطيف عبداللطيف 39.5302014.7514.752017.586سمنودبسنت

مسعود   34147 البيومى محمد 37.52217.514.51218.51886سمنودبسنت

عزت   34148 عبدالعظيم محمد 261513.57.57.517.515.582.5سمنودبسنت

نواره   34149 مصطفى محمد 152.51034171373سمنودبسنت

منطاش   34150 عبدالله عصام 27151010101816.584سمنودبوسى

المنشاوى   34151 مجاهد عوض 3729171414.752016.565سمنودبوسى

دره   34152 على السيد 30.519167.58.5181551.5سمنودبيان

شريف   34153 صبحى ابراهيم 38.52819.514.514.52015.563سمنودتسنيم

فوز   34154 ابراهيم ايهاب 35.526.51912.513.519.516.554.5سمنودتسنيم

عوض   34155 محمد خالد 38.52917.513.513.5202074سمنودتسنيم

عوض   34156 محمد مصطفى 37.5291713.513.5202074سمنودجهاد

الهاكع   34157 ابراهيم ابراهيم 24.51216.5312191854سمنودحبيبه

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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الدرس   34158 ربيع حسن 37.53019.7514152016.564سمنودحبيبه

السود   34159 محمد خالد 3929191515202073.5سمنودحبيبه

الجناينى   34160 محمد راغب 36.59.5175.58181561.5سمنودحبيبه

السلمونى   34161 سعيد على 39301913.515201475سمنودحبيبه

حسن   34162 محمد مجدى 3926.519.514.515201876سمنودحسناء

ربيع    34163 عثمان نجاح مجدى 26.515113.511131362سمنودحسناء

بركات   34164 السيد محمد واحد2.54واحد7.5صفر3نصف7.5سمنودحنان

البرعى   34165 محمد احمد 38.53017.511.5152015.565سمنودحنين

عبدالحليم   34166 محمد احمد 38.53017.5111519.51762سمنودحنين

الحنفى   34167 محمد خالد 38.528197.515201773سمنودخلود

العريان   34168 ابوبكر عبدالرحمن 39301913152017.5710سمنودداليا

الكنانى   34169 محمد محمد 36.516.5185.514.518.51774سمنوددعاء

الحلو   34170 ابراهيم راضى 15665544.562.5سمنوددنيا

يس   34171 جبر مصطفى 34.52511.5211.5141353سمنوددنيا

الدمياطى   34172 محمد ياسر 31.512.5102.51010653سمنوددنيا

ابوهيف   34173 كمال كمال 382819.511.512.52013.563سمنودرحاب

السعداوى   34174 عبدالمنعم ابراهيم 33.523.5177.513.518.511.561.5سمنودرحمه

دره   34175 على السيد واحد38.526.5189.514.7519157سمنودرحمه

البنا   34176 جابر حسين 35.523.518.59.5141614.562.5سمنودرحمه

شريف   34177 سعد خالد 38.528.519.510.51519.516.565.5سمنودرحمه

رضوان   34178 رمضان محمد 3823.518.510151911.568سمنودرحمه

منصور   34179 عبدالله محمد 373019.513.51418.51768سمنودرحمه

السبعه   34180 بدير محمود 37.527.519.512.514.7518.51868سمنودرحمه

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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الجد   34181 ابراهيم مصطفى 312819.51014.7514.51877.5سمنودرحمه

نواره   34182 اسماعيل اسماعيل 2422107.57.51212.578سمنودرضوى

العفيفى   34183 رمضان المغاورى 2118.56.58.57.55.513.576سمنودرضوى

ابوهيف   34184 مصطفى السيد 37.53019.75141519.517.579سمنودرغد

رضوان   34185 محمد مصطفى 282620411151777سمنودرغد

بدر   34186 محمد احمد 31.526.516.51110.514.516.576.5سمنودرنا

ابوحلوه   34187 فرج السيد 3221.513.55.59.5101766سمنودرنا

البرلسى   34188 عبدالحى محسن 3525157.511161666.5سمنودرنا

ابوهيف   34189 محمود احمد 38.52719.51314.5201978.5سمنودروان

شريف   34190 محمد على 38.529181315182068.5سمنودروان

شاهين   34191 مصطفى فرج 34.528.51712.51514.517.567.5سمنودروان

السعداوى   34192 على فؤاد 39.53019.751515202069سمنودروان

زيدان   34193 على محمد 36.527.519.7514.5151912.569سمنودروان

البدراوى   34194 حامد يوسف 3321191214.75191759سمنودروان

احمد   34195 عبدالمنعم وليد 3127188.511.5151467.5سمنودرول

زغلول   34196 ابوالمعاطى محمد 3829199.51313.51779سمنودريم

عجوه   34197 احمد محمد 3828.51811.513.5181679سمنودريم

الشهابى   34198 السيد عادل 2021.5164.511101567سمنودزينب

درويش   34199 احمد محمد 34.5261011918.514.554.5سمنودزينب

الصعيدى   34200 مصطفى صبحى 35.525.510139.51715.576سمنودساره

روميه   34201 فريز عاطف 39301914.514201777سمنودساره

علم   34202 السعيد محمد 39301914.7515201885.5سمنودساره

ابوحبيب   34203 سعد محمد 39301913.5142017.584.5سمنودسحر

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1581

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الوكيل   34204 محمد عبدالحليم 393017.513.513.5202084سمنودسلسبيل

الزيادى   34205 بيومى رفعت 39.53019.7515152018.564.5سمنودسلمى

عجوه   34206 السيد عبدالفتاح 39.52818.514.5152016.584.5سمنودسلمى

عبدالمجيد   34207 سرور على 13.511.553واحد254.565.5سمنودسلمى

سلمه   34208 عطيه مصطفى 33.5241584.51916.584سمنودسلمى

بسيونى   34209 عبدالحميد هانى 3925.51713.512.52015.584.5سمنودسلمى

عبدالفتاح   34210 فاروق ضياءالدين 3528.511.5147.51818.566.5سمنودسماح

قشاشه   34211 محمد احمد 363012.5149.52017.566سمنودسهام

السود   34212 فتحى هانى 37295.512.58.51916.585سمنودسهام

الشراميطى   34213 محمد علءالدين 39.527161311202066.5سمنودسهير

ابوحايس    34214 محمد عزت حسين 37.523.51211.592017.555سمنودسهيله

ابوسالم   34215 محمد طارق 38.52718.51411201666سمنودسهيله

عبدالصمد   34216 محمد عبدالله 6.552.5نصفواحدواحدواحدنصف4سمنودشروق

الديب   34217 فؤاد علء 3415105.5418.513.554.5سمنودشروق

ابوعصر    34218 كرم محمد محمد 32.521.577.551916.574سمنودشروق

عماره   34219 يوسف محمد 38.5301914.5152019.588.5سمنودشروق

العريان   34220 ابوبكر عبدالرحمن 33.52912137.518.518.568سمنودشرين

النحاس   34221 الدسوقى هانى 31.515.51010.55.515.517.576.5سمنودشمس

علم   34222 السيد ابراهيم 29196.57.57.51715.575سمنودشهد

المنشاوى   34223 عبدالمحسن احمد 39.52919.751411.519.52077سمنودشهد

عوض   34224 عبدالمعطى السعيد 39.53019.751415202076.5سمنودشهد

النشيلي   34225 عبده العربى 382715.514.59.519.51976.5سمنودشهد

نجا   34226 السيد حماده 372413102.514.51785.5سمنودشهد

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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الشهاوى   34227 حامد ماجد 37.526.515.513.511.518.52075.5سمنودشهد

النجار   34228 السيد محمد 35191087.515.515.565سمنودشهد

جمعه   34229 الغريب محمد 39281913.514.5201977سمنودشهد

احمد    34230 سيد عبدالشكور محمد 362115.5108.51516.565سمنودشهد

ابوقربانة   34231 محمد محمد 3824.517.512.58.518.517.567سمنودشهد

حجاج   34232 محمد محمد 3320.512.510416.516.565.5سمنودشهد

نصير   34233 محمد محمد 27.511.57.55.54.513.516.568.5سمنودشهد

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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قبوض   34234 عبده مصطفى 3928.519.51213201978.5سمنودشهد

زيدان   34235 شاكر ياسر 3829.519.5131119.519.578.5سمنودشهد

دوده   34236 مصطفى ياسر 383019.7514.5112019.578.5سمنودشهد

المنشاوى   34237 السعيد مسعد 39.52619.7514132019.577.5سمنودشيماء

بدوى   34238 جابر محمد 37.528.5191413202078سمنودصباح

الشبينى   34239 ربيع ايمن 38281012.57.518.519.577.5سمنودعائشه

الفلح   34240 جاد عبدالرحيم 32.525.510127.5171977.5سمنودعفاف

الديب   34241 محمد بكر 24.528126.754.52016.591.5سمنودعل

ابوحاتى   34242 اليمانى محمد 36.5301012.57.5171777.5سمنودغاده

مشاق   34243 عبدالوهاب حسنى 34261313.55.519.51677.5سمنودفاتن

منصور   34244 محمد احمد 34.53014.513.58.519.51577سمنودفاطمه

عوض    34245 مصطفى محمد الزهراء 39.53019.51414.52019.568.5سمنودفاطمه

الشابودى   34246 احمد تامر 39.53019.751415202098.5سمنودفاطمه

العواد   34247 ربيع عاطف 39.5302014132019.588.5سمنودفاطمه

ابوسمره   34248 مصطفى محمد 38281215101919.578.5سمنودفاطمه

الجاوى    34249 مصطفى الدين حسام 393018.51411201868.5سمنودلجين

نجا   34250 فتحى شادى 39.53019.514142018.567.5سمنودلوزان

الغريب   34251 الهللى محمد 30236.51.51.511.518.568سمنودليلى

عوض    34252 مصطفى الدين حسام 39.5302014152019.588.5سمنودماجده

الشوفى   34253 ابراهيم محمد 34.528161311202078.5سمنودمرفت

مشاق   34254 لطفى ابراهيم 34.52916.513.512.52019.578.5سمنودمريم

وهبه   34255 عبدالغنى احمد 3323.51885171568.5سمنودمريم

عوض   34256 محمود اشرف 10.51579412.51566.5سمنودمريم

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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السعيد   34257 احمد السعيد 35.52516.51312.519.51868.5سمنودمريم

العبد   34258 السيد السيد 34.5261513.5919.518.568.5سمنودمريم

المسيرى   34259 محمد السيد 393019.513.514.5202069سمنودمريم

ابوطالب   34260 عماد ايمن 352513.59.57.517.515.566سمنودمريم

البربري   34261 رجب جابر 3012163.754.751316.583سمنودمريم

ابوعسر   34262 سلمه حامد 31.5161510.59.5181356سمنودمريم

العريان   34263 عبدالمنعم عبدالكريم 34.5181587.518.51468سمنودمريم

حسن   34264 محمد مجدى 3929201414.519.51869سمنودمريم

نواره   34265 محمد محمد 4.510.7545واحد15.56.54.51.5سمنودمريم

المصرى   34266 يوسف عصام 3418.5107.58.5161547.5سمنودملك

الكنانى   34267 حسن ابراهيم 383016.51415202089.5سمنودمنه

صوله    34268 السيد السعيد الله 353013.511.513.51918.578.5سمنودمنه

زيدان    34269 محمد السيد الله 3829.5191214.52019.588.5سمنودمنه

ادم    34270 احمد حسين الله 39.52919.51314.52019.589سمنودمنه

المام    34271 المحمدى عاطف الله 3829.519.7513.514.52017.567.5سمنودمنه

الدش    34272 ابراهيم محمد الله 393019.51414.5201989سمنودمنه

الدرسى    34273 حامد محمد الله 3829.519.514.515202088سمنودمنه

راضى    34274 عبدالله محمود الله 392918.51415202079سمنودمنه

العفيفى    34275 رمضان مرجان الله 39.53019.51515202077.5سمنودمنه

نواره    34276 محمد مصطفى الله 393019.5141519.52078سمنودمنه

ابوكامل    34277 محمد هانى الله 3520105.57.513.51776.5سمنودمنه

حسين     34278 بدوى البلتاجى ياسر الله 36.52110139.515.517.565.5سمنودمنه

الفلح   34279 جاد المغاورى 39.5302014.5152017.589.5سمنودمنه

الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
الديك/   السيد عمر الشهيد
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الخولى   34280 احمد سمير 39.528.52014.514.5201879سمنودمنه

شعبان   34281 ربيع محمد 1059نصف3صفرنصف14.52سمنودمنه

العربى   34282 محمد حامد 33.527.56.511.512.513.512.569سمنودمنى

رمضان   34283 محمد ناصر 37.529.51714.51516.51859سمنودمنى

عبدالباسط   34284 مجاهد ابراهيم 3624107.514.514.51179.5سمنودمها

المنوفى   34285 محمد محسن 393017.51414.5191779سمنودمها

مدين   34286 البسطويسى محمد 392917.513.515191879.5سمنودموده

رمضان   34287 حسن محمد 3930201514.5201889.5سمنودمى

الخولى   34288 حلمى علء 32301011.51012.514.569سمنودميار

ابوجمعه   34289 محمد اشرف 3829.51212.59.515.51778.5سمنودميرنا

ابوعمره   34290 هندى اكرم 39.53014.515141915.579سمنودميريام

خليل   34291 جابر رضا 25.524.522.57.571768.5سمنودناديه

عسلو   34292 عاشور محمد 3928171211191889سمنودناديه

ابوهيف   34293 فتحى ياسر 31.513.54.52.55101056.5سمنودناديه

القططى   34294 البسطويسى ممدوح 3522.55.535.510.51367سمنودنجاه

ابودسوقى   34295 محمد ابراهيم 393019.513.514.752018.559.5سمنودندى

بسه   34296 السيد احمد 39.52714128.5151369.5سمنودندى

الفقى   34297 عبدالسلم بكر 21.513.56.57.55714.548سمنودندى

عايش   34298 محمد عبدالنبى 37.527.51013.511.517.516.559سمنودندى

الدرسي   34299 عبدالرحيم محمد 39.53019.514152017.598سمنودندى

عنتر   34300 سامى محمود 392819.7514.5142017.587.5سمنودندى

جمعه   34301 السيد محمد 382618139.519.51887سمنودنسمه

عباطه   34302 المحمدى كمال 32.5191011.5819.51987سمنودنعمه
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الشهب   34303 ابراهيم تامر 35.52211.512.5919.51887.5سمنودنغم

قالوش   34304 رجب محمد 28.520.511.512.58.519.51576.5سمنودنهاد

الحلو    34305 عبدالله سعيد الله 35.52214125.5181555.5سمنودنور

زهران   34306 فرج احمد 3425111311.519.516.568.5سمنودنورا

البيلى   34307 وجدى اشرف 3321710.5819.511.556.5سمنودنورا

البدراوى   34308 البيومى سامى 3527141112.519.51488سمنودنورا

عنتر   34309 السيد محمد 32.5261611.257.5161379سمنودنورا

ابوالسيد   34310 السيد مصطفى 31.521109.57.519.51556سمنودنورسين

عايش   34311 محمد احمد 34.5201011919.51856.5سمنودنورهان

المنشاوى   34312 بدير السيد 37.51812.512.582015.556سمنودنورهان

قرشم   34313 محمد طارق 27.5106115.5181465.5سمنودنورهان

النجار   34314 محمد ماجد 26155117.518.513.585.5سمنودنورهان

عثمان   34315 سعد هشام 38.523.514.512.51018.516.566.5سمنودنورهان

الدرسى   34316 عبدالفتاح ماهر 331810.511.59.5191667سمنودهاجر

الجه   34317 محمد محمد 38.529181311.5201778.5سمنودهاجر

الدش   34318 صلح سامح 3115.5128.57.518.51667.5سمنودهايدى

الخضرى   34319 محمود اشرف 37.52910.51310.52018.577سمنودهبه

نعمان    34320 بسطويسى مصطفى الله 38.526.517.5118.519.517.576.5سمنودهبه

رضوان   34321 حمدى هشام 38.528191314.519.518.576.5سمنودهبه

ابوصالح   34322 محمد رضا 38.524.51412.513.51918.576.5سمنودهدى

الطوخى   34323 مصطفى جلل 34.528.516141318.51877.5سمنودهدير

نعمان   34324 البسطويسى محمد 3927.51112.513.5201867.5سمنودهناء

شعبان   34325 رمضان اشرف 37.5281913132018.579سمنوديارا
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التايه   34326 عادل جمال 38.53019.5151519.519.589سمنوديارا

القط   34327 المتولى محمد 33.5154.58.511.51915.554سمنوديارا

العساسى   34328 محمد هانى 37.528.5191112.52015.575سمنوديارا

العاصى   34329 محمد محمود 352410.510.51119.51677.5سمنودياسمين

مطر   34330 مصطفى يوسف 39291713152019.577سمنودياسمين

الخولى   34331 عبدالفتاح على 3929201315202087.5سمنوديمنى

عبدربه   34332 فتوح السعيد بنين   ابراهيم ع زياد 34.5291712.511201557.5سمنودمحلة

ناصف   34333 احمد امجد بنين   ابراهيم ع زياد 1516.57.57.52.5189.557.5سمنودمحلة

السمنودى   34334 ابراهيم حماده بنين   ابراهيم ع زياد 2212107.52.5161265.5سمنودمحلة

ندا   34335 ابراهيم عبدالهادى بنين   ابراهيم ع زياد 27.55.557.5317.52.545سمنودمحلة

فوده   34336 ابراهيم محمود بنين   ابراهيم ع زياد 38.52918.51514.7519.51877سمنودمحلة

ابوزهره   34337 محمد مصطفى بنين   ابراهيم ع زياد 37271614.51419.51677سمنودمحلة

ابوالديار   34338 السعيد اشرف بنين   احمد ع زياد 29.520.51211.51517.515.575.5سمنودمحلة

التلوى   34339 على الرفاعى بنين   احمد ع زياد 35.527141314.5191866سمنودمحلة

ابوعماره   34340 عبدالوهاب السيد بنين   احمد ع زياد 23.5226.57.57.518856.5سمنودمحلة

ابوالعطا   34341 عبدالسلم ايمن بنين   احمد ع زياد 373018.5151519.51968.5سمنودمحلة

النجار   34342 عبدالعزيز بدوى بنين   احمد ع زياد 24165.587.5168.568سمنودمحلة

عوض   34343 شحته جمال بنين   احمد ع زياد 13.51258واحد2015.53.53سمنودمحلة

ربيع   34344 عبدالجواد خليل بنين   احمد ع زياد 22.529.51012141816.568سمنودمحلة

هاشم   34345 سعد رضا بنين   احمد ع زياد 38301913.513.52016.557.5سمنودمحلة

محمود   34346 عبدالصادق سمير بنين   احمد ع زياد 30211014.57.5161177سمنودمحلة

العزب    34347 احمد دياب عصام بنين   احمد ع زياد 3128.511.510.58191368.5سمنودمحلة

ناصف   34348 عبدالمعطى عطاء بنين   احمد ع زياد 38301915152016610سمنودمحلة
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عبدالقادر   34349 محمد عماد بنين   احمد ع زياد 352311.5149.519.513.567سمنودمحلة

ابوالعطا   34350 محمد غازى بنين   احمد ع زياد 2415567.516.51464سمنودمحلة

برغوث   34351 محمود ماجد بنين   احمد ع زياد 342410.513.513.5171355سمنودمحلة

عساف   34352 الدسوقى محمد بنين   احمد ع زياد 27.522.511131317.511.576سمنودمحلة

حسين    34353 على بدوى محمد بنين   احمد ع زياد 11.546.525.51410.563سمنودمحلة

ابوحجازى   34354 عبدالغنى محمد بنين   احمد ع زياد 24.510.51010.5111911.573سمنودمحلة

فايد   34355 مصطفى محمد بنين   احمد ع زياد 35.52015.51414.519.513.574سمنودمحلة

ابوالعطا    34356 الله حسب ناجى بنين   احمد ع زياد 25.51213.5121219.51783سمنودمحلة

السامولى   34357 يونس نبيل بنين   احمد ع زياد 29.520.512812.5199.574سمنودمحلة

الزيادى   34358 محمود اسامه بنين   ادهم ع زياد 35.527.512.51212.519.51775.5سمنودمحلة

ابراهيم    34359 المتولى على علء بنين   الحسين ع زياد 221274.51115.51154.5سمنودمحلة

ابوصالح   34360 عقل صلح بنين   السيد ع زياد 3626.5111413.517.51477سمنودمحلة

الغندور   34361 عبدالرازق عبدالحى بنين   السيد ع زياد 25.5151011.513.519.513.578سمنودمحلة

ديغم   34362 حمزه بنين   انسعصام ع زياد 27.512.51085.517.512.574.5سمنودمحلة

عبدالنبى   34363 محمد صلح بنين   اياد ع زياد 3323.516413.52011.575سمنودمحلة

القنص    34364 محمد عبدالحميد الدين بنين   حسام ع زياد 31.515.51312.512.52010.572.5سمنودمحلة

ابومندور    34365 نبيه العابدين زين بنين   حسام ع زياد 38301814152018.574.5سمنودمحلة

النجار   34366 زكريا محمد بنين   حسام ع زياد 18.511.54.57.55.5101042.5سمنودمحلة

سلمه   34367 محمد محمد بنين   حسن ع زياد 25.526171210.518.51272.5سمنودمحلة

ناصف   34368 حسنى محمد بنين   حسنى ع زياد 16.5813.57.58.5171374.5سمنودمحلة

ندا   34369 ابراهيم ابراهيم بنين   حلمى ع زياد 29.52717.51313.51911.575.5سمنودمحلة

بركات   34370 حمزه مصطفى بنين   حمزه ع زياد 393019.514.5152017.578سمنودمحلة

السامولى   34371 احمد احمد بنين   خالد ع زياد 38.53019.51515201759سمنودمحلة
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ابوغياتى   34372 محمد محمد بنين   رضا ع زياد 25.519.5197.51119977.5سمنودمحلة

يحى   34373 رمضان حاتم بنين   رمضان ع زياد 2622159111913.577.5سمنودمحلة

حجه   34374 الدسوقى اهاب بنين   زياد ع زياد 34271514.57.516.511.568.5سمنودمحلة

باشه   34375 السيد بشير بنين   زياد ع زياد 383019.51513.52016.569سمنودمحلة

النوسانى    34376 عبدالفتاح الدين علء بنين   زياد ع زياد 39.53019.51515201779.5سمنودمحلة

الخضر   34377 يونس ياسر بنين   زياد ع زياد 3327.5181313201888.5سمنودمحلة

صقر    34378 عبدالعاطى كمال الدين بنين   سيف ع زياد 30.52717.59917.51378.5سمنودمحلة

شوشه   34379 شعبان صلح بنين   شعبان ع زياد 201273316.511.566.5سمنودمحلة

الزمار   34380 احمد محمود بنين   ضياء ع زياد 318.510.565نصف8.586سمنودمحلة

بركات   34381 على عبدالحكيم بنين   طارق ع زياد 36.529.515.511141914.566سمنودمحلة

الجربه   34382 محمد طلعت بنين   طه ع زياد 2926.515.51314.52015.576.5سمنودمحلة

محمد   34383 حسين عبده بنين   عادل ع زياد 3928.518.51314.52012.574سمنودمحلة

المحمدى   34384 نصر المحمدى بنين   عبدالرحمن ع زياد 1511.5111.51.513.513.554سمنودمحلة

ابودغيد   34385 محمد حمدى بنين   عبدالرحمن ع زياد 3628.51212.5101916.574سمنودمحلة

البغدادى   34386 احمد خالد بنين   عبدالرحمن ع زياد 37.52817.512.513.5201668.5سمنودمحلة

الدمتناوى   34387 محمد شريف بنين   عبدالرحمن ع زياد 3829.519.512.510.51915.567.5سمنودمحلة

دراج   34388 شعبان هانى بنين   عبدالرحمن ع زياد 29.516.5101212.51919.555سمنودمحلة

البطحيش   34389 عبدالقادر حمدى بنين   عبدالقادر ع زياد 28.517.5107.581714.554.5سمنودمحلة

ابوعيطه   34390 بدير اسامه بنين   عبدالله ع زياد 29.515107.54.51110.564سمنودمحلة

البطشه   34391 عبدالحى ايمن بنين   عبدالله ع زياد 3616.517117.5161454.5سمنودمحلة

عبدالرحيم   34392 السيد عاطف بنين   عطاء ع زياد 352618.514.5121912.567سمنودمحلة

ابوعامر    34393 على الدين صلح بنين   على ع زياد 266.55.53.55.51010.545.5سمنودمحلة

كامل   34394 عبدالعزيز عادل بنين   عماد ع زياد 31.527111511.518.59.556.5سمنودمحلة
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الميهى   34395 عبدالغنى ياسر بنين   عمار ع زياد 38.5301914.5152017.588سمنودمحلة

لشين   34396 عبدالمنعم اسامه بنين   عمر ع زياد 38.7529.51914.5152016.588سمنودمحلة

كامل   34397 عبدالعزيز عصام بنين   عمر ع زياد 301513.512.514.512.51162.5سمنودمحلة

عبدربه   34398 محمد المتولى بنين   عمرو ع زياد 21.517101111.51512.563.5سمنودمحلة

الغريب   34399 عبدالمنعم عادل بنين   عمرو ع زياد 22126.589111163سمنودمحلة

الفندى   34400 السيد عبدالحميد بنين   عمرو ع زياد 15321.543.510.562سمنودمحلة

عسكر   34401 المهدى ايمن بنين   فادى ع زياد 39.53019.51415201866سمنودمحلة

العشر   34402 وحيد ياسر بنين   فارس ع زياد 82.54.52.52.526.542.5سمنودمحلة

عيسى   34403 فؤاد الرفاعى بنين   فؤاد ع زياد 18.533.552.531053سمنودمحلة

الدقن   34404 عبداللطيف السعيد بنين   كريم ع زياد 17345.55.52.510.555سمنودمحلة

ابوالديار   34405 حامد عبداللطيف بنين   كريم ع زياد 26.5810997.58.553.5سمنودمحلة

الملط   34406 الدرينى محمد بنين   كريم ع زياد 20.5667.55.54.5952.5سمنودمحلة

ابوعيطه   34407 رشاد محمد بنين   كريم ع زياد 2115117.5811.514.564سمنودمحلة

ابويوسف   34408 محمد محمد بنين   كريم ع زياد 311512.5981416.567سمنودمحلة

حلوه   34409 ابراهيم طلعت بنين   مازن ع زياد 3928.518.514.7514.518.51754سمنودمحلة

الصفطى   34410 عبدالهادى احمد بنين   محمد ع زياد 39.529.51914.51519.51675سمنودمحلة

عطيه   34411 صابر اسامه بنين   محمد ع زياد 3826.51814.51516.515.576سمنودمحلة

المسيرى   34412 فوزى اشرف بنين   محمد ع زياد 33.520.514.51213.51519.574سمنودمحلة

البردويل   34413 محمد اشرف بنين   محمد ع زياد 37241613.51516.751756سمنودمحلة

الشافعى   34414 محمدين اشرف بنين   محمد ع زياد 38.52818.513.51419.51758سمنودمحلة

صالح   34415 السيد السيد بنين   محمد ع زياد 382819.514.51519.515.555سمنودمحلة

سليمان   34416 محمد ايمن بنين   محمد ع زياد 3316103.53.51314.553.5سمنودمحلة

ابوالديار   34417 الهادى رضا بنين   محمد ع زياد 372113.5116.517.514.553.5سمنودمحلة
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دراج   34418 عوض رضا بنين   محمد ع زياد 3319.511.5139.511.51056.5سمنودمحلة

الشاعر   34419 محمود شعبان بنين   محمد ع زياد 39.53019151519.515.568سمنودمحلة

السمنودى   34420 حمزه عادل بنين   محمد ع زياد 30.523107.55.59.751466سمنودمحلة

ابوعبده   34421 عطيه عادل بنين   محمد ع زياد 3627107.5615.51156.5سمنودمحلة

المعنا   34422 حسين عبدالحكيم بنين   محمد ع زياد 37.52618.511.511.5181876سمنودمحلة

ابوسعده   34423 اسماعيل عبدالعاطى بنين   محمد ع زياد 37.52919.514.5152014.569.5سمنودمحلة

عبيد   34424 السيد عبدالعليم بنين   محمد ع زياد 21.51575610.51144سمنودمحلة

ابودفر   34425 عامر عبدالمعطى بنين   محمد ع زياد 1811.557.55.59455.5سمنودمحلة

السامولى   34426 عوض عماد بنين   محمد ع زياد 39.530191515201478سمنودمحلة

الهلوى   34427 احمد فتحى بنين   محمد ع زياد 30.5121023.51112.552.5سمنودمحلة

ابويوسف    34428 محمد عنتر محمد بنين   محمد ع زياد 181753.5311.5873سمنودمحلة

ابوزهره   34429 عبدالحى منير بنين   محمد ع زياد 39301814.5152016.557سمنودمحلة

ابوالعطا   34430 عبدالسلم هانى بنين   محمد ع زياد 40301915152016.557سمنودمحلة

ابراهيم   34431 عبدالفتاح ابراهيم بنين   محمود ع زياد 38.528.514.51513191786سمنودمحلة

ناصف   34432 احمد السيد بنين   محمود ع زياد 18.524101.52.510.51175.5سمنودمحلة

ناصف   34433 عبدالمطلب رمضان بنين   محمود ع زياد 24.52310.513.57.510.5754.5سمنودمحلة

سليمان   34434 محمد ضياء بنين   محمود ع زياد 30.521.51012111410.553.5سمنودمحلة

سرور   34435 خضر عبدالحميد بنين   محمود ع زياد 393015141319.511.575.5سمنودمحلة

عميره   34436 محمد عبدالمقصود بنين   محمود ع زياد 30.51510119.51710.552.5سمنودمحلة

ابوسعده   34437 اسماعيل عمر بنين   محمود ع زياد 36.5211910.5615.51443سمنودمحلة

الشاذلى   34438 محمد محسن بنين   محمود ع زياد 304162.5381042.5سمنودمحلة

الشقر   34439 زكريا نجيب بنين   محمود ع زياد 3830191515201875سمنودمحلة

اليمانى   34440 عبدالهادى الرفاعى بنين   مروان ع زياد 39301913152013.553.5سمنودمحلة
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ندا   34441 مسعد اللفى بنين   مسعد ع زياد 3926191413.51915.557سمنودمحلة

عبدالرحمن   34442 مصطفى طلحه بنين   مصطفى ع زياد 122.5102.51.54.59.544.5سمنودمحلة

سالم   34443 مصطفى علء بنين   مصطفى ع زياد 35.52219.5131417.516.559سمنودمحلة

الدميرى   34444 عبدالمنعم محمد بنين   مصطفى ع زياد 33.512.514.594.513.511.554سمنودمحلة

شتات   34445 مختار عمر بنين   معاذ ع زياد 38.529.52014.514.519.512.567.5سمنودمحلة

ابوعميره   34446 محمود محمود بنين   معاذ ع زياد 3723181312.5191454سمنودمحلة

زايد   34447 احمد محمد بنين   نادر ع زياد 36.5811.514.75131516.567سمنودمحلة

عبدالعال   34448 صلح محمد بنين   نادر ع زياد 3928191515201858سمنودمحلة

ابوعميره   34449 عبدالعزيز هانى بنين   نادر ع زياد 36.52718.514141914.557سمنودمحلة

ناصف   34450 شبانه يوسف بنين   نادر ع زياد 372418.5128.518.515.545.5سمنودمحلة

فايد   34451 مصطفى على بنين   ناصر ع زياد 37.52016.597.518.751455سمنودمحلة

ابوالديار   34452 عبدالحميد السيد بنين   نبيل ع زياد 35106.5221815.553سمنودمحلة

ابوعامر   34453 على احمد بنين   هشام ع زياد 38.529.5201515202089.5سمنودمحلة

لشين   34454 محمد محمد بنين   هشام ع زياد 37.523169.5516.251357.5سمنودمحلة

ناصف   34455 عبدالمنعم محمد بنين   يوسف ع زياد 3151052.515.251463سمنودمحلة

قشانه   34456 محمود مسعد بنين   يوسف ع زياد 348.51010416.514.563.5سمنودمحلة

الغندور   34457 ابراهيم ابراهيم بنين  ابراهيم ع 30.516107.5713.514.556.5سمنودابوبكرالصديق

الدالى   34458 ابراهيم احمد بنين  ابراهيم ع 3520.51713.512.513.252058سمنودابوبكرالصديق

البحيرى   34459 ابراهيم خالد بنين  ابراهيم ع 38.53019.751514.52020810سمنودابوبكرالصديق

عماره   34460 ابراهيم خالد بنين  ابراهيم ع 37.527171514.519.752088.5سمنودابوبكرالصديق

شوشه   34461 ابراهيم عماد بنين  ابراهيم ع 392615.5141319.752079.5سمنودابوبكرالصديق

العنانى   34462 ابراهيم يحيى بنين  ابراهيم ع 25.57105261877.5سمنودابوبكرالصديق

شادى   34463 احمد حسين بنين  احمد ع 21.510.5107.52.512.7514.569سمنودابوبكرالصديق
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ابوزيد   34464 سعد صبحى بنين  احمد ع 36.521.516.511.51118.752078.5سمنودابوبكرالصديق

ابوالروس   34465 مصطفى طارق بنين  احمد ع 3110.51012.5111817.587.5سمنودابوبكرالصديق

دراج   34466 على عادل بنين  احمد ع 281510107.5152066.5سمنودابوبكرالصديق

حندق   34467 احمد عبدالعاطى بنين  احمد ع 35.58.51110.541416.557.5سمنودابوبكرالصديق

خليل   34468 محمد عبدالعزيز بنين  احمد ع 22.58.55531216.576سمنودابوبكرالصديق

صقر   34469 الرفاعى عبدالناصر بنين  احمد ع 341510128.5151987.5سمنودابوبكرالصديق

الرياش   34470 احمد عطاء بنين  احمد ع 3929.5191514.5201999سمنودابوبكرالصديق

الزمار   34471 صبيح عطاء بنين  احمد ع 382919141519.751978سمنودابوبكرالصديق

البحيرى   34472 كمال غازى بنين  احمد ع 2186.511.52.511.751659سمنودابوبكرالصديق

فوده   34473 احمد محمد بنين  احمد ع 392819.514.51519.520810سمنودابوبكرالصديق

الجوهرى   34474 رمضان محمد بنين  احمد ع 3829191513.519.7518810سمنودابوبكرالصديق

عبدالله   34475 محمد محمد بنين  احمد ع 36.525.516.5141319.7519.588سمنودابوبكرالصديق

الدحليش   34476 على محمود بنين  احمد ع 32.51513.513.5517.52088.5سمنودابوبكرالصديق

الحسينى   34477 احمد مدحت بنين  احمد ع 36.51510125141459.5سمنودابوبكرالصديق

البرجى   34478 محمد مدحت بنين  احمد ع 322415.512.2512.51814.5810سمنودابوبكرالصديق

الجيزاوى   34479 محمود هانى بنين  احمد ع 37.517.518.51414191878.5سمنودابوبكرالصديق

القمع   34480 السيد شعبان بنين  ادهم ع 3628.515.5117.517.512.559.5سمنودابوبكرالصديق

ابوصالح   34481 عبدالقادر محمد بنين  ادهم ع 27.52413104.5171165.5سمنودابوبكرالصديق

ابوغنيمه   34482 ابراهيم احمد بنين  اسامه ع 38.53019.514.75131915.5710سمنودابوبكرالصديق

شلتوت   34483 مجاهد خالد بنين  اسلم ع 32.524.516.5129.517.751354.5سمنودابوبكرالصديق

ابوغياتى   34484 مسعد محمد بنين  اسلم ع 36.52313.511.5818.51247سمنودابوبكرالصديق

عبدالفتاح   34485 العزب وليد بنين  اسلم ع 3722.51513918.751657سمنودابوبكرالصديق

السامولى   34486 ابراهيم محمد بنين  الحسين ع 2722.512.597.51515.567.5سمنودابوبكرالصديق
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المزين    34487 جلل اشرف بنين  السعيد ع 20.59.51082.513.251344.5سمنودابوبكرالصديق

فوده   34488 البسيونى رضا بنين  السعيد ع 221513117.516.2510.546سمنودابوبكرالصديق

محارب   34489 السيد حمدى بنين  السيد ع 372919.514101913.569سمنودابوبكرالصديق

شعلن    34490 محمد عبدالعزيز محمد بنين  امجد ع 38.528.518.513.512199.547سمنودابوبكرالصديق

عامر   34491 شعبان ابراهيم بنين  امير ع 362615.5139.518.751459.5سمنودابوبكرالصديق

السامولى   34492 زيدان زيدان بنين  امير ع 3628151310.517.7513.569سمنودابوبكرالصديق

الشاعر   34493 الرفاعى ناجى بنين  امير ع 37.52918.514.751419.51268.5سمنودابوبكرالصديق

الجمل   34494 كمال مصطفى بنين  امين ع 372919.51414.518.7511.578سمنودابوبكرالصديق

قاسم   34495 محمود وائل بنين  باسل ع 38.52919.515152014.587.5سمنودابوبكرالصديق

سلم   34496 توفيق عبدالحميد بنين  توفيق ع 28.52610.5127.516.251376سمنودابوبكرالصديق

محرم   34497 جلل ايمن بنين  جلل ع 33.526.517.5111018.2518.568سمنودابوبكرالصديق

عناب   34498 مروان محسن بنين  حاتم ع 1219.5107.57.51511.566.5سمنودابوبكرالصديق

الضوينى   34499 ابراهيم عماد بنين  حازم ع 11196.5104.5121056سمنودابوبكرالصديق

ابودغيد   34500 حسن عماد بنين  حسن ع 30.528.513.5137.519.2511.578سمنودابوبكرالصديق

عيسى   34501 حلمى محمد بنين  حلمى ع 29.52915.514.58.518.513.558.5سمنودابوبكرالصديق

ابورزيق   34502 حمدى امجد بنين  حمدى ع 27.524129.59.519.5957.5سمنودابوبكرالصديق

زقزوق   34503 احمد عبدالحى بنين  خالد ع 261814.512.57.519945.5سمنودابوبكرالصديق

قاسم   34504 محمود محمد بنين  خالد ع 24.524161391913.557.5سمنودابوبكرالصديق

عميره   34505 سعد سعيد بنين  رأفت ع 35.53017.512.513.52017.557.5سمنودابوبكرالصديق

الجربه    34506 الدين جمال احمد بنين  رحيم ع 37.53020141519.7517.569.5سمنودابوبكرالصديق

المزين   34507 جلل رأفت بنين  رضا ع 221212.5107.516.514.568.5سمنودابوبكرالصديق

ابوعيطه   34508 الدسوقى الدسوقى بنين  رفعت ع 30.51515141317.51757سمنودابوبكرالصديق

جوده   34509 عبدالعاطى اشرف بنين  رمضان ع 3626191413.51818.567سمنودابوبكرالصديق
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البلتاجى   34510 شفيق حماده بنين  زياد ع 341715.511.58.516.51754.5سمنودابوبكرالصديق

سلم   34511 ابراهيم سامى بنين  زياد ع 15157.57.58.513.51654سمنودابوبكرالصديق

الشيخ   34512 احمد محمد بنين  زياد ع 38.52619141119.7517.547.5سمنودابوبكرالصديق

حواس   34513 عبدالغنى محمد بنين  زياد ع 35.5281912.510.5191868.5سمنودابوبكرالصديق

الدرس   34514 خليل نبيل بنين  زياد ع 35.52316.511.59.519.511.558سمنودابوبكرالصديق

عاشور   34515 عبده وائل بنين  زياد ع 343018.51413.519.751866سمنودابوبكرالصديق

حندق    34516 رمضان محمد الدين بنين  زين ع 35.528131152015.555سمنودابوبكرالصديق

شلضوم   34517 محمود محمد بنين  سامح ع 33.52416138.51816.565سمنودابوبكرالصديق

ابوغنيمه   34518 توفيق السيد بنين  سامى ع 3126131310.517.515.543.5سمنودابوبكرالصديق

ثروه   34519 شعبان وليد بنين  سيف ع 3527181414.751917.557سمنودابوبكرالصديق

العبد   34520 شكرى وليد بنين  شاهر ع 191614.59.57.51511.545سمنودابوبكرالصديق

الغريب   34521 رمضان رمضان بنين  طارق ع 35.52918.513.511.519.518.566سمنودابوبكرالصديق

شلتوت   34522 جمعه رمضان بنين  عادل ع 24.51811117.517.51045سمنودابوبكرالصديق

عبدالعال   34523 على ابراهيم بنين  عبدالرحمن ع 231910.511.58.51615.543.5سمنودابوبكرالصديق

البرجى   34524 فريد احمد بنين  عبدالرحمن ع 302414.59.5817.515.545.5سمنودابوبكرالصديق

فوده   34525 محمد اسلم بنين  عبدالرحمن ع 2523108.51016.51255سمنودابوبكرالصديق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1596

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

سلم   34526 عبدالسلم الرفاعى بنين  عبدالرحمن ع 36.529.517.514.514.52017.567سمنودابوبكرالصديق

الساداتى   34527 محمد السيد بنين  عبدالرحمن ع 30.528121010.518.515.544.5سمنودابوبكرالصديق

عبدالرازق   34528 عبدالحكيم ايمن بنين  عبدالرحمن ع 36.5301914131917.555سمنودابوبكرالصديق

دبح    34529 المتولى حسن حسن بنين  عبدالرحمن ع 353018.514.7513.519.51855سمنودابوبكرالصديق

الدقن    34530 مسعد الله عطاء بنين  عبدالرحمن ع 342910119.51816.554.5سمنودابوبكرالصديق

صقر   34531 الرفاعى محمد بنين  عبدالرحمن ع 31.529.516119.517.51543.5سمنودابوبكرالصديق

المزين   34532 جلل محمد بنين  عبدالرحمن ع 10166.57.52.515.51344.5سمنودابوبكرالصديق

عرفه    34533 قابيل عبدالرحمن محمد بنين  عبدالرحمن ع 31.529101210.519.517.553.5سمنودابوبكرالصديق

ابوعميره   34534 عبدالعزيز محمد بنين  عبدالرحمن ع 33.5307.514.5918.516.544سمنودابوبكرالصديق

منصور   34535 عبدالغنى محمد بنين  عبدالرحمن ع 34.5301814919.51865.5سمنودابوبكرالصديق

فوده   34536 كمال محمد بنين  عبدالرحمن ع 3830171513.519.518.545.5سمنودابوبكرالصديق

ابوعيطه   34537 عبدالعزيز محمود بنين  عبدالرحمن ع 322311.5151319.51845سمنودابوبكرالصديق

شلضوم   34538 عزت محمود بنين  عبدالرحمن ع 3829.51913.514.519.516.546سمنودابوبكرالصديق

ابوالفضل   34539 ابوالفتوح مصطفى بنين  عبدالرحمن ع 39.5291714.51519.51886.5سمنودابوبكرالصديق

دره   34540 عبدالعزيز احمد بنين  عبدالعزيز ع 38.5282015152018.558.5سمنودابوبكرالصديق

موسى    34541 محمد حسن احمد بنين  عبدالله ع 32271614151916.544سمنودابوبكرالصديق

فرحات   34542 عبدالله عادل بنين  عبدالله ع 32.5271014.51518.517.554.5سمنودابوبكرالصديق

النبراوى   34543 سعد رفعت بنين  عطيه ع 36271614.751418.51645سمنودابوبكرالصديق

الصعيدى   34544 محمود عصام بنين  على ع 35.52813.512.51418.51655.5سمنودابوبكرالصديق

شوشه   34545 ابراهيم فرج بنين  عماد ع 362515.51414.5191655سمنودابوبكرالصديق

المعداوى   34546 مصطفى احمد بنين  عمار ع 39272014.51519.751646سمنودابوبكرالصديق

محمد    34547 السيد السيد انس بنين  عمر ع 383020151519.518.574سمنودابوبكرالصديق

سجاع   34548 عرفه بهجت بنين  عمر ع 23.51811.59.57.518.518.564سمنودابوبكرالصديق
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السامولى   34549 احمد صلح بنين  عمر ع 34.52919.51514.752017.567سمنودابوبكرالصديق

الشباسى    34550 وفا على على بنين  عمر ع 28.52719.51514.75201657.5سمنودابوبكرالصديق

زقزوق   34551 السيد محمد بنين  عمر ع 37.529.519.514142015.577.5سمنودابوبكرالصديق

المحلوى   34552 جلل محمود بنين  عمر ع 37.5302014.514.5201456سمنودابوبكرالصديق

البدرى   34553 محمد مسعد بنين  عمر ع 342919.514.514.519.51257سمنودابوبكرالصديق

برغوث   34554 توفيق ابراهيم بنين  عمرو ع 32.5181814.51417.51556.5سمنودابوبكرالصديق

عجور   34555 محمد خالد بنين  عمرو ع 383019.515152018.568.5سمنودابوبكرالصديق

شرف   34556 السعيد نادر بنين  عمرو ع 382819.513152016.563.5سمنودابوبكرالصديق

يونس   34557 السيد ابراهيم بنين  فادى ع 29.5241812.512.519.7512.555سمنودابوبكرالصديق

حلوه   34558 فتحى وليد بنين  فادى ع 31.5201410.57.516.513.556.5سمنودابوبكرالصديق

شرف   34559 طلعت بنين  فارسمسعود ع 252410.51314.520947.5سمنودابوبكرالصديق

الغندور   34560 السعيد نبيل بنين  فارس ع 35.52917.51514201857سمنودابوبكرالصديق

السباك   34561 فتحى سلمه بنين  فتحى ع 17.51510117.519.510.556سمنودابوبكرالصديق

الدقن   34562 احمد احمد بنين  كريم ع 302014.514.57.518.512.567سمنودابوبكرالصديق

ابوعميره   34563 مسعد اسعد بنين  كريم ع 22171011.5615.513.556سمنودابوبكرالصديق

الشهاوى   34564 اليمانى بدير بنين  كريم ع 301713.511.5819.51157سمنودابوبكرالصديق

درويش   34565 على عبدالرحمن بنين  كريم ع غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودابوبكرالصديق

عقده   34566 الرفاعى محمد بنين  كريم ع 37.53019.5151419.51868سمنودابوبكرالصديق

خليل   34567 المنسوب محمد بنين  كريم ع 35291914.75919.514.567.5سمنودابوبكرالصديق

البطحيش   34568 البيلى ممدوح بنين  كريم ع 19.513.547.5نصف3015109.5سمنودابوبكرالصديق

البيومى     34569 محمد المتولى بنين  كمال ع 54.5واحد1.586.525.59.5سمنودابوبكرالصديق

المعنا   34570 مصطفى ابراهيم بنين  مازن ع 3730191413.52013.556سمنودابوبكرالصديق

عجور   34571 حسنى احمد بنين  محمد ع 312115.514916.511.556.5سمنودابوبكرالصديق
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شوشان   34572 حمدى احمد بنين  محمد ع 301812.54.53121054.5سمنودابوبكرالصديق

حاجين   34573 عبدالرحمن احمد بنين  محمد ع 10156.57.52.574.542.5سمنودابوبكرالصديق

قاسم   34574 محمد احمد بنين  محمد ع 29.5157.57.551111.554سمنودابوبكرالصديق

الدرس   34575 مخيمر احمد بنين  محمد ع 38.52418.514.514.517.514.564سمنودابوبكرالصديق

ناصف   34576 محمد اسامه بنين  محمد ع 30.51910.511.5316.51273.5سمنودابوبكرالصديق

الغريب   34577 رمضان الرفاعى بنين  محمد ع 393018.514.51518.51874سمنودابوبكرالصديق

ابوغياتى   34578 ابراهيم السعيد بنين  محمد ع 21154.54.548.512.553.5سمنودابوبكرالصديق

عطيه   34579 عبداللطيف السعيد بنين  محمد ع 39.53019.515152018.566.5سمنودابوبكرالصديق

ديغم   34580 رمضان السيد بنين  محمد ع 382118.513.51219.51464.5سمنودابوبكرالصديق

الجمل   34581 اليمانى اليمانى بنين  محمد ع 37.52617.51513.51915.563.5سمنودابوبكرالصديق

الفخرانى   34582 اسماعيل ايمن بنين  محمد ع 36.52617.5139.5161265سمنودابوبكرالصديق

شلتوت   34583 محمود بشرى بنين  محمد ع 33.51617.511.511.5151773.5سمنودابوبكرالصديق

النبراوى   34584 محمد حماده بنين  محمد ع 19.51154.57.598.584.5سمنودابوبكرالصديق

الشلبانى   34585 البيلى رضا بنين  محمد ع 21.5153.53.55.571145سمنودابوبكرالصديق

الريس   34586 رفعت شريف بنين  محمد ع 29.511125.57.5131664.5سمنودابوبكرالصديق

حندق   34587 حسين شعبان بنين  محمد ع 281610.59.59181474.5سمنودابوبكرالصديق

الخضر   34588 نظيف شعبان بنين  محمد ع 32.52117.59.511.51614.575.5سمنودابوبكرالصديق

الغندور   34589 عوض صبحى بنين  محمد ع 21.516710.55111175.5سمنودابوبكرالصديق

ابوحجر   34590 صبحى طارق بنين  محمد ع 24.5151010.551411.575.5سمنودابوبكرالصديق

ابواحمد   34591 محمد عادل بنين  محمد ع 382619.7514.7514.51916.577سمنودابوبكرالصديق

ابوعميره   34592 الدسوقى عبدالحميد بنين  محمد ع 372111.513.5141816.564.5سمنودابوبكرالصديق

موسى   34593 رمضان عبدالحميد بنين  محمد ع 382819.51514.752016.564.5سمنودابوبكرالصديق

شلطه   34594 شرف عبدالرحمن بنين  محمد ع 21.52514.510.59.5199.577.5سمنودابوبكرالصديق
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ابوصالح    34595 الهادى محمد عبدالمنعم بنين  محمد ع 38.52819.514142017.578.5سمنودابوبكرالصديق

البصال   34596 محمد عطاء بنين  محمد ع 37.53019.514.7511.5201878سمنودابوبكرالصديق

ابوصالح   34597 رمضان ماهر بنين  محمد ع 31.52618109.51616.578سمنودابوبكرالصديق

الشقر   34598 عبدالفتاح محمد بنين  محمد ع 372916.5111017.514.576سمنودابوبكرالصديق

ابوالديار   34599 نجاح مسعد بنين  محمد ع 22.52911.544.5161565.5سمنودابوبكرالصديق

العشماوى   34600 حامد مصطفى بنين  محمد ع 292714.5891614.575.5سمنودابوبكرالصديق

المليجى   34601 وهبه مصطفى بنين  محمد ع 322916.597.5181278سمنودابوبكرالصديق

حموده   34602 عبدالرءوف يحيى بنين  محمد ع 393019.515152018.578سمنودابوبكرالصديق

حندق   34603 احمد احمد بنين  محمود ع 1222457.512.5675.5سمنودابوبكرالصديق

الجربه    34604 على عبدالعظيم اشرف بنين  محمود ع 39.529201514.52015.559سمنودابوبكرالصديق

الشهاوى   34605 محمد اشرف بنين  محمود ع 12.515102.55.5126.555سمنودابوبكرالصديق

الغريب   34606 فوزى المتولى بنين  محمود ع 302512.58815866سمنودابوبكرالصديق

القاضى    34607 الله عوض جمال بنين  محمود ع 29.52217.585.7518.59.577.5سمنودابوبكرالصديق

ابوالروس   34608 مصطفى عبدالعزيز بنين  محمود ع 26261010.57.514.5655.5سمنودابوبكرالصديق

البنا   34609 السيد محسن بنين  محمود ع غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودابوبكرالصديق

السامولى   34610 صديق محمد بنين  محمود ع 20.52014.57.54.513.511.556سمنودابوبكرالصديق

الزمار   34611 محمود محمد بنين  محمود ع 34.52918114.51912.576سمنودابوبكرالصديق

الدش   34612 عبدالحميد احمد بنين  مصطفى ع 35.5301813.512.519.516.577.5سمنودابوبكرالصديق

باشا   34613 احمد اسامه بنين  مصطفى ع 37.53018128.5201489سمنودابوبكرالصديق

يحى   34614 الهادى تامر بنين  مصطفى ع 14.5151132.59.55.554.5سمنودابوبكرالصديق

عناب    34615 على وحيد زهران بنين  مصطفى ع 342614.594141055سمنودابوبكرالصديق

شاهين   34616 محمد صبحى بنين  مصطفى ع 26.5151034.58.57.555سمنودابوبكرالصديق

السيد   34617 عبدالعليم محمود بنين  مصطفى ع 3928191413.519.514.589سمنودابوبكرالصديق
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قرقش   34618 محمد محمود بنين  مصطفى ع 15.5157.544610.545.5سمنودابوبكرالصديق

عقده   34619 غازى مدحت بنين  مصطفى ع 26.51914351311.567.5سمنودابوبكرالصديق

العشماوى   34620 احمد ياسر بنين  مصطفى ع 382919.511919.518.5710سمنودابوبكرالصديق

الزناتى   34621 شعبان رضا بنين  معاذ ع 362514.555.5151568.5سمنودابوبكرالصديق

الخضر   34622 نظيف نظيف بنين  معاذ ع 39.5302014.514.5201889سمنودابوبكرالصديق

ابوعبده   34623 حلمى عصام بنين  معتز ع 3122167.57.518.510.559سمنودابوبكرالصديق

معيوف    34624 محمد عصام بنين  معتصم ع 202012.55.53.5141268سمنودابوبكرالصديق

الدنشرى   34625 السعيد صلح بنين  مهند ع 392919.513.514.51915.578.5سمنودابوبكرالصديق

السامولى   34626 عبدالفتاح مصطفى بنين  مؤمن ع 37.5302014.515201379سمنودابوبكرالصديق

محرم   34627 احمد احمد بنين  نادر ع 38.52818.51292010.576.5سمنودابوبكرالصديق

شاهين   34628 عنتر رضا بنين  نادر ع 975231.5235.5سمنودابوبكرالصديق

البنا   34629 احمد صبحى بنين  نادر ع 5943واحد7.5352سمنودابوبكرالصديق

ابوصالح   34630 عوض طارق بنين  نادر ع 331814.512.5818.510.566.5سمنودابوبكرالصديق

الساداتى   34631 محمد رمضان بنين  ناصر ع 3621129.55131076.5سمنودابوبكرالصديق

ناصف   34632 محمد احمد بنين  هشام ع 3019105.54.510.5577سمنودابوبكرالصديق

ناصف   34633 عوض حماده بنين  ياسر ع 34.523114.5510.511.576.5سمنودابوبكرالصديق

عطيه    34634 محمد حلمى محمد بنين  ياسر ع 3519128.52.511.5464.5سمنودابوبكرالصديق

عجور   34635 زكريا زكريا بنين  يحيى ع 33.5171411.5111812.567.5سمنودابوبكرالصديق

شلتوت   34636 جمعه عصام بنين  يوسف ع 2010107.53146.544.5سمنودابوبكرالصديق

الغرباوى   34637 محمد محمود بنين  يوسف ع 3421147.55.7518.51055.5سمنودابوبكرالصديق

عيسى   34638 محمد نبيل بنين  يوسف ع 39.529191414.7519.511.587.5سمنودابوبكرالصديق

عيسى   34639 محمود محمد 3929191514.7519.51298.5سمنوداحمد

ابوزهرة   34640 عبدالحليم الشحات 34.5251814.51218867سمنودادهم

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود
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البشبيشي   34641 عبداللطيف وحيد 37.52018.512.513.519866.5سمنودادهم

الدسوقى    34642 ابراهيم توفيق شاكر 36.5171812.5141810.576سمنوداسلم

عمريه   34643 السيد رمضان 28.58145.511.519655سمنودالسيد

عسكر   34644 السيد ياسر 35.52118.512.51319.51077سمنودالسيد

البشبيشى    34645 الدين محى شريف 27.51517.58.51217.5866سمنودامير

عبدالسلم   34646 العراقى نشأت 35.52718.51314.518.51375.5سمنودانس

الصعيدى   34647 فريد احمد 22.51514.594.516665.5سمنودايمن

حسين    34648 بدوى بدوى حماده 29.51113.59914878سمنودخالد

حميده   34649 محمد محمد 38.527191514.519.7512.595.5سمنودزياد

الشيخه   34650 عبدالله ياسين 2811167.51117.51066.5سمنودزياد

صقر   34651 عبدالغنى رؤوف 38.52918.51414.51912.566.5سمنودسامح

خليفه   34652 محمد عزت 37.5261914.514.518.510.566.5سمنودعبدالرحمن

ابوعمريه   34653 السعيد بهاء 352319131519.51076سمنودعصام

الدسوقي    34654 محمود عبدالقادر شعبان 39272012.51519.512.578سمنودعمر

البشبيشى   34655 رمضان جمال 35.5291913.515191578سمنودمحمد

عسكر   34656 محمود راضى 35.52819.5131519.51178سمنودمحمود

عبدربه   34657 عباس ابراهيم 352517.511.511.5191276.5سمنودمصطفى

الحداد   34658 حسن الرفاعى 33.52417111219.51375.5سمنودمؤمن

الدسوقى    34659 محمود عبده مصطفى 311516.57.59181167سمنوديوسف

ابوعلى   34660 السعيد ابراهيم 39.5302014.515202099.5سمنوداسماء

السعدنى   34661 شعبان احمد 34.5251814.51419.51583سمنوداسماء

الصاوى   34662 حمدى نسيم 39291914152011.594.5سمنوداسماء

الجبالى   34663 مقاوى ابراهيم 38.5271914.51519.516.593سمنوداميره

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود
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السعدنى   34664 رمضان خالد 39.52919.513.51519.51888سمنودانجى

خليفه   34665 سرور خليفه 36.5211813.514201584سمنودايه

السعدنى   34666 العدوى عبدالحميد 36.52817.514.514.52017.589سمنودتقى

مجاهد   34667 مجاهد الشحات 38.5291914.514.7519.51988.5سمنودحبيبه

مرعى    34668 احمد احمد احمد 37.52516.512.511.512.51383.5سمنودرحمه

البشبيشى   34669 ابراهيم محمد 382717.514.514.519.514.589.5سمنودرحمه

البشبيشى   34670 عطيه عبدالجواد 34.529.51813.5151914.588.5سمنودروضه

ابوعمريه   34671 سعد زغلول 39.5302014.515202089سمنودشروق

البشبيشى   34672 عبدالرحيم فايز 352316141419.51586.5سمنودشرين

محمد   34673 البدرى عمر 34.5221713.58.5181582.5سمنودفاطمه

حميده   34674 محمد محمد 39.52819.514.512.52018.584سمنودفاطمه

محمد   34675 مجاهد محمد 32.51516.514.5142011.572سمنودمريم

العشماوي    34676 مطاوع محمد صلح 33.5191912.51319.512.562سمنودمنه

العزب   34677 جلل وليد 31.52014.5129.5151073سمنودميرنا

حميدة    34678 محمد الحسانين عبدالمنعم 37.52016.5141119.515.592.5سمنودنور

عبدالسلم   34679 صبحى محمود 39.53019.5151519.519910سمنودنور

الشيخه   34680 السعيد ضياء 37221714.5132013.584سمنودنورهان

حسن   34681 عرابى على 34.523119.51119.51264سمنودهبه

ابوعمر   34682 محمد مجدى بنات   اروى ع زياد 37.530171414.5201274.5سمنودمحلة

ابوعبده   34683 عطيه السعيد بنات   اسراء ع زياد 34211789.513.51184.5سمنودمحلة

البطحيش   34684 محمد السعيد بنات   اسراء ع زياد 36.5281714.513.5161485سمنودمحلة

الجربه   34685 عوض سمير بنات   اسراء ع زياد 341511.54.54.51417.576.5سمنودمحلة

الله       34686 نعمه احمد العابدين زين الله نعمه بنات   اسراء ع زياد 38.53019.5141519.51988.5سمنودمحلة

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود

اعدادى   .    أ ت العدوى شعبان محمود



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1603

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

صقر   34687 عبدالحميد محمد بنات   اسلم ع زياد 36.52916.514.514.517.518.5610سمنودمحلة

ابوعيطه   34688 محمود صادق بنات   اسماء ع زياد 34.52610.57.57.516.519.587.5سمنودمحلة

عبدالرحيم   34689 على على بنات   اشجان ع زياد 33.52317.5131218.515.574سمنودمحلة

قنديل   34690 امين عبدالسلم بنات   الزهراء ع زياد 38.52915.515152017.598سمنودمحلة

حسين   34691 بدراوى نبيل بنات   امال ع زياد 382918.514.515201685.5سمنودمحلة

حواس   34692 منصور خالد بنات   امنيه ع زياد 33.5211010.57.5181794.5سمنودمحلة

الخضر   34693 الرفاعى نصر بنات   امنيه ع زياد 34.5191613.5122016.573سمنودمحلة

الهويدى   34694 الغريب احمد بنات   اميره ع زياد 33.51914.5881714.574.5سمنودمحلة

سرحان   34695 عبدالله رجب بنات   اميره ع زياد 23.5201334118.565.5سمنودمحلة

النجار   34696 احمد محمد بنات   اميره ع زياد 2017137.57.5161257سمنودمحلة

الغندور   34697 عبدالعزيز هانى بنات   ايمان ع زياد 2421119.57.515.511.568سمنودمحلة

وفا   34698 احمد ابراهيم بنات   ايه ع زياد 39.5302011.514.5201779سمنودمحلة

عامر   34699 كمال طارق بنات   ايه ع زياد 383019.511152015.586.5سمنودمحلة

ابوحجازى   34700 عبدالغنى عصام بنات   ايه ع زياد 39.5302014152017610سمنودمحلة

البـرجى   34701 محمـود محمــود بنات   ايه ع زياد 39.53019.514.5152018.588.5سمنودمحلة

عبدالسلم   34702 محمد مصطفى بنات   ايه ع زياد 351910.5107.5121787.5سمنودمحلة

دراج    34703 عبدالرازق محمود ياسر بنات   ايه ع زياد 36.525.518.513.51519.518.577.5سمنودمحلة

ابراهيم   34704 على على بنات   حبيبه ع زياد 3517.562.51.5101579سمنودمحلة

ناصف   34705 عبدالمطلب رمضان بنات   حسناء ع زياد 31.51558.5812.514.578سمنودمحلة

العشماوى   34706 المتولى محمد بنات   حسناء ع زياد 38.523.51611.591614.578سمنودمحلة

شوشه   34707 بشرى حماده بنات   خلود ع زياد 29.515710410.51179سمنودمحلة

حجازى   34708 محمد عبدالعزيز بنات   داليا ع زياد 3925.516.51513.5181679سمنودمحلة

السمره   34709 ابراهيم الدسوقى بنات   رحاب ع زياد 38191013513.514.569.5سمنودمحلة
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الخولى   34710 ابراهيم مسعد بنات   رحمه ع زياد 39.53019.512.515201679.5سمنودمحلة

يحى    34711 عبدالغنى محمد ايهاب بنات   رنا ع زياد 39301311.511151677سمنودمحلة

خيرى    34712 محمد جمال عادل بنات   روان ع زياد 3728.51314.514.516.51677.5سمنودمحلة

الدمرداشى   34713 محمد خالد بنات   روح ع زياد 39.529.519.515152019.578.5سمنودمحلة

عقده   34714 السيد السيد بنات   ريناد ع زياد 39301915132018.579سمنودمحلة

ابوزهرة   34715 فاروق رضا بنات   ساره ع زياد 39.528.5161411.517.51968.5سمنودمحلة

عبيد   34716 الدسوقى سمير بنات   ساره ع زياد 39.53019.514.5152016.5810سمنودمحلة

قاسم   34717 محمد ناجى بنات   ساره ع زياد 3826.518.5141316.515.579سمنودمحلة

قنديل   34718 يونس سلمه بنات   سها ع زياد 26.519.56108.57.516.566.5سمنودمحلة

السباعى   34719 المنشاوى جمال بنات   شروق ع زياد 39.53019.51414.5201979سمنودمحلة

بركات   34720 السيد هانى بنات   شهد ع زياد 38.522.51011.510.5151768سمنودمحلة

عبدربه   34721 محمد طاهر بنات   شيماء ع زياد 3624.51014.513151779سمنودمحلة

عبدالرازق    34722 محمد فاروق خيرى بنات   ضحى ع زياد 3928.516.513.513.5201979سمنودمحلة

يوسفسلم   34723 ابوزيد بنات   فاطمه ع زياد 38.528.51314.514.519.518.578.5سمنودمحلة

عبيد   34724 حسنى الحسانين بنات   فاطمه ع زياد 3630191514.52017.568.5سمنودمحلة

شعيشع    34725 محمد مصباح فهمى بنات   فاطمه ع زياد 3929.519.515152019.569سمنودمحلة

ناصف   34726 السيد محمد بنات   فاطمه ع زياد 253066.757.5101698سمنودمحلة

عيسى   34727 حمدى محمد بنات   فاطمه ع زياد 33.523151513181756.5سمنودمحلة

دره   34728 عبده نبيل بنات   مروه ع زياد 27.52813.5151519.518.586.5سمنودمحلة

الصبان   34729 الهندى الهندى بنات   مريم ع زياد 33.52915.5141214.517.587.5سمنودمحلة

عميره   34730 الدسوقى رضا بنات   مريم ع زياد 39.53019.51514.5201989سمنودمحلة

الصعيدى   34731 محمود عبدالعزيز بنات   مريم ع زياد 29.52510138.5151867سمنودمحلة

الميهى   34732 عبدالغنى فؤاد بنات   مريم ع زياد 20174.57.57.57.51365.5سمنودمحلة
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صبيح   34733 توفيق مجدى بنات   مريم ع زياد 30.5301411.58.561976.5سمنودمحلة

المحلوى   34734 عبدالوهاب محمد بنات   مريم ع زياد 39.53019.515152019.5810سمنودمحلة

خليل    34735 محمد ابراهيم مصطفى بنات   مريم ع زياد 29.525.51213122016.566.5سمنودمحلة

عبيد   34736 عبدالوهاب مصطفى بنات   مريم ع زياد 3624.51014121516.566.5سمنودمحلة

ابويوسف   34737 صلح احمد بنات   منه ع زياد 372918.515152019710سمنودمحلة

خليل    34738 الدسوقى ابراهيم الله بنات   منه ع زياد 292613.514.5111717.567سمنودمحلة

المكاوى    34739 غازى بدوى الله بنات   منه ع زياد 161574.52.521675سمنودمحلة

شرف    34740 فاروق محمد الله بنات   منه ع زياد 17.5205.53.52.55.516.576.5سمنودمحلة

الدحليش   34741 مسعد رضا بنات   منى ع زياد 3727.518149.51918.5710سمنودمحلة

ديغم   34742 المرسى علء بنات   منى ع زياد 372919.51414.519.518.5710سمنودمحلة

ناصف   34743 محمد حاتم بنات   مى ع زياد 36.52917.512.5142017.579.5سمنودمحلة

دبور   34744 احمد منير بنات   نانسى ع زياد 24.522.55.5117.571274.5سمنودمحلة

ابومندور   34745 نبيه محمود بنات   نبيله ع زياد 3329101511131265.5سمنودمحلة

ابوالروس   34746 عبدالعزيز احمد بنات   ندى ع زياد 392918.515142013.557.5سمنودمحلة

الهللي   34747 محمد عادل بنات   ندى ع زياد 39.52919.515152012.589.5سمنودمحلة

عبدربه   34748 احمد محمد بنات   ندى ع زياد 3827181514.5201177.5سمنودمحلة

عطيه   34749 السعيد عطيه بنات   نسرين ع زياد 36.529131515191179سمنودمحلة

اللفى   34750 عبدالعزيز نصر بنات   نسرين ع زياد 36.5251415152011.578سمنودمحلة

تمراز   34751 الدسوقى فايز بنات   نورا ع زياد 39.53019.515152019.587.5سمنودمحلة

قنديل    34752 نجيب محمد جمال بنات   نوران ع زياد 393018151519.515.587سمنودمحلة

الله    34753 عوض فاروق يحيى بنات   نوران ع زياد 39.53018.515152013.585.5سمنودمحلة

الحشرى   34754 ابراهيم احمد بنات   نورهان ع زياد 37.529.519.515152013.596.5سمنودمحلة

ابوصالح   34755 ابراهيم رمضان بنات   نورهان ع زياد 36.526.513.51514.52012.585سمنودمحلة
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ابوغياتى   34756 محمد عبدالحميد بنات   نورهان ع زياد 36.52513.51511.517.511.585سمنودمحلة

الغريب   34757 رمضان محمد بنات   نورهان ع زياد 26.518.510129.571085سمنودمحلة

علوة   34758 عبدالمولى ياسر بنات   نورهان ع زياد 3930191515201489.5سمنودمحلة
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عبيد   34759 الدسوقى عبدالغنى بنات   هاجر ع زياد 37.525.5151514161487سمنودمحلة

الدالى   34760 محمود محمد بنات   هاجر ع زياد 392918.51515201587سمنودمحلة

سلم   34761 عبدالسميع اسامه بنات   يارا ع زياد 34246.51513.516.51086سمنودمحلة

شاهين   34762 السعيد شحاته بنات   ياسمين ع زياد 2819712.59.51010.585سمنودمحلة

عبدالحليم   34763 مسعد نصر بنات   ياسمين ع زياد 39.53019.51515201686.5سمنودمحلة

حواس   34764 عبدالخالق هانى بنات   ياسمين ع زياد 3826.51114.510.519.51287سمنودمحلة

الهللى   34765 احمد احمد بنات   ابتسام ع الزهراء 382918.515122018.577سمنودفاطمة

علم   34766 محمد حماده بنات   ابتسام ع الزهراء 3319161511.52014.575.5سمنودفاطمة

خليفة   34767 عبدالرسول هانى بنات   اروى ع الزهراء 37.528.5201514.52018.598.5سمنودفاطمة

الحول   34768 محمد اسامه بنات   اسراء ع الزهراء 38.527.5191513.52019.588.5سمنودفاطمة

فوده   34769 محمد بدوى بنات   اسراء ع الزهراء 34.52710141419.51987.5سمنودفاطمة

ابوجمعه   34770 فؤاد حسن بنات   اسراء ع الزهراء 35.525.515.513.514201688.5سمنودفاطمة

الفل   34771 عطيه محمد بنات   اسراء ع الزهراء 37.52812.51414.5191178سمنودفاطمة

الضويني   34772 محمد محمد بنات   اسراء ع الزهراء 33.518.510.5128.516.51677سمنودفاطمة

فوده   34773 على ياسر بنات   اسراء ع الزهراء 38.529191514.52018.578.5سمنودفاطمة

الدقن   34774 عبدالجليل عبدالحليم بنات   اسما ع الزهراء 39.528191513.519.518.579.5سمنودفاطمة

لشين   34775 السيد السيد بنات   اسماء ع الزهراء 372718141518.51888سمنودفاطمة

محرم   34776 احمد صلح بنات   اسماء ع الزهراء 3018119.5815.51777.5سمنودفاطمة

الدومانى   34777 حسن جمال بنات   اسيل ع الزهراء 373019.515152016.579.5سمنودفاطمة

فوده   34778 محمد بدوى بنات   الء ع الزهراء 39.53019.515152019.589.5سمنودفاطمة

ديغم   34779 على رضا بنات   الء ع الزهراء 39.52919.514.5152019.589.5سمنودفاطمة

صقر   34780 ابوالمعاطى سمير بنات   الء ع الزهراء 39.529191513.5201878سمنودفاطمة

عبدالرازق   34781 عبدالحكيم ماهر بنات   الء ع الزهراء 39.53019.515152019.5810سمنودفاطمة
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عبده   34782 السعيد نبيل بنات   الء ع الزهراء 39.52919.514.5152020710سمنودفاطمة

احمد    34783 ابراهيم السعيد ابراهيم بنات   الشيماء ع الزهراء 3819.517159.518.516.569.5سمنودفاطمة

عبيد   34784 مكرم احمد بنات   الهام ع الزهراء 342317.5159.518.51989سمنودفاطمة

الجندى   34785 محمد فرحات بنات   امانى ع الزهراء 3825.51914.59.5201978.5سمنودفاطمة

ميسره   34786 محمد اسامه بنات   امنيه ع الزهراء 39.529.517.513.514.75201888.5سمنودفاطمة

ابوعامر   34787 ابراهيم عزت بنات   امنيه ع الزهراء 38.525.519.513.514.5201576.5سمنودفاطمة

الشاعر   34788 حلمى محمد بنات   امنيه ع الزهراء 24.521.51513.511.5131265سمنودفاطمة

الدميري   34789 محمد وائل بنات   امنيه ع الزهراء 38.52919.51414.52017.599سمنودفاطمة

الجيزاوى   34790 صباح احمد بنات   اميره ع الزهراء 383019.513.515201777سمنودفاطمة

الدرس   34791 بدير جمال بنات   اميره ع الزهراء 38.53019.513.515201998.5سمنودفاطمة

الغريب   34792 عبدالحى عصام بنات   اميره ع الزهراء 38.52415.51210.51917.569سمنودفاطمة

شلطه   34793 المغازى محمد بنات   اميره ع الزهراء 3728.516.51314201697سمنودفاطمة

الصعيدى   34794 محمد السعيد بنات   امينه ع الزهراء 393019.514.515202088سمنودفاطمة

السامولى   34795 احمد ياسر بنات   انجى ع الزهراء 38.522.518.514.51519.52078سمنودفاطمة

الشاعر   34796 احمد اسامه بنات   ايمان ع الزهراء 393019.7514.514.75202079.5سمنودفاطمة

الدمتناوى   34797 زكريا عبدالسلم بنات   ايمان ع الزهراء 372911.51312.5201765.5سمنودفاطمة

منصور   34798 عبدالغنى ممدوح بنات   ايمان ع الزهراء 38.52919.513.5152016.567.5سمنودفاطمة

طايل   34799 قنديل ابراهيم بنات   ايه ع الزهراء 35.5251912.51319.51675سمنودفاطمة

باشا   34800 السيد اسماعيل بنات   ايه ع الزهراء 393019.514.515202079سمنودفاطمة

دغيد   34801 عبداللطيف المتولى بنات   ايه ع الزهراء 39.5302014.75152020910سمنودفاطمة

شعلن   34802 الهادى حمدى بنات   ايه ع الزهراء 31.528.5151411.519.518.5106سمنودفاطمة

عقده   34803 السيد رضا بنات   ايه ع الزهراء 39.53019.514.5152018.599سمنودفاطمة

محرم   34804 احمد صلح بنات   ايه ع الزهراء 3128.5171412.51918.585.5سمنودفاطمة
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السامولى   34805 بدير مجدى بنات   ايه ع الزهراء 25.5256.5121016.51493.5سمنودفاطمة

عبدالغنى   34806 السعيد محمد بنات   ايه ع الزهراء 383019.512.5152020910سمنودفاطمة

عيسى   34807 وحيد وحيد بنات   ايه ع الزهراء 38.53019.515152019.5910سمنودفاطمة

قاسم   34808 المرغنى ياسر بنات   ايه ع الزهراء 383017.513.514.752018.585.5سمنودفاطمة

العشماوى   34809 عامر ياسر بنات   ايه ع الزهراء 39.530191514.752018910سمنودفاطمة

قنديل   34810 محمد ياسر بنات   ايه ع الزهراء 35.52819.513.51519.519.589.5سمنودفاطمة

صقر    34811 عامر السلم سيف بنات   بثينه ع الزهراء 39.53020151520201010سمنودفاطمة

قاسم   34812 ابراهيم حامد بنات   بسمه ع الزهراء 38302013.512.5201779سمنودفاطمة

سلم   34813 ابراهيم محمد بنات   بسمه ع الزهراء 33.522178.5111413.588سمنودفاطمة

البسيونى   34814 عبدالحليم محمد بنات   بسمه ع الزهراء 322918.514142018810سمنودفاطمة

بلل   34815 سعد بسام بنات   بسنت ع الزهراء 37.53018.5151519.51899.5سمنودفاطمة

العشر   34816 وحيد فيصل بنات   تحيه ع الزهراء 3728.519151519.52089سمنودفاطمة

خليل    34817 محمد عبدالغنى عبدالغنى بنات   تسنيم ع الزهراء 3428.518.5128.5182086.5سمنودفاطمة

عتمان   34818 كمال شريف بنات   تقى ع الزهراء 39302013152019810سمنودفاطمة

معروف   34819 فتحى هانى بنات   جنى ع الزهراء 39302013.5152018.589.5سمنودفاطمة

دغيدى    34820 محمد عبدالعزيز خالد بنات   حبيبه ع الزهراء 393019.515152016810سمنودفاطمة

عمر     34821 محمد على محمد عبدالعظيم بنات   حسناء ع الزهراء 32.516710.51016.511.575سمنودفاطمة

امان    34822 الدين بهى احمد بنات   حماس ع الزهراء 36.529.51813.514201389سمنودفاطمة

جنينة   34823 مصطفى بنات   حماسشوقى ع الزهراء 362919.51414.52018.587.5سمنودفاطمة

حندق   34824 رمضان محمد بنات   حماس ع الزهراء 39.53019.75141519.51986.5سمنودفاطمة

ابراهيم   34825 عبدالسلم حسام بنات   حنان ع الزهراء 32.526.516.5141418.51798سمنودفاطمة

عبدربة   34826 الدرينى عبدالمنجى بنات   حنين ع الزهراء 39.5302014.5152019.5810سمنودفاطمة

خليل    34827 على عبدالله محمد بنات   حنين ع الزهراء 37.53019.514.51519.51889سمنودفاطمة
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بركات    34828 ابوالوفا غريب ابوالوفا بنات   خلود ع الزهراء 39.5302014.514.52018.588سمنودفاطمة

النشيلي   34829 مصطفى ايمن بنات   خلود ع الزهراء 39.5302014.5152017.588.5سمنودفاطمة

شبانه   34830 حمدى حمدى بنات   خلود ع الزهراء 3418.511115.51415.588سمنودفاطمة

ادريس   34831 ادريس سمير بنات   خلود ع الزهراء 3616.513.5107.5129.583.5سمنودفاطمة

عناب   34832 عبدالعزيز عادل بنات   خلود ع الزهراء 37.517137.5512.51483سمنودفاطمة

خليل   34833 المنسوب محمد بنات   خلود ع الزهراء 362112.55.55.5151787سمنودفاطمة

ابوالعطا   34834 عوض محمد بنات   داليا ع الزهراء 37.5301914.5151915910سمنودفاطمة

يونسعيسى   34835 احمد بنات   دعاء ع الزهراء 39.5282014152019.589سمنودفاطمة

ديغم   34836 رمضان محمد بنات   دعاء ع الزهراء 39.53019.51514.75202089.5سمنودفاطمة

السامولى   34837 ابراهيم محمد بنات   دنيا ع الزهراء 38.525.519.514.514.519.51886.5سمنودفاطمة

النحاس   34838 سمير وليد بنات   دنيا ع الزهراء 34.53019.513.513201771.5سمنودفاطمة

محمد   34839 على حمدى بنات   دينا ع الزهراء 3928.51812141916.5910سمنودفاطمة

قاسم   34840 يونس فتوح بنات   دينا ع الزهراء 101572.5واحد33.52275سمنودفاطمة

صقر   34841 لطفى محمد بنات   دينا ع الزهراء 38.528.51914.5151918.587.5سمنودفاطمة

ابوالعز   34842 عيد غريب بنات   راندا ع الزهراء 31.524.51212.513201499سمنودفاطمة

عامر   34843 عبدالمطلب بدير بنات   رحمه ع الزهراء 3115710.59.57.513.582سمنودفاطمة

ابوزهرة   34844 عبدالرؤوف فكرى بنات   رحمه ع الزهراء 38.5301814.5152020910سمنودفاطمة

السامولى   34845 الرفاعى عادل بنات   رغد ع الزهراء 383019.513.515201789سمنودفاطمة

الخضر   34846 فريد تامر بنات   رنا ع الزهراء 383019.514.5152017.599.5سمنودفاطمة

البسطويسى    34847 عبدالله عبدالستار حاتم بنات   رنا ع الزهراء 383019131419.510.586.5سمنودفاطمة

حويله   34848 محمود عبدالرازق بنات   رنا ع الزهراء 39.53019.51413.519.51087سمنودفاطمة

دراج   34849 محمد اسامه بنات   رهف ع الزهراء 39.53019.51515202099سمنودفاطمة

موسى   34850 صديق احمد بنات   روان ع الزهراء 35.52916.513.51519.51384.5سمنودفاطمة
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الزغبى   34851 عبدالفتاح اسامه بنات   روان ع الزهراء 36251410.57.5171275سمنودفاطمة

مرعى   34852 محمد رضا بنات   روان ع الزهراء 37.529.5181414.517.518.575سمنودفاطمة

المسيرى   34853 محسب رمضان بنات   روان ع الزهراء 37.529.519.513142014.579سمنودفاطمة

ابوغياتى   34854 الدسوقى حماده بنات   روح ع الزهراء 32.525161214.751715.589.5سمنودفاطمة

المرسى    34855 السيد السعيد مسعد بنات   روحيه ع الزهراء 321211.58.591212610سمنودفاطمة

البنا   34856 الهادى اسامه بنات   ريم ع الزهراء 373019.514.75152017710سمنودفاطمة

المعنا   34857 عبدالعظيم بدوى بنات   ريم ع الزهراء 3822.516.515152015810سمنودفاطمة

سلم   34858 عبدالعزيز حمدى بنات   ريم ع الزهراء 39.53019.5151519.519.5610سمنودفاطمة

قابل    34859 الله على عماد بنات   ريم ع الزهراء 39.528201515202069.5سمنودفاطمة

الحبيبي   34860 بدير محمد بنات   ريم ع الزهراء 39.530201515201869سمنودفاطمة

ابودغيد    34861 الدين حسام محمد بنات   ريم ع الزهراء 393019.7514.514.52020710سمنودفاطمة

ابوزهره   34862 توفيق ابراهيم بنات   ريهام ع الزهراء 38291915152013710سمنودفاطمة

القصراوى   34863 عبدالقادر رضا بنات   زهراء ع الزهراء 39.5281813.513.519.517.5810سمنودفاطمة

ابوعيطه   34864 الدسوقى انيس بنات   ساره ع الزهراء 38.53019.514.7514.52017710سمنودفاطمة

رزق   34865 وجدى ايمن بنات   ساره ع الزهراء 39.53019.51514.52019.5810سمنودفاطمة

شلتوت   34866 محمود بشرى بنات   ساره ع الزهراء 32111512.754141696سمنودفاطمة

عبيد   34867 محمود جمال بنات   ساره ع الزهراء 39.52919.515152018810سمنودفاطمة

محمد   34868 احمد جمعه بنات   ساره ع الزهراء 2717.55.597.51013.5710سمنودفاطمة

النجار   34869 الدسوقى سمير بنات   ساره ع الزهراء 35.5251414.514.51913.5810سمنودفاطمة

عميره   34870 سعد عبدالمعبود بنات   ساره ع الزهراء 37291815152017.5610سمنودفاطمة

المعنا   34871 عوض فوزى بنات   ساره ع الزهراء 39291815152017810سمنودفاطمة

شلطه   34872 عبدالغنى محمد بنات   ساره ع الزهراء 39.52919.515152019.5910سمنودفاطمة

ابوزهرة   34873 الدسوقى ممدوح بنات   ساره ع الزهراء 3827.51711.510.519.514.579سمنودفاطمة
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ابوالعطا   34874 عبدالحميد هانى بنات   ساره ع الزهراء 382718.514.5152015810سمنودفاطمة

حميده   34875 عبدالمنعم محمد بنات   ساميه ع الزهراء 29.5201113814.57.567سمنودفاطمة

محيسن    34876 ابراهيم العوضى الشحات بنات   سلمى ع الزهراء 39.53018.51514.5201699.5سمنودفاطمة

زكى   34877 عبدالمنعم محمد بنات   سلمى ع الزهراء 383016.51412.5201378سمنودفاطمة

ناصف   34878 شبانه عبدالعزيز بنات   سمر ع الزهراء 39.53019.5151519.51779سمنودفاطمة

جوده   34879 احمد عبدالحميد بنات   سهيله ع الزهراء 393018.51514.52016.589سمنودفاطمة

ابوشاهين   34880 احمد على بنات   سهيله ع الزهراء 38301914.514.7519.51569سمنودفاطمة

الهللى   34881 محمد وفيق بنات   سهيله ع الزهراء 383019.51514.52018.5910سمنودفاطمة

ابوصالح   34882 عوض سامى بنات   شروق ع الزهراء 36.5241014151412710سمنودفاطمة

ناصف   34883 السعيد فوزى بنات   شروق ع الزهراء 3624.51013.512.519.51778.5سمنودفاطمة
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ابوعبده   34884 حلمى محمد بنات   شروق ع الزهراء 3729.519.75151519.514.579.5سمنودفاطمة

حواس   34885 عبدالسلم يوسف بنات   شروق ع الزهراء 28.5221412.510.514.51779سمنودفاطمة

الباجورى   34886 احمد احمد بنات   شمس ع الزهراء 34.53019.7514.51118.516.579سمنودفاطمة

الشاعر   34887 غازى اشرف بنات   شهد ع الزهراء 372814.5138181565.5سمنودفاطمة

الدالى   34888 محمود جلل بنات   شهد ع الزهراء 3928.519.51415201588.5سمنودفاطمة

العشماوى    34889 محمود عامر سامى بنات   شهد ع الزهراء 383019.514.5152019.589.5سمنودفاطمة

العياط   34890 محمود محمد بنات   شهد ع الزهراء 39.53019.51513.52014.579سمنودفاطمة

السامولى   34891 احمد هشام بنات   شهد ع الزهراء 35.5191410.55141469سمنودفاطمة

الزهيرى   34892 محمود ياسر بنات   شهد ع الزهراء 38.53018.51514.52018710سمنودفاطمة

صالح   34893 يونسمحمد بنات   شهد ع الزهراء 38301814.5152020710سمنودفاطمة

الباجورى   34894 احمد احمد بنات   شيماء ع الزهراء 35.52715.514818.518.589سمنودفاطمة

عبدربه   34895 عبدالسميع بشرى بنات   شيماء ع الزهراء 34.5235.512.57.5181189.5سمنودفاطمة

الجمل   34896 فرج فكرى بنات   شيماء ع الزهراء 321912.5137.5111877.5سمنودفاطمة

رشدى   34897 عبدالعليم محمد بنات   شيماء ع الزهراء 373018.514152015.589سمنودفاطمة

ابويوسف   34898 محمد السيد بنات   ضحى ع الزهراء 32.5291215151916.577.5سمنودفاطمة

المحلوى   34899 عبدالوهاب حسن بنات   ضحى ع الزهراء 3827.516.5151519.51687سمنودفاطمة

زيدان   34900 قدرى محمد بنات   ضحى ع الزهراء 383019.515152019.5810سمنودفاطمة

شلضوم   34901 عبدالغفار منير بنات   ضحى ع الزهراء 2818.557.551512.567سمنودفاطمة

الغندور   34902 رمضان ياسر بنات   ضحى ع الزهراء 352517131018.51487سمنودفاطمة

ناصف   34903 شبانه محمد بنات   عبير ع الزهراء 372717.51512.519.51677سمنودفاطمة

قاسم   34904 عابدين حاتم بنات   عزه ع الزهراء 29151114.511.5169.553.5سمنودفاطمة

عبدالعال   34905 فتحى حسين بنات   علياء ع الزهراء 38.52919.5141419.51489سمنودفاطمة

محيسن    34906 على ابراهيم عبدالعزيز بنات   علياء ع الزهراء 31.5711.514.51017.59.576سمنودفاطمة
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الشاذلي   34907 محمد مكرم بنات   عليه ع الزهراء 13.598واحد24.52369.56.75سمنودفاطمة

الصباغ   34908 نعمان وليد بنات   غاده ع الزهراء 33.52314.514.5152017.587.5سمنودفاطمة

العشر   34909 وحيد ياسر بنات   غاده ع الزهراء 26.58.54107.5513.576سمنودفاطمة

البلجيهى   34910 عبدالرحيم السعيد بنات   فاطمه ع الزهراء 27.53.5493.53.51177سمنودفاطمة

دراج   34911 السيد ايمن بنات   فاطمه ع الزهراء 393019.514152016.577.5سمنودفاطمة

الزمار   34912 محمود محمد بنات   فاطمه ع الزهراء 3615.51414.514.516.515.576سمنودفاطمة

عبدالعال    34913 محمد عبدالعليم محمود بنات   فاطمه ع الزهراء 3829.52015152015.586سمنودفاطمة

الغندور   34914 مصطفى ابراهيم بنات   فتحيه ع الزهراء 352713.512.511181576سمنودفاطمة

الزغبى   34915 عبدالفتاح عبدالعزيز بنات   فداء ع الزهراء 38.529.518.514.5142017.577سمنودفاطمة

دبح     34916 على المتولى حموده ايهاب بنات   فرح ع الزهراء 37.5281914.515201487.5سمنودفاطمة

الدماطى   34917 محمد تامر بنات   فرحه ع الزهراء 30.523.5597.571487سمنودفاطمة

ناصف   34918 عبدالباسط عبدالودود بنات   فرحه ع الزهراء 37.5302014152016.577سمنودفاطمة

الوزة   34919 عبدالغنى زكريا بنات   لبنى ع الزهراء 2815107.54.5121172.5سمنودفاطمة

شاهين   34920 عبدالحليم عبدالواحد بنات   لبنى ع الزهراء 31151087.51811.573.5سمنودفاطمة

شلضوم   34921 زكريا محمد بنات   لقاء ع الزهراء 36181012.59.518.51584.5سمنودفاطمة

الدرس   34922 مخيمر خالد بنات   مروه ع الزهراء 38267.57.53.517.513.572.5سمنودفاطمة

قاسم   34923 احمد احمد بنات   مريم ع الزهراء 39.5302015152018.588.5سمنودفاطمة

عبيد   34924 محمود جمال بنات   مريم ع الزهراء 39.5292014.5152018.597.5سمنودفاطمة

عناب   34925 عبدالفتاح حسن بنات   مريم ع الزهراء 362310.513.51219.514.584سمنودفاطمة

شلتوت   34926 عبدالعزيز رضا بنات   مريم ع الزهراء 36171513.51419.516.582.5سمنودفاطمة

الشوح   34927 عوض سيد بنات   مريم ع الزهراء 33.518.55.5137.519.51372.5سمنودفاطمة

قاسم   34928 محمد طه بنات   مريم ع الزهراء 39.53019.514.514.519.518.597.5سمنودفاطمة

غازى   34929 الرفاعى عصام بنات   مريم ع الزهراء 24.57.55.57.52.5111171.5سمنودفاطمة
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البغدادى   34930 مصطفى محمد بنات   مريم ع الزهراء 28.511.559.57.5101252سمنودفاطمة

خليل   34931 محمد هانى بنات   مريم ع الزهراء 36.517.511.512.57.51713.572.5سمنودفاطمة

الشهاوى   34932 توكل السيد بنات   ملك ع الزهراء 34.51510.58.57.517.516.572.5سمنودفاطمة

صقر    34933 الدسوقى السعيد محمد بنات   ملك ع الزهراء 371510129171773.5سمنودفاطمة

الحول   34934 محمد جمال بنات   منار ع الزهراء 39.528191415201879سمنودفاطمة

دغيد   34935 بدوى رفعت بنات   منار ع الزهراء 29.51657.52.514.511.582.5سمنودفاطمة

عيسى   34936 وحيد عبدالحليم بنات   منال ع الزهراء 392819.515152019.579.5سمنودفاطمة

ابراهيم    34937 على السيد احمد بنات   منه ع الزهراء 32.59108.58.5191773سمنودفاطمة

النبراوى   34938 عبدالستار العربى بنات   منه ع الزهراء واحد26.5157.55.57.517.5167سمنودفاطمة

النجار    34939 السيد ابراهيم الله بنات   منه ع الزهراء 3930191314.519.519.589.5سمنودفاطمة

السايحه    34940 عبدالعال ابوالمجد الله بنات   منه ع الزهراء 37.519.51714.513181885سمنودفاطمة

احمد    34941 الدسوقى اشرف الله بنات   منه ع الزهراء 3221.513.58.55.51515.566سمنودفاطمة

ابوسكينه    34942 ربيع الرفاعى الله بنات   منه ع الزهراء 36.5151912141914.575سمنودفاطمة

النوسانى    34943 السعيد السعيد الله بنات   منه ع الزهراء 39.527.51913.51418.51586.5سمنودفاطمة

الشوح    34944 عوض العزب الله بنات   منه ع الزهراء 1211.5151186صفر38.524.5سمنودفاطمة

ابوالعطا    34945 محمود اليمانى الله بنات   منه ع الزهراء 28.516147.52.5131174.5سمنودفاطمة

ابوالروس    34946 مسعد خالد الله بنات   منه ع الزهراء 3625.5151411.519.51685.5سمنودفاطمة

دغيد    34947 محمد رضوان الله بنات   منه ع الزهراء نصف3215114.55.751414.57سمنودفاطمة

قاسم    34948 مكرم رفعت الله بنات   منه ع الزهراء 392718.514.5152015910سمنودفاطمة

النشيلى    34949 مجدى سامح الله بنات   منه ع الزهراء 352816.513151915.5710سمنودفاطمة

الجناينى    34950 عبدالدايم طارق الله بنات   منه ع الزهراء 3518.516.598.515.510.574سمنودفاطمة

الدرس    34951 احمد طه الله بنات   منه ع الزهراء 3415181113.51511.574سمنودفاطمة

العشرى    34952 السيد عبدالعزيز الله بنات   منه ع الزهراء 37.525201515201587.5سمنودفاطمة
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عقده    34953 احمد محمد الله بنات   منه ع الزهراء 38.52519.75151519.514.585سمنودفاطمة

معروف    34954 محمد وسام الله بنات   منه ع الزهراء 39.5302014152018.599.5سمنودفاطمة

ناصف    34955 عبدالعليم يحيى الله بنات   منه ع الزهراء 39282013.5142019.579سمنودفاطمة

علم    34956 محمد يحيى الله بنات   منه ع الزهراء صفر27.519114.5615147سمنودفاطمة

ابوغياتى   34957 مكرم رأفت بنات   منه ع الزهراء 29.520167.55.5121285سمنودفاطمة

شحاته    34958 عبدالحميد عبدالحميد عبدالحميد بنات   منه ع الزهراء 289.512.57.55.51210.565.5سمنودفاطمة

عبده    34959 الحاج محمد ماهر بنات   منه ع الزهراء 38.530201414.52019.589سمنودفاطمة

الخضر   34960 السيد محمد بنات   منه ع الزهراء 181010248883سمنودفاطمة

ابوهوله   34961 عوض احمد بنات   منى ع الزهراء 39.53019.7514152013.585سمنودفاطمة

الجيزاوى   34962 شفيق محسن بنات   منى ع الزهراء 39302015152018.586سمنودفاطمة

الجناينى   34963 عبدالدايم خالد بنات   مى ع الزهراء 37.518.518.514.5142010.568سمنودفاطمة

الدميري   34964 عبدالعزيز عبدالعزيز بنات   مى ع الزهراء 34.5154.5107.5121168سمنودفاطمة

احمد   34965 شعبان محمود بنات   مى ع الزهراء 392717.515152016.587.5سمنودفاطمة

ابوراشد   34966 على عصام بنات   مياده ع الزهراء 26.57.510107.513.511.543.5سمنودفاطمة

ابوغياتى   34967 مكرم رأفت بنات   ميار ع الزهراء 35.5201312.511.52012.558سمنودفاطمة

حندق   34968 بركات عبده بنات   ميرنا ع الزهراء 31.51810.51511.5191169.5سمنودفاطمة

الغريب   34969 السيد محمود بنات   ناهد ع الزهراء 39292014.5152015810سمنودفاطمة

عبدالرحمن   34970 عبدالحميد اشرف بنات   نجلء ع الزهراء 3928.519.515152016.569.5سمنودفاطمة

رزق   34971 رمضان اشرف بنات   ندى ع الزهراء 3919.51614.582012.5710سمنودفاطمة

الشريف   34972 محمد ايمن بنات   ندى ع الزهراء 36.515121381815.567سمنودفاطمة

فودة   34973 عبدالهادى حسام بنات   ندى ع الزهراء 341515.511.59.519.512.574.5سمنودفاطمة

ابوغياتى   34974 محمد رضا بنات   ندى ع الزهراء 311914129.515.512.557سمنودفاطمة

الحول   34975 محمد رضا بنات   ندى ع الزهراء 38.53019.514.5152018.589سمنودفاطمة
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حميده   34976 عبدالحليم عادل بنات   ندى ع الزهراء 23.54.575.526.510.555سمنودفاطمة

الدين     34977 شمس محمد عبدالعزيز عادل بنات   ندى ع الزهراء 39.52819.515152017.599.5سمنودفاطمة

حلوة   34978 رزق عباده بنات   ندى ع الزهراء 39291714.514.52016710سمنودفاطمة

شادي   34979 احمد محمد بنات   ندى ع الزهراء 392619.513.51219.516.569سمنودفاطمة

حندق   34980 جابر محمد بنات   ندى ع الزهراء 37.52919.5151519.517.5610سمنودفاطمة

النوسانى   34981 عاطف ياسر بنات   ندى ع الزهراء 282210138.517.514.569.5سمنودفاطمة

ابومصطفى   34982 جمعه محمد بنات   نرمين ع الزهراء 33.515.515128.518.51278سمنودفاطمة

رياض   34983 احمد اشرف بنات   نسرين ع الزهراء 393020151519.518.5910سمنودفاطمة

علوه   34984 عبدالمولى فكرى بنات   نسمه ع الزهراء 37.5261714.514.517.51387.5سمنودفاطمة

شلبي   34985 صديق السيد بنات   نورهان ع الزهراء 38.528.519.514132018.578سمنودفاطمة

عبيد   34986 محمد حمدى بنات   نورهان ع الزهراء 352411.514.514.51915.577سمنودفاطمة

ابوسباله   34987 فتحى خالد بنات   نورهان ع الزهراء 35.526.5121314.516.51377.5سمنودفاطمة

ناصف   34988 الدسوقى على بنات   نورهان ع الزهراء 27.515104.512.5129.574.5سمنودفاطمة

على    34989 محمد السيد على بنات   نورهان ع الزهراء 3930201414.52019.565سمنودفاطمة

الدكروري   34990 على محمد بنات   نورهان ع الزهراء 35.52918.51515201875سمنودفاطمة

شبانه   34991 ابراهيم الدسوقى بنات   نيره ع الزهراء 38.52218.5151519.51785سمنودفاطمة

ناصف   34992 فتحى حامد بنات   نيره ع الزهراء 39.53019.514.515201994.5سمنودفاطمة

خطاب   34993 عمر عمر بنات   نيره ع الزهراء 28.58108.510.59.51362سمنودفاطمة

يوسف   34994 حامد رفعت بنات   نيفين ع الزهراء 382718.514.5152017.574.5سمنودفاطمة

الجيزاوى   34995 عبدالرؤف اسامه بنات   هاجر ع الزهراء 38.529171413.519.51585سمنودفاطمة

عبيد   34996 عبدالمعطى جمال بنات   هاجر ع الزهراء 39.5301914.51519.517.576سمنودفاطمة

ندا   34997 السيد حماده بنات   هاجر ع الزهراء 38.520.51913.513.519.519.583.5سمنودفاطمة

سلمه   34998 محمد رضا بنات   هاجر ع الزهراء 37.529.51013.513.515.51672.5سمنودفاطمة
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حسين    34999 على احمد طاهر بنات   هاجر ع الزهراء 25.515101110.5161184.5سمنودفاطمة

ابودغيد   35000 مكرم عادل بنات   هاجر ع الزهراء 392919.751515202086سمنودفاطمة

ابوليله   35001 محمد علء بنات   هاجر ع الزهراء 37.53019.514.7515202085.5سمنودفاطمة

دره   35002 السيد محمد بنات   هاجر ع الزهراء 37.53019.512.515202099.5سمنودفاطمة

الساداتى   35003 مسعد هانى بنات   هاجر ع الزهراء 3019.5107.512.5141785سمنودفاطمة

حندق   35004 السنوسى ياسر بنات   هاجر ع الزهراء 31.527.5121414.5111582سمنودفاطمة

عسكر   35005 السيد مسعد بنات   هاله ع الزهراء 392918.514.5152020910سمنودفاطمة

ابوغياتي   35006 الدسوقى السيد بنات   هبه ع الزهراء 3829.518.514.751519.517.578.5سمنودفاطمة

الخضر   35007 محمد جلل بنات   هبه ع الزهراء 39.53019.514.5152018.579.5سمنودفاطمة

البيومى   35008 عبدالغنى عادل بنات   هبه ع الزهراء 38.530201515202089سمنودفاطمة

عبيد   35009 الدسوقى حمدان بنات   هدى ع الزهراء 3830191414.5202098.5سمنودفاطمة

ابوعامر   35010 محمود محمود بنات   هدى ع الزهراء 3730191412.5202079سمنودفاطمة

الجنايني    35011 محمد زغلول رمضان بنات   هدير ع الزهراء 32.52914.51495.51797سمنودفاطمة

ابودغيد   35012 عبدالمجيد عبدالعزيز بنات   هناء ع الزهراء 35.52916131219.51677.5سمنودفاطمة

بصبوص   35013 احمد على بنات   هناء ع الزهراء 38.53019.514.514.52017810سمنودفاطمة

دشيش   35014 محمد محمد بنات   وسام ع الزهراء 3428151310.517.51767.5سمنودفاطمة

الحارون   35015 حسين مصطفى بنات   وفاء ع الزهراء 3319.513.513.510.51517.566سمنودفاطمة

السامولى   35016 احمد طارق بنات   وئام ع الزهراء 373018.5141418.52078.5سمنودفاطمة

الدمتناوى   35017 توفيق احمد بنات   يارا ع الزهراء 232017.512.5139.512.577سمنودفاطمة

علوه   35018 عبدالعزيز سعد بنات   يارا ع الزهراء 37.5301913.515202076.5سمنودفاطمة

شوشان   35019 عمر عصام بنات   يارا ع الزهراء 393019.51315202088.5سمنودفاطمة

عطوه   35020 مبروك هانى بنات   يارا ع الزهراء 3728.51914.513202088سمنودفاطمة

زلط   35021 ابراهيم اسامه بنات   ياسمين ع الزهراء 37.53018.510.58.516.51577سمنودفاطمة



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1619

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

دراج   35022 زكريا اسامه بنات   ياسمين ع الزهراء 138.57.542.5215.563.5سمنودفاطمة

دره   35023 احمد فايز بنات   ياسمين ع الزهراء 36.5291414.515171977.5سمنودفاطمة

الشقر   35024 يونس يونس بنات   يسرا ع الزهراء 352913.51311202076سمنودفاطمة

باشا   35025 احمد امير بنات   يمنى ع الزهراء 393019.512.514.519.51876سمنودفاطمة

ابوصالح    35026 عبدالعظيم محمود حاتم بنات   يمنى ع الزهراء 3929.519.514.514.75202088سمنودفاطمة

عجور   35027 زكريا زكريا بنات   يمنى ع الزهراء 382818.515152018.5810سمنودفاطمة

البطشة   35028 الدسوقى محمود بنات   يمنى ع الزهراء 38.52919.515152019.598.5سمنودفاطمة

الضوينى   35029 ابراهيم السيد المشتركة  ابراهيم العدادية 3516.515.513.5142014.563سمنودمجـول

الضوينى   35030 ابراهيم المكاوى المشتركة  ابراهيم العدادية 2115109.51013.51363سمنودمجـول

غنيم    35031 عبدالسلم موسى ابراهيم المشتركة  احمد العدادية 37291813.51519.517.563.5سمنودمجـول

دياب   35032 ابوالفتوح حمدى المشتركة  احمد العدادية 22.5101210415.5764.5سمنودمجـول

فايد   35033 محمد رضا المشتركة  احمد العدادية 38.5281912.51518.51673سمنودمجـول

فايد   35034 احمد على المشتركة  احمد العدادية 22.52112.51211.51114.583.5سمنودمجـول

ابوطويله   35035 احمد عماد المشتركة  احمد العدادية نصف28.51210117.251413.56سمنودمجـول

المالحى   35036 محمد كمال المشتركة  احمد العدادية 352516.51210.5171463.5سمنودمجـول

صنيور   35037 محمد محمد المشتركة  احمد العدادية 26.5151512.58.51514.574سمنودمجـول

ناصف   35038 السيد على المشتركة  اسلم العدادية 34.51514128.517.516.553.5سمنودمجـول

دياب   35039 السيد حماده المشتركة  السيد العدادية 381718.512.5141917.553.5سمنودمجـول

درويش   35040 مصطفى مصطفى المشتركة  ايهاب العدادية 3727171314.519.516.573.5سمنودمجـول

صالح    35041 عبدالعاطى محمد طلعت المشتركة  بسام العدادية 30.519141212.5161562.5سمنودمجـول

الدين    35042 محى جلل محمد المشتركة  جلل العدادية 23.518.510103.5121262سمنودمجـول

الدين    35043 جمال عبدالسلم زكريا المشتركة  جمال العدادية 36.5221713.51318.517.575سمنودمجـول

بريك   35044 بريك ياسر المشتركة  حسام العدادية 27151010.5811.51471.5سمنودمجـول
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ابوعامر   35045 زكريا مجاهد المشتركة  زكريا العدادية 3412.514.5129.51615.574سمنودمجـول

قاسم   35046 على على المشتركة  سامح العدادية 37.52818.512.513.518.518.565.5سمنودمجـول

حوام   35047 على محمد المشتركة  سامح العدادية 362818.51312.5181864سمنودمجـول

ابوالنجا   35048 محمود محمد المشتركة  سامح العدادية 35.52719.5121419.517.562.5سمنودمجـول

السعدنى   35049 عبدالعزيز جمال المشتركة  عبدالرحمن العدادية 31231411.510151563.5سمنودمجـول

الله    35050 حسب حماد عادل المشتركة  عبدالرحمن العدادية 33.5261712.51115.51877سمنودمجـول

طويله   35051 السيد محمد المشتركة  عبدالله العدادية 27.52115.512.510151784سمنودمجـول

البوسطى   35052 على سامى المشتركة  على العدادية 30.51916.512.59.519.516.544سمنودمجـول

الخولى   35053 احمد محمد المشتركة  على العدادية 221211.5109.512.5962.5سمنودمجـول

العراقى   35054 محمد ايمن المشتركة  عمر العدادية 35.529.518.512.512191589سمنودمجـول

عمر    35055 ابراهيم احمد ايمن المشتركة  عمرو العدادية 21.511137.512.51518.568.5سمنودمجـول

ابوسلمه   35056 محمود خالد المشتركة  عمرو العدادية 39.53019.51515202099.5سمنودمجـول

البوسطى   35057 محمد مأمون المشتركة  عيد العدادية 37.51616.512.5101917.568سمنودمجـول

زيد   35058 محمد اسامه المشتركة  فارس العدادية 37.530191512.519.517.589.5سمنودمجـول

الخولى   35059 محمد اشرف المشتركة  كريم العدادية 15.5166.511915766سمنودمجـول

الضوينى   35060 عبدالرحمن حسنى المشتركة  كريم العدادية 38.52916.513.511.519.513.599.5سمنودمجـول

عقدة   35061 مصطفى مالك المشتركة  مالك العدادية 18111010916867.5سمنودمجـول

خليفه   35062 احمد ابراهيم المشتركة  محمد العدادية 24877.59.516.510.557.5سمنودمجـول

شربة   35063 صلح ابراهيم المشتركة  محمد العدادية 33.5227.551018.51268.5سمنودمجـول

البوسطى   35064 عرفه السيد المشتركة  محمد العدادية 37.526151412.5191678.5سمنودمجـول

حاجين   35065 محمد جمال المشتركة  محمد العدادية 1483.5410.513.5869سمنودمجـول
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الضوينى    35066 سعد محمد جمال المشتركة  محمد العدادية 342216.57.51215.516.569سمنودمجـول

عبدالواحد   35067 شكرى خالد المشتركة  محمد العدادية 3628181112.519.51579.5سمنودمجـول

المليجى   35068 محمد رضا المشتركة  محمد العدادية 17157.59.510.517.511.557.5سمنودمجـول

عبدالله   35069 محمد رضا المشتركة  محمد العدادية 35.52415.51212.519.515.579سمنودمجـول

رسلن   35070 مصطفى صبرى المشتركة  محمد العدادية 37271913111917.568.5سمنودمجـول

خليل   35071 مصطفى صلح المشتركة  محمد العدادية 332217.5811.5191378.5سمنودمجـول

شاهين   35072 محمد عبدالعال المشتركة  محمد العدادية 1815107.59.519.59.568.5سمنودمجـول

غنيم   35073 احمد عبدالقادر المشتركة  محمد العدادية 322314.510.51119.51048سمنودمجـول

البهوتى   35074 السعيد عصام المشتركة  محمد العدادية 34.5271914.512.519.7511.569سمنودمجـول

خليفه   35075 عبدالقادر على المشتركة  محمد العدادية 38.530191514.75201558.5سمنودمجـول

غنيم   35076 عبدالعزيز محمد المشتركة  محمد العدادية 37.52818.514.512.519.7514.558.5سمنودمجـول

البوسطى   35077 محمد محمود المشتركة  محمد العدادية 3117158.59.518.516.559سمنودمجـول

عفان   35078 ابراهيم مصطفى المشتركة  محمد العدادية 2921149.510.51913.568سمنودمجـول

صالح   35079 محمد محمد المشتركة  محمود العدادية 242010118.512.516.566سمنودمجـول

ابوحمامه   35080 طه سعيد المشتركة  مصطفى العدادية 392919.515152019.567سمنودمجـول

عبدالبارى   35081 عبدالخالق عبدالخالق المشتركة  مصطفى العدادية 26.5171013.57.51512.556.5سمنودمجـول

الخولى   35082 محمد مسعد المشتركة  مصطفى العدادية 2.5645واحد1286.53.5سمنودمجـول

الخولى    35083 السيد عبدالعزيز مصطفى المشتركة  مصطفى العدادية 167109.5412556سمنودمجـول

الشحات   35084 الدسوقى شعبان المشتركة  هشام العدادية 23.51510541311.555.5سمنودمجـول

حاجين   35085 احمد صلح المشتركة  وليد العدادية 382919.51514.519.515.586.5سمنودمجـول

البحيرى   35086 عبدالعزيز سامى المشتركة  يوسف العدادية 37.5302014.5152017.556سمنودمجـول

الطويل   35087 عبدالعزيز اشرف المشتركة  احلم العدادية 30191313.5815.519.569.5سمنودمجـول

حربيه   35088 عبدالقادر السيد المشتركة  اسراء العدادية 39.529.5201514.52020710سمنودمجـول
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المحلوى   35089 عبدالوهاب عبدالوهاب المشتركة  اسراء العدادية 3930201515201978.5سمنودمجـول

قاسم   35090 على على المشتركة  اسراء العدادية 3930201514.7519.52078سمنودمجـول

فايد   35091 السعيد محمد المشتركة  اسراء العدادية 3929.519.7514.751519.52077.5سمنودمجـول

عزه   35092 رجب محمد المشتركة  اسراء العدادية 38.53017.514.514.5202089.5سمنودمجـول

وهبه   35093 احمد وهبه المشتركة  اسراء العدادية 392717.51414.52018.578سمنودمجـول

النجار   35094 محمد على المشتركة  اسماء العدادية 38.5302014.75152019.579.5سمنودمجـول

عبدالبارى   35095 عبدالسلم محمد المشتركة  اسماء العدادية 3929.52015152018.589.5سمنودمجـول

لشين   35096 مروان ايمن المشتركة  الء العدادية 39301914.5152019.575.5سمنودمجـول

السعدنى   35097 مسعد ايهاب المشتركة  الء العدادية 39.5302014.75152019.579.5سمنودمجـول

لشين   35098 مروان حسين المشتركة  امانى العدادية 39.5302014.75152017.574.5سمنودمجـول

النزهى   35099 السيد عبدالقادر المشتركة  ايمان العدادية 3225101261714.566.5سمنودمجـول

قاسم   35100 محمد ابراهيم المشتركة  ايه العدادية 39.52919.5141519.519.579.5سمنودمجـول

الحبشى   35101 توفيق احمد المشتركة  ايه العدادية 23177.5921319.576سمنودمجـول

ابوعمر   35102 عبدالعظيم عبدالعظيم المشتركة  ايه العدادية 36.52417.514.514.518.7519.587سمنودمجـول

النقيب   35103 عبدالعال محمد المشتركة  ايه العدادية 311715.5119.516.251476.5سمنودمجـول

عشيرى   35104 على مصطفى المشتركة  ايه العدادية 3930181414.75192089سمنودمجـول

دياب   35105 السيد محمد المشتركة  بدر العدادية 36.5281914.51419.52079سمنودمجـول

ابوحسين   35106 ابراهيم عبدالحميد المشتركة  تسنيم العدادية 37281513.51318.2516.578.5سمنودمجـول

فايد    35107 ابراهيم عطاء الله المشتركة  جنه العدادية 38.53019.5141519.52087سمنودمجـول

بدير   35108 محمود تامر المشتركة  جنى العدادية 38.53019.75121517.51968.5سمنودمجـول
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عامر   35109 السعيد ياسر المشتركة  حكمت العدادية 37.529.519.513152019.577.5سمنودمجـول

المالحى   35110 ابراهيم رضا المشتركة  دينا العدادية 3728.517.513.511.516.2519.578سمنودمجـول

المنوفى   35111 محمد مصطفى المشتركة  دينا العدادية 39301913.51519.520810سمنودمجـول

سلمه   35112 محمد هانى المشتركة  رانا العدادية 3829.519.51315191887سمنودمجـول

موسى   35113 اليمانى جمال المشتركة  رضوى العدادية 30.52615.511.51210.251558.5سمنودمجـول

رسلن    35114 حسنين ابراهيم حسنين المشتركة  روان العدادية 3624151112152088سمنودمجـول

فايد   35115 ابراهيم محمد المشتركة  ريم العدادية 39.5301914.7515202099سمنودمجـول

الطيورى   35116 عبدالمطلب محمد المشتركة  ريم العدادية 292217.57.51017.252097.5سمنودمجـول

شاهين   35117 عبدالمنعم الدسوقى المشتركة  زهراء العدادية 3428161210.516.2514.587.5سمنودمجـول

البوسطى   35118 جمعه احمد المشتركة  شروق العدادية 29.52110.57.57.511.516.567سمنودمجـول

فايد   35119 احمد بكر المشتركة  شروق العدادية 38.528.517.514.514.52018.589سمنودمجـول

الحول   35120 عبدالعاطى عوض المشتركة  شروق العدادية 38.53019.514.51519.751989سمنودمجـول

الصبان   35121 محمد على المشتركة  شهد العدادية 39.53019.514.7515202088.5سمنودمجـول

حاجين   35122 ابراهيم فتوح المشتركة  عل العدادية 39.530171415202079.5سمنودمجـول

عفان    35123 امجد حسن الزهراء المشتركة  فاطمه العدادية 2822.516.512.510.512.2519.568.5سمنودمجـول

ابوغرامه   35124 نزيه محمد المشتركة  فاطمه العدادية 281914.597.512.251967سمنودمجـول

عفان   35125 ابراهيم يحيى المشتركة  فاطمه العدادية 2923.515.59.51113.52078سمنودمجـول

حاجين   35126 حسن عبدالنبى المشتركة  فرحه العدادية 3525.51713.5121816.578.5سمنودمجـول

الشحات   35127 الدسوقى محمد المشتركة  ليلى العدادية 3426.511.511.511.518.515.567سمنودمجـول

سلمه   35128 امين عادل المشتركة  مروه العدادية 30.525.51211.58.514.51778.5سمنودمجـول

الدش   35129 عبدالحميد صلح المشتركة  مريم العدادية 201554.528.51265.5سمنودمجـول

سلمه   35130 احمد عبدالقادر المشتركة  مريم العدادية 382919.514.7514.7519.751979سمنودمجـول

الدين    35131 شمس محمد يحيى المشتركة  مريم العدادية 32.519.514.511.59.518.51976سمنودمجـول
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عاشور   35132 منصور ناصر المشتركة  منار العدادية 37.5302014.515202089.5سمنودمجـول

الصبان    35133 احمد السيد الله المشتركة  منه العدادية 27.52410117.5132088سمنودمجـول

زيد     35134 عبدالفتاح السيد رضا الله المشتركة  منه العدادية 3929.519.51515201989.5سمنودمجـول

رسلن    35135 عبدالحليم سمير الله المشتركة  منه العدادية 34.52919.5151519.752079.5سمنودمجـول

ابوموسى    35136 محمد طارق الله المشتركة  منه العدادية 38.5301913.515202089.5سمنودمجـول

ابراهيم    35137 احمد محمد الله المشتركة  منه العدادية 35.53014.59.57.516.52088.5سمنودمجـول

ابوفايد    35138 فهمى محمد الله المشتركة  منه العدادية 383019.514.515202099.5سمنودمجـول

الضوينى   35139 احمد ايمن المشتركة  منه العدادية 39.530191514201788سمنودمجـول

لشين    35140 يحى محمد ماجد المشتركة  منه العدادية 393019.51514201578.5سمنودمجـول

طويله   35141 السيد ماجد المشتركة  مى العدادية 37.53020151519.51875.5سمنودمجـول

درويش     35142 ابراهيم عبدالعزيز الله عطاء المشتركة  ميرنا العدادية 3.258.575واحد101033.5سمنودمجـول

عزه   35143 حسين جمال المشتركة  نانسى العدادية 2615107.55.59.251689سمنودمجـول

فوده   35144 بركات ابراهيم المشتركة  نورا العدادية 517.576.5واحد161234.5سمنودمجـول

الصبان   35145 عبدالعزيز مصطفى المشتركة  نورا العدادية 33.5281614.511.518.251777سمنودمجـول

عطيه    35146 السيد السيد عوض المشتركة  نورهان العدادية 31.52416.51081918.597.5سمنودمجـول

شلبى   35147 محمد ابراهيم المشتركة  هبه العدادية 372917.51315192089.5سمنودمجـول

الحسينى   35148 سعيد امير المشتركة  هبه العدادية 26.5245.54.57.511.251576سمنودمجـول

زيدان   35149 السعيد نبيل المشتركة  هناء العدادية 39.529.52014.51519.252099.5سمنودمجـول

عبدالبارى   35150 عبدالعزيز محمد المشتركة  هند العدادية 39.53019.7515152020910سمنودمجـول

شربه   35151 يوسف صلح المشتركة  وصال العدادية 39302015152018.569.5سمنودمجـول

الزغلى   35152 الدسوقى ابراهيم المشتركة  ياسمين العدادية 26.515.5107.52.510.751869سمنودمجـول

مطر   35153 ابراهيم اسامه المشتركة  ياسمين العدادية 16.59.533.51.5212.546سمنودمجـول

يونس   35154 احمد محمد المشتركة  ياسمين العدادية 33.5251013.57.518.518.577سمنودمجـول
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البدوي   35155 احمد احمد بنين  ابراهيم ع 29.52118.511.5918.7520710سمنودالراهبين

خليفة   35156 عبدالمعطى عبدالفتاح بنين  ابراهيم ع 24.51577.58.512.515.579سمنودالراهبين

القيبي   35157 عبدربه عبدالنعيم بنين  ابراهيم ع 261577.5911.251747سمنودالراهبين

سرحان   35158 عبدالستار محمد بنين  ابراهيم ع 372318.513.514.519.7518710سمنودالراهبين

سعد   35159 محمد ابراهيم بنين  احمد ع 3120.512.511.51015.51878.5سمنودالراهبين

الغريب   35160 اسماعيل احمد بنين  احمد ع 37.525.515.512.513.516.516.569سمنودالراهبين

ابوصالح   35161 عبدالجليل السيد بنين  احمد ع 3616171214.517.7514.569.5سمنودالراهبين

حبيش    35162 محمد عطا سامح بنين  احمد ع 382618.513.514.517.7515.569.5سمنودالراهبين

مرعي   35163 احمد سعيد بنين  احمد ع 362315.59.5111917.568.5سمنودالراهبين

السيد   35164 الشحات سمير بنين  احمد ع 37.52816.51413.519.51879سمنودالراهبين

اسماعيل   35165 فاضل عادل بنين  احمد ع 35.52316.512.511.518.51789سمنودالراهبين

حسين   35166 محمد عبدالقادر بنين  احمد ع 32.522141212.518.2513.5610سمنودالراهبين

طه   35167 رشاد عبدربه بنين  احمد ع 36.52817.512.51418.518810سمنودالراهبين

ناصف   35168 ابوالسعود محمد بنين  احمد ع 3726.517.513.514.51918610سمنودالراهبين

الغنيمى   35169 حامد محمد بنين  احمد ع 36.51913.58.51014.751878سمنودالراهبين

المرغنى   35170 محمد محمد بنين  احمد ع 229.510.57.5815.251476سمنودالراهبين

ابوسلمه   35171 احمد مروان بنين  احمد ع 38.528.519.5131519.7516.5610سمنودالراهبين

ابوزيد   35172 عبدالمعطى مسعد بنين  احمد ع 281110.57.57.514.7511.557.5سمنودالراهبين

القليني   35173 شلبى مصطفى بنين  احمد ع 3824.51813.514.518.518810سمنودالراهبين

ابوسلمه   35174 احمد منصور بنين  احمد ع 2911.573.59.5131857سمنودالراهبين

زميتر   35175 عبدالحى وائل بنين  احمد ع 3725.517.5111117.251657.5سمنودالراهبين

الخولي   35176 السيد محمد بنين  السيد ع 3325185.53.751915710سمنودالراهبين

الغنام   35177 محمد محمد بنين  السيد ع 36291512.51319.517.579.5سمنودالراهبين
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العريان   35178 السيد هانى بنين  السيد ع 301811.59.5815.7516.569سمنودالراهبين

بربر   35179 السيد يوسف بنين  السيد ع 31.523.5109.51114.517.569.5سمنودالراهبين

الجندي   35180 عثمان محمد بنين  اياد ع 3121.51410.51014.51469سمنودالراهبين

سعد   35181 عبدالحى عبدالحى بنين  ايمن ع 29.519.511.55.5912.751847.5سمنودالراهبين

السندي   35182 احمد الدسوقى بنين  حسن ع 34.5251611.51216.51076.5سمنودالراهبين

اسماعيل   35183 حلمى احمد بنين  حلمى ع 342415.5101115.2511.546.5سمنودالراهبين

الخولي   35184 عبدالجليل عبدالغنى بنين  حلمى ع 32.52511.57.57.513.51467.5سمنودالراهبين

الغنيمى   35185 بدوى علء بنين  خالد ع 38291914.51419.51787سمنودالراهبين

قنديل   35186 رزق وائل بنين  رامز ع 3016109911.51566سمنودالراهبين

ابوبدوي   35187 لطفى تامر بنين  رائد ع 393020151519.519710سمنودالراهبين

الخولى   35188 رفعت عبدالعزيز بنين  رفعت ع 291813.58.5101615.558سمنودالراهبين

سليمان   35189 معوضسعد بنين  سعد ع 2916105.57.51313.586.5سمنودالراهبين

القصاص    35190 محمد صالح احمد بنين  صلح ع 3022.5107.57.51613.558سمنودالراهبين

عبدالجبار   35191 المتولى محمد بنين  عبدالجبار ع 33.523.5109.510.51414.559.5سمنودالراهبين
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قشلنة   35192 عبدالمطلب ابراهيم بنين  عبدالرحمن ع 24.52377.51313.251158سمنودالراهبين

السيسي   35193 صدقى صبحى بنين  عبدالرحمن ع 37.529.517.513.513.519.518.579سمنودالراهبين

سالم   35194 سليمان صبرى بنين  عبدالرحمن ع 3729.51713141919.7589سمنودالراهبين

ناصف   35195 عبدالجليل فتحى بنين  عبدالرحمن ع 37.529.517.51412.517.7519.579.5سمنودالراهبين

حبيش   35196 شبل محمد بنين  عبدالرحمن ع 3426.51412.5132019.5710سمنودالراهبين

ابوسليم   35197 على محمد بنين  عبدالرحمن ع 3319.51010.59.513.7519.579سمنودالراهبين

ابوفوده   35198 السيد مدحت بنين  عبدالرحمن ع 35.5261414.51219.2519.579.5سمنودالراهبين

ابوفوده   35199 موسى مصطفى بنين  عبدالرحمن ع 2718.5137.55.513.251654.5سمنودالراهبين

ابوزيد   35200 حسين حسين بنين  عبدالله ع 39.5302014.51419.7517.568.5سمنودالراهبين

شاهين   35201 الششتاوى ربيع بنين  عبدالله ع 39.527.52014.51219.517.578.5سمنودالراهبين

الدمشيتى   35202 عبدالله محمد بنين  عبدالله ع 322215127.51815.586سمنودالراهبين

براغيت   35203 محمد عبدالفتاح بنين  عصام ع 3622.515.511.57.5181166.5سمنودالراهبين

بلبولة    35204 احمد الله فرج بنين  عصام ع 321716.595.510.512.565.5سمنودالراهبين

القليني   35205 عبدالهادى الدسوقى بنين  على ع 26.517.5138.54.51012.564سمنودالراهبين

يوسف   35206 عبدالعزيز رفعت بنين  على ع 3217.510.511.55.5101276سمنودالراهبين

شلبي   35207 عبدالحميد عبدالفتاح بنين  على ع 37.51513.51110141478سمنودالراهبين

اصيل   35208 على محمد بنين  على ع 2821176.754.25131472سمنودالراهبين

شلطة   35209 مليجى رضا بنين  عمرو ع 37.52817.5129.518.514.577.5سمنودالراهبين

ابوجبل   35210 محمد سامى بنين  عمرو ع 353015.514.51219.51566سمنودالراهبين

ابوامانة   35211 عبدالخالق عبدالرحمن بنين  عمرو ع 302514.5117.517.514.557سمنودالراهبين

الصيفي   35212 السيد عنتر بنين  عمرو ع 3725.51710.510.516.51174.5سمنودالراهبين

جميل    35213 محمد السيد يونس بنين  فارس ع 3929.51913.512.5191376.5سمنودالراهبين

اسماعيل   35214 فتحى عبدالجليل بنين  فتحى ع 34.516.514.58.59.517.51476.5سمنودالراهبين
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عبدالمقصود   35215 فتحى محمد بنين  فتحى ع 372717.514.514.5201776سمنودالراهبين

موسى   35216 محمد ايمن بنين  كريم ع 2616.514.5117.5161765.5سمنودالراهبين

الدسوقي   35217 عبدالحليم الدسوقى بنين  مازن ع 392818.514.514.5201878سمنودالراهبين

الششتاوى   35218 زكريا ابراهيم بنين  محمد ع 37.524.519.7512.511.51910.568.5سمنودالراهبين

شحاته    35219 اسماعيل ابراهيم احمد بنين  محمد ع 24.516.51110.57.515.51574.5سمنودالراهبين

مصطفى   35220 المرسى احمد بنين  محمد ع 37221311.57.51814.574.5سمنودالراهبين

سلمة    35221 السعيد فؤاد احمد بنين  محمد ع 3120158.5513.51275.5سمنودالراهبين

سراج   35222 مسعد احمد بنين  محمد ع 3627181281916.596.5سمنودالراهبين

الحسنى   35223 عبدالمنعم اشرف بنين  محمد ع 3927.519.512.5142014.586سمنودالراهبين

البلط   35224 احمد السيد بنين  محمد ع 3928.519.512.512201777.5سمنودالراهبين

الشرملسى   35225 اسماعيل جلل بنين  محمد ع 34231410817.514.585سمنودالراهبين

النعناعى   35226 محمد حسام بنين  محمد ع 2623.5158.581212.564.5سمنودالراهبين

غنيم    35227 العابدين زين رضا بنين  محمد ع 342214109191687.5سمنودالراهبين

البسطويسي   35228 زكى زكى بنين  محمد ع 25.520.5752.51012.575.5سمنودالراهبين

ابوسليم   35229 السيد سليم بنين  محمد ع 342513.5127.51614.576.5سمنودالراهبين

الحماقي   35230 محمد عبدالقادر بنين  محمد ع 38.525.517.5101316.51586.5سمنودالراهبين

ابوفودة   35231 محمد مسعد بنين  محمد ع 27.523107.55.5101075.5سمنودالراهبين

ابوجبل   35232 عطيه نبيل بنين  محمد ع 31.5201776.51514.578سمنودالراهبين

موسى   35233 عبدالرحيم هانى بنين  محمد ع 3622.515.55.55.5151164سمنودالراهبين

القيبي   35234 محمد ياسر بنين  محمد ع 312016.59.581413.564سمنودالراهبين

اسماعيل   35235 عاشور يحيى بنين  محمد ع 3928.519.513.513.518.51776سمنودالراهبين

منصور   35236 عبدالمحسن يوسف بنين  محمد ع 34.525.514.513919.51358سمنودالراهبين

عبدالعال   35237 محمود احمد بنين  محمود ع 37.527.516141318.51698سمنودالراهبين
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ابوعاصي   35238 محمد الشربينى بنين  محمود ع 3928.519.51414191699.5سمنودالراهبين

ابويوسف   35239 ابوالعينين رضا بنين  محمود ع 37.526.517.51412201578.5سمنودالراهبين

ابوزيد   35240 حسين عبدالغفور بنين  محمود ع 38.528.51913.514191497.5سمنودالراهبين

ابوجمعه   35241 احمد محمد بنين  محمود ع 25.52214.57.581613.576.5سمنودالراهبين

اسماعيل   35242 محمود محمد بنين  محمود ع 137.57.514986غـ21.5سمنودالراهبين

بدر   35243 مصطفى مختار بنين  محمود ع 3730201515201875سمنودالراهبين

طه   35244 حسين احمد بنين  مصطفى ع 37.528191213.52018.565سمنودالراهبين

جحا   35245 محمد المرسى بنين  مصطفى ع 3726.51613.5132018.596سمنودالراهبين

ابوالهدى   35246 مصطفى جمال بنين  مصطفى ع 3527.51613.513201797سمنودالراهبين

حبيب   35247 محمود فرج بنين  مصطفى ع 38.530201414201798سمنودالراهبين

حبيش   35248 عبدالكريم لطفى بنين  مصطفى ع 38.5261912.5132018.599سمنودالراهبين

نوار   35249 عبدالعزيز بهجت بنين  مهند ع 36.5251912.51319.517.588سمنودالراهبين

الطور     35250 عبدالغنى صلح احمد محمد بنين  مؤمن ع 392919.7514152018.5810سمنودالراهبين

ابوالمعاطى   35251 محمد وليد بنين  مؤمن ع 38292014152019810سمنودالراهبين

سالم   35252 عبدالعزيز رأفت بنين  نادر ع 312817.51313.519.51679سمنودالراهبين

شحاته   35253 على ايهاب بنين  نور ع 3625.518.514132019.5810سمنودالراهبين

حبيش    35254 ابراهيم مسعد تامر بنين  هشام ع 31.52713.513.511191588.5سمنودالراهبين

العفيفي    35255 الششتاوى محمد توفيق بنين  وائل ع 3424137.57.517.51179سمنودالراهبين

شلضوم   35256 يحيى سامح بنين  يحيى ع 24.516107.58151546.5سمنودالراهبين

قشلنة   35257 عبدالمطلب ابراهيم بنين  يوسف ع 28.52311.59.51114.51567.5سمنودالراهبين

طه   35258 حسين احمد بنين  يوسف ع 342917.51313.519.51757سمنودالراهبين

النوساني   35259 يوسف محمد بنين  يوسف ع 37.53019.7514.515201888.5سمنودالراهبين

اسماعيل   35260 عبدالحى مسعد بنين  يوسف ع 2320.515.510.512.5198.577سمنودالراهبين
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سعد   35261 عبدالقادر ايمن 3629.518.5109.5181479سمنودابراهيم

فوده   35262 ابراهيم كمال 3029.518111118.512.559.5سمنودابراهيم

الدمشيتى   35263 ابوالعزم محمد 342818141319.514.5610سمنودابراهيم

البرعى   35264 احمد ايهاب 392819.514152015.589.5سمنوداحمد

عمار    35265 على احمد جمال 30241112.51414.51548.5سمنوداحمد

ناصف   35266 عبدالجليل جمال 3525.51513.513.519.51569.5سمنوداحمد

حسن   35267 محمد حمدى 39.528.51912.51519.51658سمنوداحمد

المنشاوى   35268 محمد سعد 29.527.514.513.51415.515.578سمنوداحمد

الغنيمى   35269 طاهر سمير 38.52918.51414.52014.558.5سمنوداحمد

حبيش   35270 شبل شبل 36.52519.51415191769سمنوداحمد

البدوى   35271 سعد طاهر 26107.57.57.51015.555.5سمنوداحمد

شتيوى   35272 عاشور مجدى 33.525.516.513.51519.51569.5سمنوداحمد

حجازى   35273 احمد محمد 36.5301814152018.5610سمنوداحمد

ابوسيف   35274 محمد محمد 38.527.51812.5152018.569.5سمنوداحمد

عطية   35275 محمد محمد 34231512.5131816.558.5سمنوداحمد

جوهر   35276 محمود محمد 3626.519.515152016.569.5سمنوداحمد

البدوى   35277 يوسف محمد 35.5271914152017.568سمنوداحمد

الدمرداش   35278 المحمدى مصطفى 3126121414.51717.568.5سمنوداحمد

الدمشيتى   35279 محمد ممدوح 38.52818.5151519.515.5810سمنوداحمد

ناصف   35280 احمد يسرى 36.52016.515142017.569سمنوداحمد

احمد    35281 محمد مصطفى عصام 33.521.51614.513.5181659سمنوداسلم

الجناينى   35282 محمد محمد 2717.51314.51117.516.557.5سمنوداسلم

الجندى   35283 محمد حسنى 39.529.5201515201389.5سمنوداشرف
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حبيش   35284 مسعد السعيد 36.5251914.51519.517710سمنودالسيد

الدمشيتى   35285 عبدالحى عبدالسلم 372917.513.511.51919.569سمنودانس

القلينى   35286 عيسى محمد 343016.51411.52017.578.5سمنوداياد

عبدالرحمن   35287 عبدالمعطى محمد 30.522.512.59.59181568سمنودبلل

الخولى   35288 سعد محمد 35.525.517.513.5102014.569سمنودجمال

عماشه   35289 محمد مصطفى 28.524.514.597.5191668سمنودحسن

البيلى   35290 حسن عبدالهادى 32.523.5149.57.5191779.5سمنودحسين

النبراوى   35291 السيد احمد 242012107.5191168.5سمنودخالد

رمضان   35292 فوده احمد 37.524.5151212.519.516.569.5سمنودزياد

ابوزيد   35293 ابوخليل محمد 32.527.511.510.59.518.516.569سمنودزياد

القلش     35294 محمود محمد محمد الدين 30.519.5107.541811.5610سمنودصلح

ناصف   35295 احمد احمد 2321.51051.51613.569سمنودعادل

حبيب   35296 السيد محمود 35.524.516.51414.52015.578سمنودعاصم

عطيه   35297 احمد عبدالرحيم 2017.56.54.5319.51366.5سمنودعاطف

البدوى   35298 عبدالحى السيد 35.52715.51413201468.5سمنودعبدالحى

خطاب   35299 عبدالرازق ايمن 2417107.521710.556سمنودعبدالرازق

الغنيمى   35300 محمد احمد 33.526.515.5127.5191565.5سمنودعبدالرحمن

عبده   35301 سليمان السيد 37.527.517.5148.519.51878سمنودعبدالرحمن

طه   35302 محمد السيد 3322.51710.510201767.5سمنودعبدالرحمن

العشرى   35303 عبدالله بكر 23101010.55131685سمنودعبدالرحمن

خليفه   35304 الصباحى عبدالعال 20121011.57.5151576.5سمنودعبدالرحمن

البرعى   35305 محمد محى 27.52213.5141316.51789.5سمنودعبدالرحمن

يونس   35306 عبدالقادر محمد 372716.51213.519.519810سمنودعبدالقادر
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عبدالنبى   35307 عبدالوهاب السيد 35.525171313.52019810سمنودعبدالله

ابوجبل   35308 عبدالغفور اشرف 37.5241613.510.519.519710سمنودعزت

المشد   35309 عبدالنبى عبدالشهيد 3126161313.5201988.5سمنودعلء

البسطويسى   35310 السيد طارق 33.520.51512.592015.568.5سمنودعلى

حبيش   35311 عبدالعاطى السيد 31.519.510.5125.518.5127.58.5سمنودعمرو

موسى   35312 محمد محمود 37241710919.518.569سمنودعمرو

الجندى   35313 عبداللطيف 2730178.759.752015810سمنودفارسسمير

القلينى   35314 مصطفى 2921.512115.52017.5710سمنودفارسمحمد

الحصرى   35315 فرج سامح 32.5151410.58.519.515.568.5سمنودفرج

الحسنى   35316 احمد هشام 332415.5117.52018.5910سمنودمالك

ابوسلمه   35317 عبدالشكور اشرف 33.52316107.52018.5610سمنودمحمد

الغنام   35318 محمد السيد 25.5201010.54181677.5سمنودمحمد

عنتر   35319 محمد السيد 27.5217.5951513.576.5سمنودمحمد

القلينى   35320 جوده جمال 17.520.57117.515.517.577.5سمنودمحمد

الحماقى   35321 محمد خالد 322014.5108.519.518.576سمنودمحمد

عماشه   35322 احمد رفعت 37.52818.511.512.52018.579.5سمنودمحمد

ابوجمعه   35323 محمد سعد 39.529191315202079سمنودمحمد

المنشاوى   35324 محمد سعد 36.5292011102016.589سمنودمحمد

المنتصر   35325 محمد سمير 2923.513.59.57.5191867.5سمنودمحمد

البلتاجى   35326 البلتاجى طارق 282213.597.518.51978.5سمنودمحمد

البدوى   35327 صادق عبدالشهيد 33.518.515119.52017.564.5سمنودمحمد

ابوالمكارم   35328 عبدالمقتدر عبدالمقتدر 2717.5119.57.515.517.567.5سمنودمحمد

الدمشيتى   35329 على عصام 36.52819.513.5142019.5810سمنودمحمد
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الدجله   35330 محمد عصام 1674.59.55.5101083سمنودمحمد

الدسوقى   35331 محمد فؤاد 20.595.59.57.51314.554سمنودمحمد

عمريه   35332 ابراهيم محمد 321910117.5181965.5سمنودمحمد

حبيش   35333 عبدالواحد محمد 27.510.5410.57.51117.554.5سمنودمحمد

حبيش   35334 محمد مصطفى 34.521.512111018.519.568سمنودمحمد

زايد   35335 محمد وائل 322617111018.51979سمنودمحمد

ابوعامود   35336 مسعد ياسر 32.520.5179.51019188.56سمنودمحمد

حبيش   35337 امين سالم 27.520.511.58.591617.575.5سمنودمحمود

السيد   35338 عباس شعبان 19.517.56127.51712.565.5سمنودمحمود

ابوفوده   35339 احمد عبدالهادى 242011117.516.51457سمنودمحمود

ابوفوده   35340 السيد فوده 34.52317129.5191447سمنودمحمود

النواوى    35341 مسعد احمد محمد 31.51916.57.59.519.513.555سمنودمحمود

منصور   35342 السيد اشرف 37.520.518.51213.518.519.559سمنودمصطفى

الدمشيتى   35343 محمد ايمن 3621.51711.513191659سمنودممدوح

الخولى   35344 عبدالعزيز محمد 38.5281811819.51979سمنودنبيل

حبيش   35345 عبدالمولى عبدالمولى 27.5115.5108.51715.577.5سمنودهانى

القلينى   35346 عبدالهادى احمد 31.520.51510.510.518.51868سمنوديحيى

الله    35347 عطا عبدالله احمد 3417139.58.517.517.577.5سمنوديوسف

سباق    35348 تفان احمد احمد 23.520.5103.55.51519.588.5سمنودابتسام

سالم   35349 عبدالرحمن عباس 32221037.51619.578سمنوداسراء

منصور   35350 السيد اشرف 27.5264.533151878سمنوداسماء

الكيلنى   35351 محمد على 34.529.51611.59.52020710سمنوداسماء

ابوعرب   35352 السيد سعد 37.5301612.512.52020710سمنودالء
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عطيه    35353 احمد سيد محمد 37.5301714142020710سمنوداميره

حبيش   35354 الدسوقى محمد 2820.5107.581719710سمنودايه

البلط   35355 محمد مسعد 312112.5137.516.514.568سمنودايه

الدين    35356 علم عبدالموجود محمود 31251512.59.519.518.5710سمنودبثينه

مجاهد   35357 ابراهيم محمد 35.52416.5138.518.519.5810سمنودبسمه

يوسف    35358 عماره فؤاد فؤاد 27.515107.55.516.517.578.5سمنودبسنت

عماشه   35359 حسن مصطفى 32.525.516.59819.520710سمنودجهاد

ابوشلبى   35360 عبدالشهيد عبدالشهيد 34.51813.57.5816.519.589.5سمنودحبيبه

الجندى   35361 سعد عبدالهادى 36281911.511.519.520710سمنودحنان

البلط   35362 محمود خالد 37.52817.513.512.52020710سمنودريم

عبدالكريم   35363 محمد بكر 34.526.51791019.520710سمنودريوان

الفقى   35364 احمد حسنى 37201713.512.519.52079.5سمنودساره

نوار   35365 احمد يونس 2825.511.51281718.5610سمنودساره

عبدالقادر   35366 محمد عبدالله 26.522.510.57.53.517.517710سمنودساميه

ابوفوده   35367 موسى اشرف 353013.513.5101915.5810سمنودسحر

الخولى   35368 مسعد اشرف 38.530201313.52019810سمنودسهير

محرز   35369 عبدالسلم محمد 3624.519.512.512.51719.579.5سمنودشاديه

الدين    35370 علم محمد ابراهيم 36.52519.7511.513191979سمنودشيماء

البدوى   35371 عبدالهادى داود 34.517.5191112142077.5سمنودشيماء

صابر   35372 شوقى شوقى 37.52719.511.514.5192069.5سمنودشيماء

اسماعيل   35373 عبدالقادر احمد 3730191414.75202059سمنودصافيناز

الحماقى   35374 محمد مسعد 28.59.5107.58102054سمنودضحى

ابوجبل   35375 يوسف العدوى 25.51713.57.5101119.546.5سمنودعائشه
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الدمشيتى   35376 ابراهيم محمد 311111.57.58.51017.546سمنودفاطمه

عثمان    35377 الدمرداش احمد محمد 2413121010.57.518.558سمنودفاطمه

محرز   35378 عبدالسلم محمد 33.521.518512.51819.556.5سمنودفاطمه

محمدالدهشان   35379 مصطفى باسم 28.52510311.51116.543.5سمنودفرح

البيلى   35380 حسن حسين 3310.514.58.5121619.558سمنودكريمه

عبدالحفيظ    35381 حمدان محمد احمد 23.517.5125810.519.566سمنودليلى

المام   35382 محمد محمد 38.52719.7514.51519.516.5710سمنودمريم

عبدالجبار   35383 محمد سمير 38302015152019.589.5سمنودمنار

اصيل    35384 عبدالمنعم خالد الله 36.52118.512.51512.52088.5سمنودمنه

ابوجبل    35385 السيد عاطف الله 181010.57.57.51019.567سمنودمنه

البدوى    35386 عبدالستار عبدالستار الله 39.52919.7515152020510سمنودمنه

الخولى    35387 محمد عصام الله 392919.7515151919.5710سمنودمنه

المرغنى    35388 عبدالله فكرى الله 29.515102.51015.519.545.5سمنودمنه

الجندى    35389 السيد محمد الله 3625.51611.512192065سمنودمنه

ناصف   35390 ابراهيم احمد 3822.519.5141019.519.5810سمنودمى

عبده   35391 السعيد الصاوى 38.527.519.514.513.5202088.5سمنودندى

ابوجمعه   35392 عبدالسلم محمد 37.52519.51211202068سمنودندى

عبدالله   35393 عبدالرازق طارق 38281912.51419.52079.5سمنودنرمين

حبيش   35394 عبدالجبار عصام 38261812.57.5202068.5سمنودنوران

حسن   35395 عطيه محمد 36.5251913.58.5202088سمنودنوران

يونس   35396 محمد احمد 3419.518.511.53162077سمنودنورهان

الغنيمى   35397 احمد الدسوقى 33.517.517.5122.5142066.5سمنودنورهان

الديب   35398 على محمد 34.520.51813.5917.51766.5سمنودنورهان
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على    35399 محمد عبدالحميد احمد 331517.511.55161667سمنودهاجر

البلتاجى   35400 نصر البلتاجى 352919.51313.52017710سمنودهاجر

شعيب   35401 السيد محمد 291117.513.57.51313.579سمنودهاجر

القلينى   35402 جوده محمد 37.53019.51414.52019.5710سمنودهاجر

سعد   35403 محمد وائل 383019.513.5152020710سمنودهاجر

عبدالحميد   35404 سمير اشرف 29.516.514.57.53121987سمنودهناء

زغلول   35405 سعد اشرف 26.51514.59.5212.518.579سمنودولء

النوسانى   35406 محمد احمد بنات  اسراء ع 39302014.515202089.5سمنودالراهبين

ابوعاصى   35407 محمد السعيد بنات  اسراء ع 35261913.513.51917.579.5سمنودالراهبين

العدوى   35408 احمد الشافعى بنات  اسراء ع 322519.5117.518.516710سمنودالراهبين

قشلنة   35409 زكى مصطفى بنات  اسراء ع 38.5302014.51519.519.5810سمنودالراهبين

محمد   35410 سلمه صبرى بنات  اكرام ع 3321.5139.5314.514.576.5سمنودالراهبين

ابوعرب   35411 السيد السيد بنات  الء ع 37.5281912.51419.519.578.5سمنودالراهبين

عبدالشافى   35412 عبدالشافى ايهاب بنات  الء ع 37.53019.5121019.520810سمنودالراهبين

شخبه   35413 السيد سليمان بنات  الء ع 38.529.52014.5152020710سمنودالراهبين

حسين   35414 على ايمن بنات  امل ع 382918.51311.5201879.5سمنودالراهبين

دياب   35415 محمد احمد بنات  اميره ع 38.52919.51414.52017810سمنودالراهبين

الخولى   35416 عبدالشهيد الحسينى بنات  اميره ع 24914.531.5141467.5سمنودالراهبين

حبيش   35417 حمدته السيد بنات  انجى ع 391917.59.5819.519.578.5سمنودالراهبين

شتيوى   35418 حلمى هشام بنات  انجى ع 39301913.51419.51788.5سمنودالراهبين

اسماعيل   35419 حلمى احمد بنات  ايمان ع 3828.5201315201989.5سمنودالراهبين

حبيب   35420 غنيم محمد بنات  ايمان ع 35.52617.512.5121920710سمنودالراهبين

شتيوى   35421 احمد مصطفى بنات  ايمان ع 3829.5181113.52018.588.5سمنودالراهبين

. ع   أ ت الراهبين

. ع   أ ت الراهبين

. ع   أ ت الراهبين

. ع   أ ت الراهبين

. ع   أ ت الراهبين

. ع   أ ت الراهبين

. ع   أ ت الراهبين
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عبدربه   35422 محمود ماهر بنات  ايه ع 23.57103.54.5101776سمنودالراهبين

اسماعيل   35423 السيد محمد بنات  ايه ع 37.53018.513.514.52017.589.5سمنودالراهبين

ابوفوده   35424 مصباح محمد بنات  ايه ع 341913.58.541514.586.5سمنودالراهبين

ابوعمر   35425 فرج محمد بنات  بثينه ع 362316.5137.52019.578.5سمنودالراهبين

الفخرانى   35426 رمضان بلل بنات  بسمله ع 3826.51611.5918.51879سمنودالراهبين

الكيلنى   35427 القناوى عبدالمحسن بنات  بسمله ع 30.519.510.537.518.516.569سمنودالراهبين

الحسنى   35428 العدوى محسن بنات  بسمله ع 37261513.59.5202079.5سمنودالراهبين

القاضى   35429 السيد محمد بنات  بسمله ع 36.52416.512.51419.518.579.5سمنودالراهبين

العوضى    35430 فتحى محمد نبيل بنات  بسمله ع 36.5271613.512.5201779سمنودالراهبين

قشلنه   35431 مسعد طارق بنات  بسنت ع 38.53019.514.5152020810سمنودالراهبين

اصيل   35432 عبدالمنعم فهيم بنات  بسنت ع 312611.57.52.5181977.5سمنودالراهبين

سليمان    35433 جاد ابوالفتوح محمد بنات  بسنت ع 3630171110191658سمنودالراهبين

حبيش   35434 محمد مؤمن بنات  بشاير ع 36281091018.517.567سمنودالراهبين

البيلى   35435 حسن حسين بنات  جهاد ع 35286.548.5171277.5سمنودالراهبين

صالح   35436 حامد محمد بنات  جهاد ع 29.528107.5817968سمنودالراهبين

ابراهيم   35437 حامد ابراهيم بنات  حبيبه ع 35.5291299.51917.568سمنودالراهبين

البربرى   35438 على على بنات  حبيبه ع 3930181212.5201778سمنودالراهبين

عطاالله   35439 حلمى محمد بنات  حبيبه ع 38301514132015.579.5سمنودالراهبين

العوضى   35440 حامد مصطفى بنات  دعاء ع 352910107.51919.578.5سمنودالراهبين

السيسى   35441 سعيد سلمه بنات  دنيا ع 332765.59.51614.576سمنودالراهبين

المطحنه   35442 ابراهيم محمد بنات  دنيا ع 25.52141.531312.566.5سمنودالراهبين

ابوطاحون   35443 احمد السيد بنات  رحمه ع 39301814.514.752018.5710سمنودالراهبين

موسى   35444 محمد فتوح بنات  رنا ع 37.5301814152018710سمنودالراهبين



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1638

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

البدوى   35445 السيد سعد بنات  روان ع 36301914.5152019.5710سمنودالراهبين

امهرو   35446 المتولى محمود بنات  روان ع 3423337.516.51556.5سمنودالراهبين

البلط   35447 محمود محمود بنات  روان ع 31.5283.53516.510.556.5سمنودالراهبين

الموجى   35448 محمد وليد بنات  روان ع 28.52611108.51714.577سمنودالراهبين

البدوى   35449 عبدالرحيم علء بنات  روضه ع 362111.510.510.516.51677سمنودالراهبين

البربرى   35450 احمد محمد بنات  روضه ع 31.52211.57.58.51715.563.5سمنودالراهبين

المام   35451 محمد احمد بنات  ريم ع 36.52714.512.51019.51968سمنودالراهبين

البسطويسى   35452 السيد زكى بنات  ريم ع 34.52510.512.57.519.517.597.5سمنودالراهبين

الشيخ    35453 الغنيمى محمود فتحى بنات  ريم ع 2721107.53.51513.594سمنودالراهبين

عطا   35454 احمد كمال بنات  ريم ع 383019.514.51419.51998.5سمنودالراهبين

عطاالله   35455 احمد هشام بنات  زينب ع 25.519107.54.514.513.586سمنودالراهبين

سراج   35456 عبدالحليم محمد بنات  ساره ع 3628.5181111.518.516.598.5سمنودالراهبين
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منصور   35457 مسعد محمد بنات  ساميه ع 35.52710137.519.51787.5سمنودالراهبين

ابوفوده   35458 يوسف علء بنات  سعاد ع 34.526101310.5191885.5سمنودالراهبين

بربر   35459 محمد اشرف بنات  سلمى ع 3826.51113.59.5201898.5سمنودالراهبين

اصيل   35460 الشحات يسرى بنات  سلمى ع 2620.5107.5515.510.57.56سمنودالراهبين

شتيوى   35461 الدسوقى عبده بنات  سمر ع واحد21.517.565.52.51098سمنودالراهبين

القلينى   35462 الششتاوى ابراهيم بنات  سها ع 17.5264.513.5212.51385سمنودالراهبين

الدين    35463 على احمد عبدالغنى بنات  سهر ع 33271513.5131918.589سمنودالراهبين

النوسانى   35464 بدير محمد بنات  سهير ع 38.53019.7514.513.5201999سمنودالراهبين

راغب   35465 فتحى عبدالهادى بنات  شروق ع 2616.56.59.5516.51587سمنودالراهبين

الصعيدى   35466 سعد جمال بنات  شهد ع 38291914.512.5201998سمنودالراهبين

ابويوسف   35467 محب فوزى بنات  شهد ع واحد10158واحد26.5165.53.5سمنودالراهبين

ابوسليم   35468 الدسوقى محمد بنات  شهد ع 31.524.51112.57.517.51586سمنودالراهبين

القناوى   35469 عبداللطيف محمد بنات  ضحى ع 37.52919.51414201899سمنودالراهبين

الدين    35470 على الرفاعى احمد بنات  عبير ع 34.5231213.57.5181897سمنودالراهبين

ابوفوده   35471 عاشور الششتاوى بنات  عبير ع 34291347.5101862.5سمنودالراهبين

الشرقاوى   35472 عبدالعزيز عبدالعزيز بنات  عبير ع 3930191214.519.52079.5سمنودالراهبين

سراج   35473 عبدالقادر محمد بنات  عفاف ع 37.52815.510111818.587سمنودالراهبين

سرحان   35474 عبدالستار ابراهيم بنات  فاطمه ع 38.53019.51414.52018.579.5سمنودالراهبين

ابوجمعه   35475 احمد احمد بنات  فاطمه ع 3827161411.51416.566سمنودالراهبين

سراج   35476 محمد احمد بنات  فاطمه ع 32.52716109.5191762.5سمنودالراهبين

سليمان   35477 عبدالعليم السيد بنات  فاطمه ع 302813.5912.515.517.578.5سمنودالراهبين

خليفه   35478 حسن حسن بنات  فاطمه ع 31.52510.57.57.51013.573.5سمنودالراهبين

ابوسليم   35479 على خالد بنات  فاطمه ع 393019.7515152019710سمنودالراهبين
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ابوفوده   35480 ابراهيم عاشور بنات  فاطمه ع 37.52917.5111319.51978.5سمنودالراهبين

شبند   35481 احمد عبدالمنعم بنات  فاطمه ع 33.5281287.513.51166سمنودالراهبين

الكيلنى   35482 مسعد محمد بنات  فاطمه ع 2125127.59.51010.575.5سمنودالراهبين

البلط    35483 احمد قاسم يوسف بنات  فاطمه ع 3930191314.5201976سمنودالراهبين

نوار   35484 محمد طارق بنات  فرح ع 33.525.515.512.57.5161975سمنودالراهبين

مرعى   35485 احمد عادل بنات  لمياء ع 37301612.5142017.577.5سمنودالراهبين

عبده   35486 احمد طاهر بنات  مرام ع 393019.51314.5201876.5سمنودالراهبين

البدوى   35487 السيد السيد بنات  مروه ع 332914.58.5121113.577سمنودالراهبين

نوار   35488 احمد خيرى بنات  مروه ع 31.52610.513.512.5131068.5سمنودالراهبين

ابوجمعه   35489 احمد السيد بنات  مريم ع 372811.5121119.515.567.5سمنودالراهبين

سالم   35490 مصطفى خالد بنات  مريم ع 292247.57.51513.565سمنودالراهبين

موسى   35491 عبدالرحيم عاطف بنات  مريم ع 36.53016.512.51017.51879سمنودالراهبين

سراج   35492 احمد عبدالجليل بنات  مريم ع 37.53019.514.5152020810سمنودالراهبين

سكره   35493 عبدالعزيز عبدالفتاح بنات  مريم ع 34.52814.51310.517.51587سمنودالراهبين

الفقى   35494 حسن مجدى بنات  مريم ع 32.522.56.59.58101677.5سمنودالراهبين

الشيخ   35495 عبدالمغنى محمد بنات  مريم ع 36.5291814.514.519.515.599سمنودالراهبين

الشيخ   35496 طه وائل بنات  ملك ع 382818.513.51018.518.588سمنودالراهبين

الحسنين   35497 عبدالعزيز عبدالعزيز بنات  منار ع 37.52919.51414201998سمنودالراهبين

مطحنه   35498 ابراهيم يوسف بنات  منار ع 383019.514122017.589.5سمنودالراهبين

شخبه   35499 عبدالله محمد بنات  منال ع 32.52916.511.51014.51999.5سمنودالراهبين

منصور    35500 عزت ابراهيم الله بنات  منه ع 34.5261512.510.5191499سمنودالراهبين

عبدالحكيم    35501 احمد احمد الله بنات  منه ع 3719141112.517.515.589.5سمنودالراهبين

الديب     35502 السيد فتحى احمد الله بنات  منه ع غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودالراهبين
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الغنيمى    35503 محمد احمد الله بنات  منه ع 38.52819.75141119.518.589.5سمنودالراهبين

سنجر    35504 محمد احمد الله بنات  منه ع 35.5271011.59.514.51787سمنودالراهبين

الحسنى    35505 ابراهيم السيد الله بنات  منه ع 37301611.513182075.5سمنودالراهبين

طه    35506 محمد تامر الله بنات  منه ع 37291812.51119.519.585.5سمنودالراهبين

سراج    35507 احمد عبدالجليل الله بنات  منه ع 38.5281714.511.516.519.5810سمنودالراهبين

ابوزيد    35508 حسين محمد الله بنات  منه ع 393019.514.75132020810سمنودالراهبين

الفخرانى    35509 رمضان محمد الله بنات  منه ع 38.53019.514.5152019.5810سمنودالراهبين

البربرى    35510 محمد محمد الله بنات  منه ع 37.52919.51514.52018810سمنودالراهبين

ابوبدوى    35511 ربيع هاشم الله بنات  منه ع 27.5127.510.57.56.512.575سمنودالراهبين

نوار    35512 عبدالله هانى الله بنات  منه ع 3828.519.51415191978سمنودالراهبين

الخولى   35513 احمد عادل بنات  منه ع 32.5101613.514.75181679.5سمنودالراهبين

ابوهيش    35514 بدير السيد متولى بنات  منه ع 3728.51814152019.5810سمنودالراهبين

سالم   35515 محمود محمد بنات  منه ع 27.52010.513.511.5101378سمنودالراهبين

السيد   35516 حجازى مسعد بنات  منه ع 36.527161413.518.519810سمنودالراهبين

القلينى   35517 محمد وهبه بنات  منه ع 3624.518.51414201899.5سمنودالراهبين

نوار   35518 ابوالعل اشرف بنات  منى ع 382717.514151816.589.5سمنودالراهبين

ابوطاحون   35519 عبدالمهيمن رجب بنات  منى ع 32151211.513.51217.589.5سمنودالراهبين

حسن   35520 عطيه رضا بنات  منى ع 37.528.51913.515201988.5سمنودالراهبين

عمار   35521 ابراهيم محمد بنات  منى ع 373018.5141519.52089سمنودالراهبين

الغنام   35522 يوسف عبدالله بنات  مى ع 3622.518.51414.7517.52087.5سمنودالراهبين

بدير    35523 رفعت محمد هشام بنات  مى ع 3729.5181415202099سمنودالراهبين

كسبر   35524 السيد مسعد بنات  مياده ع 3829.51914152019810سمنودالراهبين

الدمشيتى   35525 السيد مسعد بنات  ميار ع 382819.514142018810سمنودالراهبين
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حبيش   35526 وديع محمود بنات  ميرنا ع 38.52918.514152019.589.5سمنودالراهبين

القيبى   35527 محمد محمد بنات  ندى ع 3725.51814152019.598سمنودالراهبين

بالى   35528 مصطفى محمد بنات  ندى ع 372317141516.51789سمنودالراهبين

ابوزيد    35529 ابراهيم عبدالمعطى مصطفى بنات  ندى ع 3421.516.51413.51616.5810سمنودالراهبين

ناصف   35530 الغنيمى هانى بنات  ندى ع 37.52817.514141919810سمنودالراهبين

الشيخ   35531 طه احمد بنات  نور ع 37.52918.512131815.582سمنودالراهبين

القيبى   35532 عبدربه ابراهيم بنات  نورا ع 3623.5143.52.51416.572.5سمنودالراهبين

عبيد   35533 السيد السيد بنات  نورا ع 36.51612.57.54.51618.563.5سمنودالراهبين

سعد    35534 عبدالعزيز احمد سيد بنات  نوران ع 35.512.510451514.564سمنودالراهبين

شلبى   35535 حلمى محمد بنات  نوران ع 37.524.510.587.5121474.5سمنودالراهبين

ابوقوطه   35536 حسن عبدالمنعم بنات  نورهان ع 3518.510.587.514.515.564.5سمنودالراهبين

البدوى   35537 محمد على بنات  نورهان ع 35.523.51012.59.51516.575سمنودالراهبين

عبدالكريم   35538 سعد الدسوقى بنات  هاجر ع 36157.58.58.51114.584.5سمنودالراهبين

المرسى   35539 عبدالجليل محمد بنات  هاجر ع 362216.512.511181985.5سمنودالراهبين

عرفه   35540 محمد محمد بنات  هاجر ع 34.518107.55.513.515.577سمنودالراهبين

البحيرى   35541 عبدالمحسن مسعد بنات  هاجر ع 36.517.516117.51512.573سمنودالراهبين

المرسى   35542 السيد وائل بنات  هاجر ع 3827109.510.51614.577سمنودالراهبين

موسى   35543 محمد مصطفى بنات  هايدى ع 383019.7514.514201988.5سمنودالراهبين

الخولى   35544 احمد اسامه بنات  هناء ع 3316105.531414.583.5سمنودالراهبين

السكرى   35545 صلح محمد بنات  هند ع 30.51710.52.521210.564سمنودالراهبين

الموجى   35546 مسعد شريف بنات  وفاء ع 3221.510.57.54.513.51476سمنودالراهبين

ابوفوده   35547 عبدالعزيز عادل بنات  يارا ع 3927.52014.513.5201575سمنودالراهبين

خليفه   35548 ابراهيم علء بنات  ياسمين ع 3830201514.52020910سمنودالراهبين
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الفقى   35549 محمد محمد بنات  ياسمين ع 3015105.551414.572سمنودالراهبين

الفقى   35550 سمير حسن بنات  يمنى ع 3623.519.513.513201998سمنودالراهبين

الجمال   35551 غازى عبدالحميد 35.520.51514122014.566.5سمنودابراهيم

العباسى   35552 ابراهيم ابراهيم 31127.5107.513.513.566.5سمنوداحمد

التربى   35553 محمد احمد 84.55.545.5102.565.5سمنوداحمد

الدفراوى   35554 عبدالعليم سعد 27.51910.57.55.5151367.5سمنوداحمد

الجمال   35555 غازى طارق 14153.527.57.5464.5سمنوداحمد

ابوالفضل   35556 على ماجد 332210.510.51319.51368سمنوداحمد

السامولي   35557 الزغبى محمد 3311713.51218.512.576.5سمنودالسيد

البسطويسى   35558 حمدى حماده 3015.577.58171366.5سمنودحمدى

بسطاويسى   35559 عبدالسلم محمد 27.5157.57.5512.51276.5سمنودزياد

الزلوع   35560 بدر بدر 14.543.525107.553سمنودعبدالرحمن

المغربى   35561 محمد رضا 206438.511.5843.5سمنودعبدالرحمن

ابوحسن   35562 محمد ماجد 351510119.516969سمنودعبدالرحمن

الزلوع   35563 بدر سمير 38.524.515.514.514.5201467سمنودعبدالله

راجح   35564 محمد احمد 339.512117.5131378.5سمنودمحمد

الهوارى    35565 عزت محمد السعيد 32.524.517.513.59.519.51569.5سمنودمحمد

ابوحسن   35566 الهادى الهادى 18.554.557.511.56.552.5سمنودمحمد

ابوحسن   35567 محمد ماجد 33.515613.57.518847.5سمنودمحمد

العكيل   35568 محمد مسعد 36.5151214.511201568سمنودمحمد

اسماعيل   35569 محمد محمود 32.520.510.514.59191586سمنودمحمود

ابوخليل   35570 محمد صبحى 166.5588105.564سمنودهانى

رخا   35571 شفيق عبدالقوى 37.523.51314.7513.5191379سمنوديوسف
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الدفراوى   35572 عبدالغنى مجدى 33.5256.514.514.518.51967.5سمنوداسماء

العباسى   35573 محمد وليد 39302014.515202069سمنوداسماء

الفار   35574 محمد ابراهيم 33217.51414191776.5سمنودامانى

المل   35575 حامد حاتم 38.526.5141514.7519.518.577.5سمنودامانى

رخا   35576 احمد محمد 38.529.5151514.519.517.578سمنودايمان

منصور   35577 حسنين ماجد 32.51712.513.51119.517.577.5سمنودايه

زياده   35578 عبدالعليم ابراهيم 3919.515.514.514.7519.517.578سمنودبسنت

العكيل   35579 صبحى محمد 246.57.5118.5181777سمنودحنان

الطيب    35580 عطيه عبدالخالق ربيع 38171014.5914.51875.5سمنودرحمه

الشاعر   35581 المتولى السعيد 3928131415202077سمنودساره

عبدالحى   35582 مسعد محمد 35.511.57.585.51715.574سمنودسما
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هجرس   35583 توفيق عبدالفتاح 32.5197.512.510.5181573سمنودشرين

زياده   35584 ابراهيم محمد 202.54.57.53.57.5853.5سمنودشيرين

نصر   35585 ربيع احمد 2145.512.5512.513.556.5سمنودشيماء

خميس   35586 فريد محمد 28101013.5817.516.576.5سمنودعبير

ابوكامل   35587 محمد صبرى 38.526.51814.514.75201977سمنودمريم

الدافراوى   35588 رفعت ماجد 38.520.5171312.51917.567سمنودمريم

ابوعرب   35589 ابراهيم محسن 3616.513.5131217.517.566.5سمنودمريم

الفقى    35590 جوهر عبدالحميد الله 3422.518.51311.518.518.558.5سمنودمنه

العباسى   35591 حامد جوهر 3822.512.51514.516.51857سمنودهاجر

الدفراوى   35592 ابواليزيد على 30.595.582.5101267.5سمنودهانم

اسماعيل   35593 عبدالمعبود محمد 21.5855.5511.5957سمنودوفاء

الجمال   35594 جوهر احمد المشتركة   احمد العدادية الصارم 38.53018.51513.519.51878سمنودكفر

فرحات   35595 احمد صبرى المشتركة   احمد العدادية الصارم 3615.51010.57.51616.577سمنودكفر

الطنيحى   35596 عبدالرازق عبدالرازق المشتركة   احمد العدادية الصارم 23.512.56117.5101065.5سمنودكفر

اسماعيل   35597 عبدالحكيم محمود المشتركة   احمد العدادية الصارم 2910.56.5119101175سمنودكفر

الجوهرى   35598 المرسى محمد المشتركة   السعيد العدادية الصارم 24.595.587.57.51065سمنودكفر

الدفراوى   35599 عبدالواحد اشرف المشتركة   ايمن العدادية الصارم 1811.54.54.5456.563سمنودكفر

زيادة   35600 عبدالمقصود عبدالمقصود المشتركة   باسل العدادية الصارم 3218.511.51412.519.51756.5سمنودكفر

زيادة   35601 عبدالمنعم احمد المشتركة   بلل العدادية الصارم 15.5965.54.5313.564.5سمنودكفر

المل   35602 محمود محمد المشتركة   بلل العدادية الصارم 352619151419.751776سمنودكفر

زيادة   35603 عبدالحى حامد المشتركة   خالد العدادية الصارم 34.520.514.51213.519.516.585.5سمنودكفر

الحوفى   35604 زكريا زكريا المشتركة   سامى العدادية الصارم 33.52317.515111818.586.5سمنودكفر

الشناوى   35605 عثمان السيد المشتركة   صبرى العدادية الصارم 2716.512.513.57.516.510.575.5سمنودكفر
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زياده   35606 محمد سامح المشتركة   عبدالحميد العدادية الصارم 291112.511.51010964سمنودكفر

عجينة   35607 عبدالرحمن احمد المشتركة   عبدالرحمن العدادية الصارم 37.5301915152019710سمنودكفر

حمام   35608 السيد سعيد المشتركة   لؤى العدادية الصارم 36.524181414.52015.565سمنودكفر

خميس   35609 محمد ابراهيم المشتركة   محمد العدادية الصارم 33.522.513.512.5915.51264.5سمنودكفر

الدفراوى   35610 جلل احمد المشتركة   محمد العدادية الصارم 342012.513.581313.577سمنودكفر

يونس   35611 مجاهد السيد المشتركة   محمد العدادية الصارم 3427.517.514142015.569.5سمنودكفر

البغدادى   35612 محمد حازم المشتركة   محمد العدادية الصارم 22.5154435.513.564.5سمنودكفر

الجوهرى   35613 المرسى زغلول المشتركة   محمد العدادية الصارم 30.59.57.59.53.5141855.5سمنودكفر

العباسى   35614 عبدالمولى محمود المشتركة   محمد العدادية الصارم 342417.5131219.51677.5سمنودكفر

منصور   35615 رمضان ربيع المشتركة   محمود العدادية الصارم 349.514.59512.51555سمنودكفر

زايد   35616 عبدالحميد رضا المشتركة   اسراء العدادية الصارم 36271413.513.5191668سمنودكفر

شوشه   35617 على طاهر المشتركة   امينه العدادية الصارم 3623.515.51311.516.515.558.5سمنودكفر

العكيل   35618 محمد وليد المشتركة   ايمان العدادية الصارم 38.53018.514152017.589.5سمنودكفر

اسماعيل   35619 عبدالحميد عبدالحميد المشتركة   ايه العدادية الصارم 351012831012.553سمنودكفر

ابوالفضل   35620 على ماهر المشتركة   ايه العدادية الصارم 352116.51311.5191876سمنودكفر

زيادة   35621 السيد محمد المشتركة   ايه العدادية الصارم 30.5713.55.51.5101475سمنودكفر

ناصف    35622 وهبه محمد احمد المشتركة   تسنيم العدادية الصارم 38.52817.51413.52017.587سمنودكفر

اسماعيل   35623 احمد عبدالحليم المشتركة   حنان العدادية الصارم 39.52318.514152018.567.5سمنودكفر

ابوشبايك   35624 بكر محمد المشتركة   حنين العدادية الصارم 372516.514.514.518.51688سمنودكفر

البغدادى   35625 عبدالحى السيد المشتركة   دينا العدادية الصارم 38.527.518.5141519.519.578سمنودكفر

الشال   35626 احمد ايمن المشتركة   رنا العدادية الصارم 39.53019.7514.51519.518.588سمنودكفر

الشال   35627 احمد ايمن المشتركة   ريم العدادية الصارم 36.526.51814.5141817.568سمنودكفر

الحدقى   35628 جوهر المشتركة   شمسمحمد العدادية الصارم 331614.512.512.5151666سمنودكفر
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الفار   35629 محمد صبحى المشتركة   عل العدادية الصارم 3223.513.511.51216.517.566.5سمنودكفر

الغلبان   35630 محمد يوسف المشتركة   مريم العدادية الصارم 3519165.510191484.5سمنودكفر

بدور    35631 ابراهيم انور الله المشتركة   منه العدادية الصارم 11.51566واحد3521.5143سمنودكفر

ناصف   35632 عبدالحميد محمود المشتركة   مهيتاب العدادية الصارم 3930181414.52017.578سمنودكفر

رخا   35633 عاطف كمال المشتركة   ندى العدادية الصارم 37.5291814.514.51715.586.5سمنودكفر

يوسف    35634 فؤاد ابوخليل طارق درويشع  ابراهيم 261611.57.5216.51475سمنودالشربينى

شتا    35635 محمود السعيد عبدالله درويشع  ابراهيم 363019.7514.51519.51877.5سمنودالشربينى

ابوزينه    35636 على على على درويشع  ابراهيم 38.52919.511.581911.578سمنودالشربينى

هيبة    35637 مصطفى ابراهيم وائل درويشع  ابراهيم 18.51675.5واحد31.51572.5سمنودالشربينى

الجمل   35638 سالم سعد درويشع  ابوبكر 3724.517.510.5132018.579سمنودالشربينى

دويش     35639 السعيد فاضل ابوالسعود درويشع  احمد 1.51610.575نصف11.555سمنودالشربينى

الشاعر    35640 محمد توفيق اشرف درويشع  احمد 28136.543.51718.564.5سمنودالشربينى

هلل    35641 محمد ابراهيم السعيد درويشع  احمد 33.516.513107.518.514.557سمنودالشربينى

بحيرى   35642 السيدالسعيد السعيد درويشع  احمد 168.576نصف17.57.542.5سمنودالشربينى

الصباغ    35643 محمد مضطفى السعيد درويشع  احمد 14.59.553.5نصفنصف18.53.53.5سمنودالشربينى

هيبه    35644 السيد احمد السيد درويشع  احمد 39.530201211.5201557.5سمنودالشربينى

عامود    35645 الدرينى ابراهيم ايمن درويشع  احمد 2815123.52181356سمنودالشربينى

السجاعى    35646 محمد محمد جمعه درويشع  احمد 39.5271613.59.519.518.587.5سمنودالشربينى

الدملوش    35647 الدسوقى منصور حماده درويشع  احمد 29.513175.552012.582سمنودالشربينى

بحيري    35648 الشربينى احمد حمدى درويشع  احمد 2411.57.54218.51356سمنودالشربينى

شتا    35649 ابوشبانه زينهم خالد درويشع  احمد 372418.512.5131918.566.5سمنودالشربينى

عبدربه   35650 احمد خيرى درويشع  احمد 171555واحد25.516.5103.5سمنودالشربينى

درويش    35651 محمد محمد رامى درويشع  احمد 34.520.513.51110.518.51788.5سمنودالشربينى
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عبدالكريم    35652 محمود احمد شعبان درويشع  احمد 37.527.515.5111118.517.576.5سمنودالشربينى

عماره    35653 حموده السيد طارق درويشع  احمد 38.528.519.51414.75201675.5سمنودالشربينى

سالم    35654 سعد ابوخليل طه درويشع  احمد 362618141118.51676.5سمنودالشربينى

كامل    35655 عبدالغفار ابراهيم عادل درويشع  احمد صفر24.522104.751.51913.59سمنودالشربينى

كامل    35656 محمد محمد عبدالله درويشع  احمد 24.51111.5710.516.513.554سمنودالشربينى

البيومى    35657 محمد حامد عبدالمنعم درويشع  احمد 302916.5117.51815.561.5سمنودالشربينى

ابوجلله    35658 السيد محمد عبدالنبى درويشع  احمد 23.524.516.57.55.518.513.553.5سمنودالشربينى

مجاهد    35659 عطيه مصباح على درويشع  احمد 2823.510.57.57.5181453سمنودالشربينى

الزغبى    35660 بدوى السعيد مجدى درويشع  احمد 3020.5107.55.51711.563سمنودالشربينى

شتا    35661 محمود صبرى مجدى درويشع  احمد 312710.511.57.51717.563سمنودالشربينى

الصفطى    35662 المرسى ابوالمعاطى محمد درويشع  احمد 15.5101043.51110.542سمنودالشربينى

بدوي    35663 عبدالسلم احمد محمد درويشع  احمد 38.52919.512.5152015.563سمنودالشربينى

الشرم   35664 السيد محمد درويشع  احمد 221911.527.5141751.5سمنودالشربينى

موسى    35665 محرم شوقى محمد درويشع  احمد 38301913.512.5201755سمنودالشربينى

سيداحمد    35666 السعيد شوكت محمد درويشع  احمد 3422171011.519.513.555.5سمنودالشربينى

درويش    35667 فؤاد عبدالحميد محمد درويشع  احمد 382518.51313.519.514.565.5سمنودالشربينى

شريف    35668 عبدالعليم عبدالغنى محمد درويشع  احمد 39.52919.5151519.51765.5سمنودالشربينى

الشاعر    35669 الشربينى عبدالمنعم محمد درويشع  احمد 3116108.57.5191662.5سمنودالشربينى

المجاعص    35670 عبدالرحيم محمد محمد درويشع  احمد 3829.52012.513.519.517.552سمنودالشربينى

الدشيش    35671 على محمد محمد درويشع  احمد 17.510.5127.54.514.5841.5سمنودالشربينى

العتر    35672 ابوالمجد محمود محمد درويشع  احمد 241510851811.552.5سمنودالشربينى

عبدالوهاب    35673 على سرى محمود درويشع  احمد 2015108.53.5139.553.5سمنودالشربينى

عبدالخالق    35674 القطب الشحات مصطفى درويشع  احمد 292518.513.5131913.563سمنودالشربينى
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الدشيش    35675 احمد احمد هانى درويشع  احمد 33.52216111219.514.563سمنودالشربينى

علوان    35676 البيلى السعيد يوسف درويشع  احمد 30.51512.5810101255سمنودالشربينى

عبدالوهاب    35677 السعيد عبدالمجيد ابوزيد درويشع  اسلم 352817.5141219.517.574.5سمنودالشربينى

قابيل    35678 على احمد احمد درويشع  اسلم 2416.512.58.57.5610.575سمنودالشربينى

العتر    35679 على السيد رزق درويشع  اسلم 37.525.516.512.511.51917.575.5سمنودالشربينى

عطيه    35680 محمد عطيه محمد درويشع  اسلم 2915.510.57.5515.515.585.5سمنودالشربينى

العتر    35681 على عبدالله مجدى درويشع  اشرف 3621.516.597.516.51575.5سمنودالشربينى

عويضة    35682 محمد مخلوف محمد درويشع  اشرف 3021.513.598131475سمنودالشربينى

كاشف    35683 على بدوى محمد درويشع  اكرم 7.59.573271175سمنودالشربينى

السجاعي    35684 رفيق السعيد رضا درويشع  السعيد 383019141318.518.575.5سمنودالشربينى

سرحان    35685 المتولى توفيق توفيق درويشع  امجد 352814.59.59.518.514.575.5سمنودالشربينى

عطا    35686 السيد احمد ايمن درويشع  امير 3829.51914.514.519.52076سمنودالشربينى

السيد    35687 صالح صالح هايسم درويشع  امير 3224.518.510.5818.513.576.5سمنودالشربينى

قابيل    35688 ابراهيم على اشرف درويشع  ايمن 3822.517108.5191475.5سمنودالشربينى
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احمد    35689 المتولى السعيد عادل درويشع  جمال 3929.5191412201478.5سمنودالشربينى

عبدالقادر    35690 ابراهيم عبدالقادر احمد درويشع  حسام 35.52615104.51814.588سمنودالشربينى

يونس    35691 على عبدالحميد عبدالرحيم درويشع  حسام 25.521.5135.55.512.511.576سمنودالشربينى

ابوزينه    35692 على طه عطيه درويشع  حسام 34.521.512.58.57.517.511.576.5سمنودالشربينى

محمد    35693 سيد حسن سيد درويشع  حسن 311513.54.55.512.513.576.5سمنودالشربينى

الخطيب    35694 محمد يوسف عاطف درويشع  حسنى 24.512107.52.5121177سمنودالشربينى

يوسف   35695 احمد رضا درويشع  حمدى 20121032.510.5955.5سمنودالشربينى

شميس    35696 ابراهيم عبدالمجيد السعيد درويشع  خالد 39.52919.513.51319.51567سمنودالشربينى

نويصر    35697 احمد عبدالحميد عماد درويشع  رضا غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودالشربينى

نصر    35698 على على احمد درويشع  زياد 34.515.5151312.519.511.565سمنودالشربينى

ابوالكمال   35699 السعيد عاطف درويشع  زياد 392819131219.514.566سمنودالشربينى

شومان    35700 عبدالعظيم على عبدالعظيم درويشع  زياد 3826.5161313.519.512.565.5سمنودالشربينى

الدين    35701 محى عبدالعظيم ناصر درويشع  زياد 23.57710.510.510864.5سمنودالشربينى

قابيل    35702 البلتاجى السيد محمد درويشع  سامح 16677.5129963.5سمنودالشربينى

درويش   35703 محمداحمد ايمن درويشع  سمير 37.527171314.518.51475.5سمنودالشربينى

عبدالوهاب     35704 عبدالودود عبدالوهاب السيد الدين درويشع  سيف 322410.51313.512.58.575سمنودالشربينى

السمنودى    35705 على على الدين درويشع  سيف 36241310.513.516.51265سمنودالشربينى

عامود    35706 توفيق الدمرداش حمدى درويشع  سيف 1915781313.51154سمنودالشربينى

محرم    35707 محمود محمود محمد درويشع  شادى 11.510.510410.510665سمنودالشربينى

حمزه    35708 احمد السعيد رضا درويشع  شوقى 2977.5911.511.51064سمنودالشربينى

احمد     35709 سيد السعيد شوكت صابر درويشع  شوكت 35151710.510191476سمنودالشربينى

الزغبى    35710 محمود محمود محمد درويشع  طارق 308.510810111075سمنودالشربينى

عيسي    35711 ابوريه طه وليد درويشع  طه 2710.512.511.51214.51155سمنودالشربينى
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هيبة    35712 السيد احمد محمد درويشع  عادل 36.5292012.514.5201775.5سمنودالشربينى

الفولي    35713 اليمانى محمد محمد درويشع  عادل 3218207.54.51113.572.5سمنودالشربينى

محمد    35714 الحسانين محمود محمود درويشع  عادل 3623.514.5121119.510.565.5سمنودالشربينى

شتا    35715 المتولى البيومى طارق درويشع  عاطف 27.51010128.510.510.553.5سمنودالشربينى

جاد    35716 بدوى فوزى السعيد درويشع  عبدالرحمن 35.52015111018.51575.5سمنودالشربينى

علوان    35717 احمد حسين رضا درويشع  عبدالرحمن 37241911.51019.515.576سمنودالشربينى

قاسم    35718 محمد محمد شعبان درويشع  عبدالرحمن 34.51610115191264سمنودالشربينى

احمد    35719 السيد على عبدالحميد درويشع  عبدالرحمن 3217.51013419.512.565سمنودالشربينى

رجب     35720 احمد سيد ابراهيم محمد درويشع  عبدالرحمن 34.5191312519.51065سمنودالشربينى

هجرس   35721 احمد محمد درويشع  عبدالرحمن 2311.5763.51710.554سمنودالشربينى

العبدالسجاعى   35722 السعيد محمد درويشع  عبدالرحمن 21.577.53.5215.5653.5سمنودالشربينى

العزاوى    35723 ابوريه رشدى محمد درويشع  عبدالرحمن 3519.514107.5191364.5سمنودالشربينى

دلل    35724 ابراهيم عبدالفتاح محمد درويشع  عبدالرحمن 27.517.51110.57.516.512.562.5سمنودالشربينى

ابوالوفا    35725 رشاد عيد محمد درويشع  عبدالرحمن 3317.513.59.55.5181354.5سمنودالشربينى

بدوى   35726 ابراهيم محمود درويشع  عبدالرحمن 3427.51911.511201565سمنودالشربينى

ابراهيم    35727 محمد عبدالله محمود درويشع  عبدالرحمن 33.510.51412.54.518.515.574سمنودالشربينى

بدوي    35728 محمد عبدالسلم ايمن درويشع  عبدالسلم 373018.51312.519.512.564.5سمنودالشربينى

زيدان    35729 مصطفى عبدالله اسامه درويشع  عبدالله 38301913.5151911.554.5سمنودالشربينى

المجاعص    35730 عبدالسلم مصطفى السيد درويشع  عبدالله 35.518151210.518.51265سمنودالشربينى

قابيل    35731 ابراهيم على تامر درويشع  عبدالله 12.55.55.5438.5942سمنودالشربينى

فوده    35732 محمد عبدالله خالد درويشع  عبدالله واحد2715154.754.51313.58سمنودالشربينى

شاهين    35733 السيد انور رضا درويشع  عبدالله 11.55.55.521.54.5851.5سمنودالشربينى

السيد    35734 مجاهد الشحات عبدالخالق درويشع  عبدالله 954.51.53107.541.5سمنودالشربينى
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كامل    35735 على ابراهيم على درويشع  عبدالله 11.58.567.52.512.5655سمنودالشربينى

قابيل    35736 المرسى محمد مجدى درويشع  عبدالله 352617137.5191364سمنودالشربينى

موسى    35737 محرم احمد محمد درويشع  عبدالله 352916135.5191474.5سمنودالشربينى

قابيل   35738 حلمى محمد درويشع  عبدالله 342816.512.57.519.515.564.5سمنودالشربينى

علوان    35739 يوسف محمد يسرى درويشع  عبدالله 39.530201415201376.5سمنودالشربينى

قابيل    35740 على فاضل على درويشع  عبدالوهاب 34.51510914151474.5سمنودالشربينى

ناصف    35741 يحى يحى السيد درويشع  عزت 36.52518157.519.51484سمنودالشربينى

شميس    35742 مروان احمد طلعت درويشع  على 3718.51413.512191075.5سمنودالشربينى

الصفطى    35743 على على محمد درويشع  على 31.571012.54.517.513.565سمنودالشربينى

بدوى    35744 محمد على محمود درويشع  على 31.51917.513.510.5201367سمنودالشربينى

ابراهيم    35745 طلبه رخا سامح درويشع  عمر 39292015152013.577.5سمنودالشربينى

الدين     35746 شهاب ابراهيم مصطفى عبدالعزيز درويشع  عمر 29812149.518.51275.5سمنودالشربينى

رزه     35747 عبدالغفار محمد الدين عصام درويشع  عمر 37.52919.51414.752014.575سمنودالشربينى

قابيل    35748 السيد عبدالرحيم فتحى درويشع  عمر 23.561094.51713.566.5سمنودالشربينى

سيداحمد    35749 مجاهد عبدالغنى مجاهد درويشع  عمر 21.513125.754.5191474.5سمنودالشربينى

عيسى    35750 السعيد السعيد كمال درويشع  فادى 35171412.5101614.574سمنودالشربينى

سراج   35751 محمد محمد درويشع  فارس 4.57.56.57.54.58.5344سمنودالشربينى

عبدربه   35752 السيد محمود درويشع  فتحى 37.527.519.513.515201776سمنودالشربينى

عامود    35753 عبدالمقصود محمد احمد درويشع  كريم 158.537.52.54.51155.5سمنودالشربينى

عبدالحليم   35754 محمدعبدالخالق محمد درويشع  كريم 35.525.513137.5188.576.5سمنودالشربينى

نوار    35755 مهدى ابراهيم مصطفى درويشع  كريم 37.52113115.5191277.5سمنودالشربينى

عيسى    35756 احمد محمد اسامه درويشع  ماجد 3421.51510.59.519.513.557سمنودالشربينى

اسماعيل    35757 ابوالمجد ابوالمجد محمد درويشع  ماجد 373019.751414.52017.577.5سمنودالشربينى
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ابوالعنين    35758 احمد السعيد محمد درويشع  ماذن 158.577.5512.51367سمنودالشربينى

المام   35759 محمدمحمود محمود درويشع  متولى 3313.5111351814.566سمنودالشربينى

عامود    35760 على صابر محمد درويشع  محسن 32.523.516.51211.51714.556.5سمنودالشربينى

شتا    35761 احمد ابراهيم ابراهيم درويشع  محمد 3627.518.51214201544.5سمنودالشربينى

قريش    35762 عبدالغفار ابوالعينين احمد درويشع  محمد 3026.513913.515.51243.5سمنودالشربينى

موسى    35763 محرم احمد احمد درويشع  محمد 2216.56.52.51281143سمنودالشربينى

الغبارى    35764 عبدالسميع عبدالله احمد درويشع  محمد 29.57108.512.5191453.5سمنودالشربينى

البرعى    35765 عبدالمجيد محمد احمد درويشع  محمد 25.55.56.55131215.542.5سمنودالشربينى

العزاوى    35766 ابوريه مصطغى اسامه درويشع  محمد 23.56.510311812.543سمنودالشربينى

درويش    35767 محمد الشربينى الحسينى درويشع  محمد 147.57210.5415.544سمنودالشربينى

سرحان   35768 على السعيد درويشع  محمد 33.5161012.512.511.516.543.5سمنودالشربينى

السجاعى    35769 السعيد على السيد درويشع  محمد 38.52917.51311.5201745سمنودالشربينى

سرحان    35770 ابراهيم محمود السيد درويشع  محمد 36.515101210.515.51445سمنودالشربينى

ناصف    35771 السعيد الشحات تامر درويشع  محمد 3416.514810.515.515.555.5سمنودالشربينى

قابيل   35772 محمدتوفيق توفيق درويشع  محمد 3110.510.57.512.515.51644.5سمنودالشربينى

البرعى   35773 فتحى جمال درويشع  محمد 2016.5109.514.516.51645.5سمنودالشربينى

على     35774 السيد الششتاوى الدين حسام درويشع  محمد 3729.517.5914.52018.565.5سمنودالشربينى

الزغبى    35775 محمود رأفت حماده درويشع  محمد 24.56.5103.512.51316.544.5سمنودالشربينى

شتا    35776 محمد رشاد حمدى درويشع  محمد 18.55.572.5123.51544سمنودالشربينى

خليل    35777 عبدالعاطى طه خالد درويشع  محمد 39.530191314.52017.555سمنودالشربينى

مسعيد    35778 حسن احمد راضى درويشع  محمد 39.529.517.51414.52017.555.5سمنودالشربينى

ابوجللة    35779 السيد محمد رضا درويشع  محمد 3929.517.51314.52018.555.5سمنودالشربينى

السيد    35780 الحسينى ابوفراج سامح درويشع  محمد 26.515119.513.514.515.555.5سمنودالشربينى
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دويش    35781 حسن عبدالمجيد سامح درويشع  محمد 383019.514.5152016.578سمنودالشربينى

قابيل    35782 المتولى محمد سامح درويشع  محمد 392619141119.7516.557.5سمنودالشربينى

شميس    35783 ابراهيم طلبه سعد درويشع  محمد 3426.517.510.57.517.51847سمنودالشربينى

محمد    35784 سيد حسن سيد درويشع  محمد 30226.54.5210.51345.5سمنودالشربينى

بيومى    35785 السيد السيد طارق درويشع  محمد 251937.51.591543سمنودالشربينى

كامل   35786 ابوالمجد طلعت درويشع  محمد 29.51512.5107.51511.544.5سمنودالشربينى

عبدالخالق    35787 جاد محمد طلعت درويشع  محمد 28.516.510123.515.513.552سمنودالشربينى

الصباغ    35788 محمد مصطفى طه درويشع  محمد 2317.54.5821013.543.5سمنودالشربينى

ناصف   35789 عبدالله عبدالسلم درويشع  محمد 34.518.57104141855سمنودالشربينى

سراج    35790 عبدالله ابراهيم عبدالله درويشع  محمد 34.5241010.5216.516.554سمنودالشربينى

درويش   35791 محمدمحمد عبدالله درويشع  محمد 35.5271211.57.51916.544.5سمنودالشربينى

الشهاوى    35792 عبدالحميد السعيد عبدالمجيد درويشع  محمد 3117.571239.51248سمنودالشربينى

محمود    35793 عبدالرازق محمد عصام درويشع  محمد 91341.5صفر30.517.567.5سمنودالشربينى

نصار    35794 محمد الشمبكى عماد درويشع  محمد 10.514.542.5واحد301757.5سمنودالشربينى

الشاعر    35795 رجب مصطفى فتحى درويشع  محمد 30.516.5107.581415.575.5سمنودالشربينى

رزق    35796 محمد احمد محمد درويشع  محمد 36.529.514121219.517.554.5سمنودالشربينى

الزغبى    35797 عبدالجواد فتوح محمد درويشع  محمد 17157937945سمنودالشربينى

كامل    35798 احمد محمود محمد درويشع  محمد واحد29.51699.254.512157سمنودالشربينى

العتر    35799 محمد عبدالباسط محمود درويشع  محمد 3420.510.512.5101813.555سمنودالشربينى

السيدعطا   35800 احمد وائل درويشع  محمد 3228.514.5126181554.5سمنودالشربينى

ابراهيم    35801 عبدالعزيز جميل وحيد درويشع  محمد 3126159413.514.554سمنودالشربينى

الشاعر    35802 طلبه رزق وليد درويشع  محمد 372216.511.510.519.51755سمنودالشربينى

السنبختى    35803 مصطفى محمد وليد درويشع  محمد 351512.5117.515.513.554.5سمنودالشربينى
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الدقماق    35804 على محمد ياسر درويشع  محمد 352214.512.5111817.555سمنودالشربينى

قابيل    35805 محمد احمد يوسف درويشع  محمد 372515.5117.517.51554سمنودالشربينى

الغبارى    35806 على رأفت احمد درويشع  محمود 35.52712.58.57.51812.543.5سمنودالشربينى

عبدالله    35807 عبدالموجود دياب اشرف درويشع  محمود 17.53.5754131044سمنودالشربينى

عمارة    35808 شبانه يوسف السعيد درويشع  محمود 3315107.521813.554.5سمنودالشربينى

ابوالمجد   35809 احمد السيد درويشع  محمود 30979.57.515.51464سمنودالشربينى

المرسي    35810 رفيق محمود ايمن درويشع  محمود 35.5181312.5916.514.564سمنودالشربينى

بحيري    35811 الشربينى احمد حمدى درويشع  محمود 29.5810.54.54151044سمنودالشربينى

محمود    35812 عبدالمجيد توكل سرور درويشع  محمود 25.523137.54181654.5سمنودالشربينى

عيسى    35813 محمد احمد محمد درويشع  محمود 37.5302014.515201865سمنودالشربينى

بحيرى    35814 السعيد السيد محمد درويشع  محمود 266.557.5412.512.554سمنودالشربينى

متولى    35815 ابوالسعاد عبدالمجيد محمد درويشع  محمود 34.59107.5517.512.564سمنودالشربينى

علوان    35816 الدسوقى محمد محمد درويشع  محمود 14.5774.5497.542سمنودالشربينى

هلل   35817 محمودمحمد محمد درويشع  محمود 34.515.51211.57.5201653سمنودالشربينى

بكرعامود   35818 مصطفى محمد درويشع  محمود 34151910.5101815.553.5سمنودالشربينى

مسعيد    35819 معين محمد وحيد درويشع  محمود 7.511.552.5واحد24.54.563.5سمنودالشربينى

النفيلى    35820 بدوى نسيم ياسر درويشع  محمود 281155.53151253.5سمنودالشربينى

ابوجللة   35821 محمدالسيد رؤوف درويشع  مصباح 329.5108410.51443سمنودالشربينى

الدرينى   35822 عبدالرؤف السعيد درويشع  مصطفى 291266.53181375.5سمنودالشربينى

عفاالله    35823 السيد ابراهيم السيد درويشع  مصطفى 31.51614.59.51015.51762سمنودالشربينى

بدوي    35824 مصطفى عبدالله بدوى درويشع  مصطفى 252114.58.58161651.5سمنودالشربينى

عماره    35825 احمد الدمرداشى طارق درويشع  مصطفى 36261211.59171853سمنودالشربينى

عيسى    35826 السعيد على على درويشع  مصطفى 32.5911.511.55121752سمنودالشربينى
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قابيل    35827 محمد على محمد درويشع  مصطفى 39.5291611.51419.518.563سمنودالشربينى

ناصف    35828 محمد فاروق محمد درويشع  مصطفى 31.52312.510.514161852سمنودالشربينى

بدوى    35829 عبدالحميد السعيد وائل درويشع  مصطفى 38302012.51519.58.544.5سمنودالشربينى

ابراهيم    35830 الدسوقى الدمرداش السيد درويشع  معاذ 33.5251212517.516.563.5سمنودالشربينى

الشورى    35831 حامد محمد ايمن درويشع  معاذ 31151012.581113.553سمنودالشربينى

الصفطى    35832 محمد محمود محمد درويشع  معاذ 1710.510117.512.51642.5سمنودالشربينى

قاسم    35833 القناوى محمود عماد درويشع  مهند 332210117.51515.551.5سمنودالشربينى
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حسن    35834 ابراهيم الشافعى مرزوق درويشع  نادر واحد23.5116.5831514.55سمنودالشربينى

احمد     35835 منصور محمد احمد درويشع  نور واحد31241311.5417.517.55سمنودالشربينى

السباعى     35836 محمد الشيخ طه محمد درويشع  نور 342219117.5171652.5سمنودالشربينى

ابراهيم    35837 المتولى محمد هشام درويشع  هيثم 372819.512141918.566سمنودالشربينى

الزغبى    35838 ابوالوفا مجاهد صابر درويشع  يحى 383018131219.518.566سمنودالشربينى

كامل    35839 ابراهيم يحيى ابوالعينين درويشع  يحيى 37.5301712.514.518.51755سمنودالشربينى

معوض    35840 محمد عبدالحميد طه درويشع  يوسف 3620.517.5124161953.5سمنودالشربينى

محمود    35841 صالح عبدالفتاح محمد درويشع  يوسف 321813.58.54141663.5سمنودالشربينى

عواد   35842 محمد محمد درويشع  يوسف 26151010513.516.552سمنودالشربينى

زيدان    35843 المتولى المتولى اسامه بنات   اسراء ع عساس 2815105.5513.518.568سمنودميت

شحاته    35844 محمد لطفى السعيد بنات   اسراء ع عساس 34.525171391718.567.5سمنودميت

العتر     35845 رزق العابدين زين عبدالله بنات   اسراء ع عساس 3015105.547.516.567.5سمنودميت

قابيل    35846 الحسينى سعفان محمد بنات   اسراء ع عساس 35.526141191717.567.5سمنودميت

العبدبحيري   35847 الجميل وائل بنات   اسراء ع عساس 38.528198.542018.569سمنودميت

جمعه    35848 محمد زيدان ابوخليل بنات   اسماء ع عساس 35.525158.510151768سمنودميت

ابوالوفا    35849 عبدالجواد ابوالوفا اسامه بنات   اسماء ع عساس 33.52614.59.57.513.517.567.5سمنودميت

شرف     35850 حسن رشاد محمد خالد بنات   اسماء ع عساس 191510.54410.512.567سمنودميت

السود    35851 محمود عبدالعليم ربيع بنات   اسماء ع عساس 3827.519.511.5819.52079.5سمنودميت

فوده    35852 السيد احمد فتحى بنات   اسماء ع عساس 35151253191757.5سمنودميت

يوسف    35853 عبدالجواد خليل محمد بنات   اسماء ع عساس 36261610.5919.517.587.5سمنودميت

الباز    35854 مجاهد السعيد مصطفى بنات   اسماء ع عساس 352414.511916.517.587.5سمنودميت

عيسى    35855 محمد محمد جمعه بنات   الء ع عساس 3728.518.511.51419.51977.5سمنودميت

فوده   35856 احمد فتحى بنات   الء ع عساس 36.529.51910.57.5201877.5سمنودميت
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قابيل    35857 محمد احمد وائل بنات   الء ع عساس 37.52617.512.59191878.5سمنودميت

منتصر    35858 عبدالمقصود المهدى عبده بنات   الهام ع عساس 362916108171976.5سمنودميت

شتا    35859 محمود صبرى حماده بنات   امال ع عساس 352712.5131415.51875.5سمنودميت

نويصر    35860 محمود فاضل صلح بنات   امانى ع عساس واحد3216.5152.25413167سمنودميت

كامل    35861 فرحات على فتحى بنات   امل ع عساس 37.530191414202077.5سمنودميت

القصبي    35862 العجمى القصبى عامر بنات   امنيه ع عساس 23117539.512.574سمنودميت

شميس    35863 فتحى السعيد فتحى بنات   امنيه ع عساس 2915142.54121675.5سمنودميت

سعيد    35864 معين عطيه فتحى بنات   امنيه ع عساس 37.53019.51315202058.5سمنودميت

بلم    35865 السيد سرور محمد بنات   امنيه ع عساس 23.51512.53.54191477.5سمنودميت

البانوبي    35866 ابراهيم موسى محمد بنات   امنيه ع عساس 38.5301914.51519.519.569.5سمنودميت

حسن    35867 الشاطر محمد ابراهيم بنات   اميره ع عساس 3829.51912.51019.52059.5سمنودميت

الشاعر    35868 حسن محمود اسامه بنات   اميره ع عساس 3829.52011919.515.565.5سمنودميت

رخا    35869 طلبه محمد طلبه بنات   اميره ع عساس 3629.515.510.51419.515.565.5سمنودميت

شتا    35870 عبدالسلم كمال محمد بنات   اميره ع عساس 393019.512.513.52019.576سمنودميت

شحتو    35871 السيد محمد ناصر بنات   انتصار ع عساس 33.53017.51211.52017.577.5سمنودميت

الدملوشي    35872 محمد سمير محمود بنات   انجى ع عساس 26.519107.55.514.515.564.5سمنودميت

علي    35873 عبدالقادر احمد خالد بنات   ايات ع عساس 392919.5141519.519810سمنودميت

البدري    35874 الوردانى انيس ابراهيم بنات   ايمان ع عساس 2420144.253.751811.588سمنودميت

مصطفى    35875 محمود محمود احمد بنات   ايمان ع عساس 37.5271812.58201674.5سمنودميت

احمد    35876 المتولى البيومى المتولى بنات   ايمان ع عساس 322011.55.551611.556سمنودميت

كامل    35877 على انور حسام بنات   ايمان ع عساس 34.529.5181011.52019.557.5سمنودميت

القطاوي    35878 احمد طلبه على بنات   ايمان ع عساس 39.529.519.5131519.51988.5سمنودميت

جعيبه    35879 احمد ابوخليل هشام بنات   ايمان ع عساس 252814.512919.519.585.5سمنودميت



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1659

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

غالي    35880 ابراهيم محمد ابراهيم بنات   ايه ع عساس 32.52918.510.59191864.5سمنودميت

العزاوي    35881 مصطفى احمد احمد بنات   ايه ع عساس 39.53019.513.515201989.5سمنودميت

نجم    35882 زكى فاروق اشرف بنات   ايه ع عساس 322713.59819.51377.5سمنودميت

عماره    35883 عبدالله محمد الجميل بنات   ايه ع عساس 242612.558.519.516.578.5سمنودميت

مسعيد    35884 حسن احمد حموده بنات   ايه ع عساس 33.5231399181467.5سمنودميت

فوده    35885 على على خالد بنات   ايه ع عساس 372717.5131118.51666.5سمنودميت

كنان    35886 حسن حسن سامح بنات   ايه ع عساس 37251713.5101617.576.5سمنودميت

هيبه    35887 ابراهيم مصطفى صلح بنات   ايه ع عساس 342516.5139.5181766سمنودميت

شتا    35888 عبدالسلم كمال عبدالسلم بنات   ايه ع عساس 32.5241911.55.51817.573.5سمنودميت

الزيات    35889 صدقى على محمد بنات   ايه ع عساس 219.5134.5251563.5سمنودميت

قاسم    35890 المتولى محمد محمد بنات   ايه ع عساس 2315103.544.5853سمنودميت

العراقي    35891 محمد عبدالرؤف هانى بنات   ايه ع عساس 3627.517.5141116.518.574سمنودميت

سليم    35892 السيد السيد ابرهيم بنات   بدر ع عساس 3527147.5614.519.554.5سمنودميت

سرحان    35893 ابراهيم صابر اسامه بنات   بسمله ع عساس 37251611916.518.573سمنودميت

درويش    35894 الشربينى عزيز ايهاب بنات   بسمله ع عساس 39.5302014.515202075.5سمنودميت

عمر    35895 محمد عمر محمد بنات   بسمله ع عساس 3829.518.513.511.51819.566سمنودميت

عبدالحميد    35896 محمد عبدالغفار محمود بنات   بسمله ع عساس 3828191413.519.518.556سمنودميت

الباز    35897 عيد فتحى عيد بنات   بسمه ع عساس 3628107.5618.5962.5سمنودميت

عيسى     35898 على مسرور الدين حسام بنات   بسنت ع عساس 39.53019.515152020810سمنودميت

عامود    35899 السيد الصباحى علء بنات   بسنت ع عساس 38.529.5191311.518.518.555.5سمنودميت

العساسي    35900 ابراهيم عزت زكريا بنات   بشائر ع عساس 3024137.538.516.562.5سمنودميت

ناصف    35901 احمد ناصف ايمن بنات   تسنيم ع عساس 37281912.51318.52086سمنودميت

عماره    35902 محمد عبدالحكيم محمد بنات   تغريد ع عساس 33.52410107.5161777سمنودميت
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بحيري    35903 احمد ابراهيم احمد بنات   حنان ع عساس 34.524.515.514132016.597.5سمنودميت

قريش    35904 ابوالعنين عبدالسلم طلعت بنات   حنان ع عساس 27151044.514.513.586سمنودميت

بركات    35905 شبل محمد على بنات   حنان ع عساس 38.528131415201877سمنودميت

مسعيد    35906 يوسف يوسف محمد بنات   حنان ع عساس 35.518.51011.54.519.7511.563.5سمنودميت

دويش    35907 السعيد شوكت احمد بنات   حنين ع عساس 37.5191555.75131683سمنودميت

زلط     35908 احمد السيد محمد احمد بنات   حنين ع عساس 393019.513142018108سمنودميت

عبدالرحمن     35909 الدين وحيد نبيل محمد بنات   داليا ع عساس 3930201514.5192089سمنودميت

احمد    35910 محمد متولى عادل بنات   دعاء ع عساس 392918147.52020107.5سمنودميت

رزق    35911 خليل حسين رزق بنات   دنيا ع عساس 393019.515152017108.5سمنودميت

عامر    35912 على سيف عبدالعظيم بنات   دنيا ع عساس 29.5113.532.5101585.5سمنودميت

شميس     35913 السيد السيد الله على بنات   رانا ع عساس 37.526121414.5191676.5سمنودميت

جوده    35914 مهدى صلح عبدالرازق بنات   راويه ع عساس 37.52711.514.55.518.51887.5سمنودميت

عيسى    35915 السيد ابوالعل احمد بنات   رحمه ع عساس 37.52011.57.5410.514.594.5سمنودميت

ابوالنصر    35916 السيد ابراهيم السيد بنات   رحمه ع عساس 38.529.51413.514.519.513.594.5سمنودميت

البانوبي    35917 ابراهيم محمود طارق بنات   رحمه ع عساس 37.52813.512.512.519.51786سمنودميت

عبدالهادي   35918 متولى عبدالله بنات   رحمه ع عساس 36183.58.54.5141271.5سمنودميت

نور   35919 عبدالرحيم محمد بنات   رحمه ع عساس 3823.512.557.518.52082سمنودميت

محمود    35920 عبدالرازق محمد وائل بنات   رحمه ع عساس 38.5291714.512.5191887.5سمنودميت

نصار    35921 ابراهيم شوقى ابراهيم بنات   رقيه ع عساس 32.51564.53.561474.5سمنودميت

الصفطي    35922 شبل شبل حماده بنات   رقيه ع عساس 393018.51513202097سمنودميت

كامل    35923 محمد محمد خالد بنات   رقيه ع عساس 37.52813981917.574سمنودميت

مسعيد    35924 حسن صلح رمضان بنات   رقيه ع عساس 36271214.51319.514.573.5سمنودميت

موسى    35925 محرم احمد عماد بنات   رقيه ع عساس 2.54.51162.5واحد2711.54سمنودميت
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مسعيد    35926 حسن احمد جمعه بنات   روان ع عساس 39302015152018.598سمنودميت

الزغبي    35927 عبدالعزيز برهام حامد بنات   روان ع عساس 38.53014.511.510.519.51894.5سمنودميت

حسن    35928 السيد صفوت رائد بنات   روان ع عساس 361617910131792سمنودميت

عبدالله    35929 السيد محمد رضا بنات   روان ع عساس 39.5301915152020910سمنودميت

القطاوي    35930 متولى متولى محمد بنات   روان ع عساس 3721101312.518.51674.5سمنودميت

درويش    35931 الشربينى الشربينى ايمن بنات   روضه ع عساس 38.52514.5139.519.51994.5سمنودميت

محسب    35932 السعيد سراج محمد بنات   رؤيه ع عساس 39.53019.514.51520191010سمنودميت

الله     35933 جاد بدوى محمد بدوى بنات   ريم ع عساس واحد29.5215.552.513.5168سمنودميت

فوده    35934 احمد احمد ايهاب بنات   ريهام ع عساس 393019.513.51419.51673.5سمنودميت

النفيلي    35935 حامد الشربينى ايهاب بنات   ريهام ع عساس 1.561362نصف226.53سمنودميت

شتا    35936 المتولى المتولى ابراهيم بنات   زينب ع عساس 382717119.519.515.576.5سمنودميت

القطاوي    35937 الدرينى البيلى الدرينى بنات   زينب ع عساس 37.527.511.5117.518.51695سمنودميت

جاد    35938 محمد بدوى صديق بنات   زينب ع عساس 3410107.53171493سمنودميت

حمزه   35939 ابراهيم احمد بنات   ساره ع عساس 3626.51197.518.51681.5سمنودميت

عبدالحميد    35940 محمد ابراهيم اسامه بنات   ساره ع عساس 38221313.512.5201683.5سمنودميت

العراقي    35941 محمد عبدالرؤف اشرف بنات   ساره ع عساس 37.530171414201983.5سمنودميت

الجمل    35942 سالم صديق حماده بنات   ساره ع عساس 392919.751415202094سمنودميت

الجوهري     35943 حامد العابدين زين محمد بنات   ساره ع عساس 38301614112014.593.5سمنودميت

قاسم    35944 ابراهيم مشحوت هشام بنات   ساره ع عساس 3111.510117.517.51593.5سمنودميت

قابيل    35945 البلتاجى السيد يوسف بنات   ساره ع عساس واحد3011105.252.51214.58سمنودميت

قريش    35946 المتولى رأفت عماد بنات   سالى ع عساس 39.53019.51515202095سمنودميت

هلل    35947 العزب احمد وائل بنات   ساميه ع عساس 37.51711138.5201792سمنودميت

قاسم    35948 محمد الديسطى السعيد بنات   سلمى ع عساس 30.5155.55915.51574سمنودميت
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عبدالجابر   35949 محمد خالد بنات   سلمى ع عساس 3.54.51283نصف2194.5سمنودميت

الزغلوفي    35950 عطا عطا محمد بنات   سلمى ع عساس 39.53017.514152018.596سمنودميت

البانوبي    35951 يوسف صبرى محمود بنات   سلوى ع عساس 35.526107.57.515.513.583.5سمنودميت

قاسم    35952 محمد محمد عادل بنات   سمر ع عساس 39.530181315191887سمنودميت

القطاوي    35953 محمود طه هانى بنات   سمر ع عساس 36.528171110202084.5سمنودميت

حسن    35954 الشاطر محمد احمد بنات   شروق ع عساس 31.510.512.5118.516.512.583سمنودميت

شومان    35955 شحاته عبدالمطلب محسن بنات   شروق ع عساس 23.57.557.57.56.51375سمنودميت

سالم    35956 سعد ابوخليل مصطفى بنات   شرين ع عساس 3828.51711.5132017.596.5سمنودميت

البدري    35957 فريد السيد احمد بنات   شهد ع عساس 36.527.516.511.511.517.52097سمنودميت

البهوتى    35958 فتحى السعيد صفوت بنات   شهد ع عساس 3928.51813.51519.51496سمنودميت

علي    35959 على عبدالمطلب السعيد بنات   شيماء ع عساس 3115.557.55.5141973سمنودميت

جبر    35960 محمد رزق خالد بنات   شيماء ع عساس 39292014.515202099.5سمنودميت

ناصف    35961 متولى ابراهيم مجدى بنات   شيماء ع عساس 38.528.512.51211.518.51494سمنودميت

مجر    35962 على على السعيد بنات   ضحى ع عساس 38.528.5201415202078.5سمنودميت

احمد    35963 السيد على عاطف بنات   ضحى ع عساس 3723177.5131913.571.5سمنودميت

الشاعر    35964 الشربينى الشربينى فتحى بنات   عبير ع عساس 201251.54.51012.552.5سمنودميت

فوده    35965 احمد احمد محمد بنات   عبير ع عساس 3929201415201989سمنودميت

علي   35966 محمد هانى بنات   عبير ع عساس 34.519.51012.59.513.51777سمنودميت

الشورى    35967 محمد محمد صبرى بنات   علياء ع عساس 3928.519.7589192075سمنودميت

الدين     35968 محى الدسوقى ابراهيم مصطفى بنات   غاده ع عساس 38.528.51712.5152015.564.5سمنودميت

عوض    35969 محمد مرجان عادل بنات   فاتن ع عساس نصف33.526191.759.254179سمنودميت

مسعيد    35970 احمد احمد نجاح بنات   فاتن ع عساس 39.53019.51215201985سمنودميت

فايد    35971 السيد محمود عاطف بنات   فاديه ع عساس 3930201515202099سمنودميت
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قابيل    35972 بدوى توفيق ابراهيم بنات   فاطمه ع عساس 27.518105.57.511.51782سمنودميت

عيسى    35973 على على صابر بنات   فاطمه ع عساس 322217.5911.517.51084.5سمنودميت

محمود    35974 عزالدين محمد صابر بنات   فاطمه ع عساس 39.529201315202099.5سمنودميت

محمد    35975 الشحات محمد عادل بنات   فاطمه ع عساس 36.5261513.7510.25201694سمنودميت

الصفطي    35976 يوسف على طلعت بنات   فتحيه ع عساس 28.5111342.5131392سمنودميت

اللباد    35977 عبدالرسول عبدالغنى سامح بنات   قمر ع عساس 20962.51.57.51291.5سمنودميت

يوسف    35978 عبدالجواد خليل محمود بنات   ليلى ع عساس 37.523149.512191682سمنودميت
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الدين    35979 شمس على طاهر بنات   مروه ع عساس 39302013.514.5202095سمنودميت

كامل    35980 السيد القطب عبدالستار بنات   مروه ع عساس 37301913.514.75201984سمنودميت

اليماني   35981 فتحى ياسر بنات   مروه ع عساس 37.527.517.55.57.52014.591.5سمنودميت

السجاعي    35982 عبدالمنعم عبدالمنعم ابراهيم بنات   مريم ع عساس 393017.511.58.52016.563.5سمنودميت

البهجي    35983 فتحى محمد ابوالوفا بنات   مريم ع عساس 38.526.518.51313.51918.584.5سمنودميت

السيد   35984 عبدالمجيد اشرف بنات   مريم ع عساس 36.524.517.57.59.519.51855.5سمنودميت

امين    35985 السعيد فاروق تامر بنات   مريم ع عساس 3930201515202078.5سمنودميت

كنان    35986 حسن حسن حازم بنات   مريم ع عساس 39292014.5152019.577.5سمنودميت

العتر     35987 رزق العابدين زين رزق بنات   مريم ع عساس 36.515.514.5108.518.51362سمنودميت

ابوالوفا    35988 ابوالفتوح على سامح بنات   مريم ع عساس 38.529.51511.514.51915.573سمنودميت

غباشي    35989 سعد ابوزيد سلمه بنات   مريم ع عساس 21271345.5413.593سمنودميت

بدوي    35990 ابراهيم محمد صبرى بنات   مريم ع عساس 38.52812.59916.51584سمنودميت

ناصف    35991 ابراهيم على محمد بنات   مريم ع عساس 33.52211.510.57.5181572سمنودميت

شتا    35992 رشاد محمد محمد بنات   مريم ع عساس 291811.59.581016.581.5سمنودميت

علي    35993 محمد على صابر بنات   مريهان ع عساس 38.53019.51415202086.5سمنودميت

النس    35994 محمد محمد حمدى بنات   ملك ع عساس 3728.519.512.511.51715.572.5سمنودميت

زعبل    35995 السيد محمد فتحى بنات   ملك ع عساس 31251611.51071584سمنودميت

الغمراوي    35996 احمد احمد احمد بنات   منه ع عساس 38.52919.5141519.52077.5سمنودميت

جعفر    35997 على محمد احمد بنات   منه ع عساس 393019.51515201777.5سمنودميت

سالم     35998 سعد ابوخليل احمد الله بنات   منه ع عساس 39271914152019.585سمنودميت

احمد     35999 عطا عبداللطيف رضا الله بنات   منه ع عساس 36.5281713.51319.52077سمنودميت

الزغبي     36000 احمد فتحى طارق الله بنات   منه ع عساس 38.52919.514.5152018109سمنودميت

درويش     36001 عبدالسلم البيومى عبدالسلم الله بنات   منه ع عساس 21.515115.5914.51771.5سمنودميت
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الزكى     36002 على محمد علء الله بنات   منه ع عساس 309104314.51872سمنودميت

زيدان     36003 القطب السعيد عماد الله بنات   منه ع عساس 38.530191515202089.5سمنودميت

الشيني     36004 على على محمد الله بنات   منه ع عساس 30.515.5161210.5151575سمنودميت

عبدالعاطي     36005 عطيه محمد محمود الله بنات   منه ع عساس 321114.5991511.562.5سمنودميت

الغبارى    36006 على رأفت محمود بنات   منه ع عساس 24.515118.5131013.562.5سمنودميت

جعفر   36007 محمد احمد بنات   منى ع عساس 3929.52014151917.587.5سمنودميت

الزغبي    36008 السعيد بدوى شعبان بنات   منى ع عساس 29171143161473سمنودميت

بدوي    36009 محمد مصطفى محمد بنات   منى ع عساس 36.522.51712.5918.51684سمنودميت

دويش    36010 ابراهيم محمد السيد بنات   مها ع عساس 28.51511.511.511131482.5سمنودميت

العجيري    36011 محمود محمد عزيز بنات   مى ع عساس 37.53018.511.514.52016.586.5سمنودميت

النفيلي    36012 ابراهيم السيد النفيلى بنات   مياده ع عساس 39.527.519.7515152017.585.5سمنودميت

الصفطي    36013 على عزيز نادر بنات   ميرنا ع عساس 39292014152019.598سمنودميت

مسعيد    36014 يوسف يوسف عبدالله بنات   ناسيما ع عساس 38.5302014.51517.514.587سمنودميت

المتولي    36015 درويش المتولى حماده بنات   ناهد ع عساس 3928.519.514.514.52014.597.5سمنودميت

شتا    36016 رشاد محمد حمدى بنات   نجلء ع عساس 36.52619.51213.517.513.597سمنودميت

العزاوي    36017 مصطفى احمد الجميل بنات   ندى ع عساس 36.513147.57.514.513.574سمنودميت

احمد    36018 محمد البيلى الحلبى بنات   ندى ع عساس 38.529.5177.58.5131277سمنودميت

البيلي    36019 السيد السيد بهاء بنات   ندى ع عساس 37.53018.5121219.751888سمنودميت

عامود    36020 توفيق الدمرداش حمدى بنات   ندى ع عساس 3723.515.512.514.518.51472.5سمنودميت

الزغلوفى    36021 محمد عطا خالد بنات   ندى ع عساس 21.596.52.57.56.5582.5سمنودميت



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1666

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

بدوي    36022 عبدالحميد السيد عبدالسلم بنات   ندى ع عساس 36.5281914152016.583.5سمنودميت

عيسى    36023 السعيد السعيد كمال بنات   ندى ع عساس 36.529.5191514.519.513.564.5سمنودميت

قريش    36024 السيد على مجدى بنات   ندى ع عساس 2891187.510.51471.5سمنودميت

الصفطي   36025 شبل محمد بنات   ندى ع عساس 3820.511.59.58.513.518.586سمنودميت

ابراهيم    36026 المير محمود محمد بنات   ندى ع عساس 3627.51513.51417.517.577.5سمنودميت

نويصر    36027 محمود محمد حربى بنات   نرمين ع عساس 32.510.5167.52101574سمنودميت

عامود    36028 الموافى ابراهيم كامل بنات   نرمين ع عساس 352116.58816.513.583.5سمنودميت

ابوالوفا    36029 غريب محمد رأفت بنات   نشوى ع عساس 32.57.5102.551018.582.5سمنودميت

عبدالهادي    36030 على على ابراهيم بنات   نها ع عساس 37.52513.5101218.518.584.5سمنودميت

العمراوي    36031 احمد محمود الشربينى بنات   نور ع عساس 3729.517.51014.518.52085سمنودميت

السجاعي    36032 عبدالغنى مصطفى محمد بنات   نورا ع عساس 35.53015.51414.75181183سمنودميت

النفيلي    36033 السيد ابراهيم وليد بنات   نورا ع عساس 32.515.510.55.512.5133.573سمنودميت

عماره    36034 شبل عزت تامر بنات   نورهان ع عساس 3726.518.512.51217.514.597.5سمنودميت

معوض   36035 السعيد عبدالله بنات   نورهان ع عساس 3318.5107.58161684.5سمنودميت

الشورى    36036 محمد محمد محمد بنات   نورهان ع عساس 36.525.51810.514.7518.51986سمنودميت

البدري    36037 يوسف محمد وليد بنات   نورهان ع عساس 3729.5181315201994.5سمنودميت

الخطيب     36038 يوسف محمد الشحات ياسر بنات   نورهان ع عساس 3829171414.75202097سمنودميت

القطاوي    36039 العزب شبل الشحات بنات   نوريهان ع عساس 51.51382نصف223.52.5سمنودميت

عبدالشافي    36040 ابراهيم مجاهد محمد بنات   نيره ع عساس 3517.514.58.511.5201983.5سمنودميت

الدين     36041 محى ابراهيم الشربينى اسامه بنات   هاجر ع عساس 38.52716.5131518.517.597.5سمنودميت

داود    36042 حسن عبدالعزيز حماده بنات   هاجر ع عساس 37.52319.51211.51915.594سمنودميت

قابيل    36043 على السعيد رأفت بنات   هاجر ع عساس 362118.510.510.5191896سمنودميت

ابوالسيد    36044 السعيد محمد رضا بنات   هاجر ع عساس 3727.514.512.511.517.512.573.5سمنودميت
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البهجي    36045 المتولى البهجى محمد بنات   هاجر ع عساس 34.5191010.511.56.58.564.5سمنودميت

شاهين    36046 العنانى السيد محمد بنات   هاجر ع عساس 33775.58.51315.572.5سمنودميت

شاهين    36047 الدرينى السعيد محمود بنات   هاجر ع عساس 3619.515.511.59201582سمنودميت

قاسم    36048 ابراهيم مشحوت هشام بنات   هاجر ع عساس 34.510.510109.510.516.583.5سمنودميت

شتا    36049 محمود على محمد بنات   هاله ع عساس 3426138.55.5181883.5سمنودميت

البردويل    36050 محمد فاروق محمد بنات   هايدى ع عساس 35.524.513.59.58.5161483سمنودميت

ابوعيطه     36051 الشربينى انور حسن الله بنات   هبه ع عساس 3626.514.5138.512.51063.5سمنودميت

الدين    36052 محى ابراهيم عبدالله بنات   هبه ع عساس 39.52919.514.5152019910سمنودميت

ناصف     36053 احمد سيد محمد السعيد بنات   هدى ع عساس 2715107.57.531764.5سمنودميت

فوده    36054 السيد احمد محمد بنات   هدى ع عساس 35.518.515.58511.51765سمنودميت

قابيل    36055 بدوى المغاورى اشرف بنات   هدير ع عساس 31.519.511.51291413.565سمنودميت

سليم    36056 القطب محمود السعيد بنات   هدير ع عساس 342513.51111161973سمنودميت

قابيل    36057 السيد البرعى ايمن بنات   ورد ع عساس 362216139.518.516.566سمنودميت

عامر    36058 محمد عبدالغنى وائل بنات   ورده ع عساس 32.527.5101310.516.51566.5سمنودميت

عماره   36059 عبدالله العبدمحمد بنات   ولء ع عساس 392820131418.516.559سمنودميت

الدسوقي    36060 احمد صلح خالد بنات   ولء ع عساس 26.515114.5411.51443سمنودميت

النفيلي    36061 الشربينى حامد مصطفى بنات   يارا ع عساس 35.515.51453.51811.572.5سمنودميت
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نجم     36062 احمد احمد سيد طارق بنات   ياره ع عساس 38.525181310.51914.567سمنودميت

المجاعص    36063 محمد عبداللطيف هارون بنات   ياره ع عساس 352412.594.514.51476.5سمنودميت

البرعي     36064 فتحى الدين علء احمد بنات   ياسمين ع عساس 36281812.51418.515.566.5سمنودميت

شتا    36065 ابوشبانه زينهم ايمن بنات   يمنى ع عساس 3825.515121416.51865.5سمنودميت

عبدالفتاح    36066 عبدالفتاح احمد حسن بنات   يمنى ع عساس 38.527.51913.51019.518.577.5سمنودميت

الزغبي    36067 محمد محمود زغلول بنات   يمنى ع عساس 37291810.510.519.51879.5سمنودميت

متولي    36068 الدمرداش السعيد محمد بنات   يمنى ع عساس 382919.7513.512.519.51878سمنودميت

عبدالفتاح    36069 محمد عبده حماده 39291512.513.519.515.561.5سمنوداحمد

سليمان   36070 يوسف سامى 1719.5104.57.57.511.551.5سمنوداحمد

الصيفى    36071 شحاته فرج سعد 25.519.567.5912.513.552سمنوداحمد

رضوان    36072 ابراهيم محمد محمد 3727.519.510.514.5201664سمنوداحمد

غالي    36073 عبدالعاطى عبدالمنعم وائل 33261713.51419.51751.5سمنوداحمد

سليم    36074 السيد السيد ايمن 22.5156.54.536.5951.5سمنودالسيد

رزق    36075 محمد رمزى محمد واحد36.5221811.51319.516.54سمنودالسيد

قاسم   36076 ابراهيم محمد 30.517.5137.57.514.511.552.5سمنودايمن

الشابورى    36077 جاد عزيز رمضان 3423101214.517.510.573سمنودحسام

مصطفى    36078 ابوالفتوح التهامى مصطفى 37.528191414181372.5سمنودحسام

محمود    36079 حفنى بخيت محمود 12.5761.52.52.51241.5سمنودخالد

ميسره    36080 احمد محمد فايز 29.5161024.510.51341.5سمنودرمضان

سلمه    36081 رمضان ابوالخير جمعه واحد23.58.54واحد371.5سمنودزياد

الشربينى    36082 رمضان السعيد سعد نصف25.5151010.57.510144سمنودسامح

الغبارى    36083 عمر محمد احمد 26.518.579910.513.542.5سمنودشريف

النبراوى    36084 العنانى محمد وليد 32.523101412.5161353.5سمنودشهاب
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ادريس   36085 كمال رضوان نصف12.565.52.53.52.5104سمنودطه

غالي    36086 رجب رجب محسن 61542واحد22.515112.5سمنودعادل

عبدالغفار    36087 محمود عادل محمود 3824.517.5911.5191572.5سمنودعادل

غالي    36088 عبدالعاطى عبدالمنعم مختار 3826.518131419.51872.5سمنودعادل

غالى    36089 عبدالمنعم عبدالعظيم رفعت 17.5171053.55.51062سمنودعبدالرحمن

طه    36090 الزمزمى عبده سامى 36.528.518.512.5101917.554سمنودعبدالرحمن

ابوالمعاطي    36091 محمود الدين عصام 37.52418.51314.52016.566.5سمنودعبدالرحمن

ايوب    36092 محمد حسين عصام 3322.510127.517.510.556.5سمنودعبدالرحمن

شكر    36093 على الحسانين فايز 36.52318.51410.517.514.555سمنودعبدالرحمن

عبدربه    36094 عبدالمطلب الشحات محمد 3724.519.514.512.5201855سمنودعبدالرحمن

طه    36095 مصطفى محمد مصطفى 37.526.519.751411.5191765سمنودعبدالرحمن

ابراهيم    36096 الشحات محمد ايمن 393019.51514.52017.568سمنودعبدالله

محمدالعشرى   36097 رمضان توفيق 28.51819.51512.518.517.555.5سمنودعصام

صيام    36098 احمد رمضان احمد 29.5151613.57.5161556سمنودعلى

ميسره    36099 الدمرداش الشربينى محمد 37.5281914.513.52017.555.5سمنودعمر

حيالله    36100 الحسينى عبدالحليم نبيل 38.5292014.515201869سمنودعمر

شكر    36101 بدوى محمد احمد 3929201413.5202085سمنودعمرو

مصطفى    36102 فتحى عادل خالد 36.524.515.513.513.52016.565سمنودعمرو

مسعود    36103 المحمدى فتحى المحمدى 20.521.51012317.511.554.5سمنودفتحى

عبدالمجيدشعبان   36104 سعيد جمعه 32.51712.5141318.51365سمنودفرحات

سعود    36105 ابراهيم السيد احمد 32.5177.5134.51810.575سمنودكريم

سليم    36106 عبدالله عبدالمقصود محمد 2516.57.59514.5965سمنودكريم

جبر    36107 عبده زكريا حمزه 34.5281814.512201655سمنودمحمد
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القرمانى    36108 عيسى محمد رضا 34.522.511.512.53.513.51265سمنودمحمد

عمرالغبارى   36109 حامد سامى 33.520.512117.5171365سمنودمحمد

القلوى    36110 مصطفى عبدالعليم صبحى 31.521.516.5151218.51154.5سمنودمحمد

عبدالحليم    36111 عقل محمد وائل 37.518.5171413.51915.563.5سمنودمحمد

العدوي    36112 محمد السعيد احمد 382416.514.513191872.5سمنودمحمود

سلمه    36113 محمد السعيد محمد 351111.511.57.517.51662.5سمنودمحمود

محمود    36114 المغاورى حامد محمد 35.51814.512819.518.583.5سمنودمحمود

مقبل     36115 السيد الدين محى عبدالحميد 26127.511513.51652سمنودمصطفى

السباعى   36116 عبدالمنعم محمود 36.527.5191514.52011.565سمنودمصطفى

القلوى    36117 عمر احمد احمد 2016.5713.54.511.51382.5سمنودنادر

عبدالفتاح    36118 امين محرز تامر 2819.52.512.55.51612.572سمنودنادر

نرش    36119 عبده زكريا محمود 29156.514.58191173سمنودنادر

قرش    36120 وهبه فرج مؤمن 23.512613.5818.510.563سمنودنادر

ابراهيم    36121 محمود حمدى حمدى 30.515.5101412201363سمنوديوسف

شكر    36122 الكنانى عيد محمد 38.528.519.7514.514201783سمنوديوسف

شكر   36123 احمد احمد 37.52712138.519.516.565.5سمنوداسماء

نرش    36124 وهبه سالم محمد 37.52714.513.510201665.5سمنودالء

الذكى   36125 وهبه عوض 38.5191914.51218.517.564.5سمنودالزهراء

ابوالكمال    36126 محمد محمود ابراهيم 31.512.57.58.55.518.514.563سمنودامل

البيلى    36127 عمر المحمدى اشرف 26.515.53.58410.511.562سمنودامل

غالى    36128 عبدالمنعم عبدالعاطى محمد 35.52312.5118.5141473سمنودامل

العليمى   36129 الصباحى الصباحى 38.528151413.5201775سمنودامنيه

اسماعيل    36130 بدوى اسماعيل عبده 37.530191310.52016.567سمنوداميره
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الهوى    36131 احمد البيومى علء 37291913.51219.51564.5سمنوداميره

محمودصيام   36132 المتولى رزق 35236881715.585سمنودانجى

الصايح    36133 الشحات الصايح الشحات 33.51910.510.510.518.514.563سمنودايمان

القلوى    36134 المتولى ماهر المتولى 19.5537.53.514.5974سمنودايمان

محمد    36135 فرحات الشحات فرحات 36.519.5128.512201174سمنودايمان

العليمى    36136 اسعد احمد احمد 26102.53.5516.51164سمنودايناس

عبدالفتاح    36137 محمد المهدى احمد 3011.56.55.5517.511.563.5سمنودايه

جبر   36138 عبدالمنعم صبحى 30.583.53.5415.513.563سمنودايه

ابوالكمال    36139 محمد محمود محمود 27.511234.513.51072.5سمنودايه

ميسره    36140 الدمرداش الشربينى ابراهيم 33.517710111812.574سمنودبسمله

محرم    36141 محمود صبحى محمود 39.52919.7513142015.584سمنودبسمله

عمر    36142 منصور محمد وائل 29135.587.5151073سمنودبسنت

اسماعيل    36143 المرسى المرسى عادل 24.563.53514.58.572سمنودتسنيم

احمد     36144 سيد حامد عبدالنبى سعد 28.51915911181582.5سمنودجنه

شكر    36145 بدوى محمد ابوالفتوح 37.527.519.513.515201674سمنودحسناء

دلن    36146 السعيد محمود فهمى 24.55.537.5511862.5سمنودحنان

مقبل     36147 السيد الدين محيى رضا 39.5301912.514.52016.566.5سمنودحنين

عوض    36148 زاكى محمد اشرف 393018.514.5152015.575سمنوددعاء

غالى    36149 مصطفى بدوى رضا 39291914.5152016.575.5سمنوددنيا

غالى    36150 السيد صديق احمد 39301914.5152016.587.5سمنودرفيده

البحيرى    36151 العجمى زيدان صبحى 31.51133314773سمنودرنا

عبداللطيف   36152 السيد عبداللطيف 29.510.54.57.55.516783سمنودرنا

غالى    36153 عبدالعاطى عطيه جابر 24.5155.57.57.518.5784.5سمنودرندا

المشتركة/    ع حسان كفر ف
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عبدالرحيم    36154 البرعى السيد احمد 36245.54.55.512.51468سمنودروان

عبدربه    36155 على احمد صابر 3521.5117.57.514.51569سمنودزينب

ابراهيم    36156 الزمزمى عبده طه 39.52919.51414201878سمنودساره

النبراوى    36157 عوض البهنساوى سعد 381814141117.515.577.5سمنودسحر

اللفى    36158 احمد حامد ابراهيم 25.512.55.51.52.5107.565.5سمنودسميه

فوده    36159 مصطفى احمد احمد 26.5166.583.511767سمنودسهام

الحسيني   36160 محمود ياسر 3524135.512.5151077سمنودسهر

شكر    36161 عبده سالم ايهاب 36.52815.514.515191278سمنودسهيله

الشربينى    36162 القبارى الشحات الشحات 35.52715.514.51518.51166سمنودشروق

الصيفى    36163 الشحات على عويس 37.527.5178.51117.51776سمنودشروق

ميسرة    36164 الشربينى الشربينى صبحى 2319.57.57.5812.51167سمنودشرين

البسيونى    36165 العشرى محمد عادل 38281612.514.51811.577.5سمنودشرين

نرش    36166 وهبه امين فوزى 373018.5141519.517.567سمنودشيماء

خليل    36167 ابراهيم خليل خليل 3628169.59.51912.568.5سمنودضحى

ابوالنصرعبده   36168 عبده ضياء 34197.55.55131458سمنودعزيزه

عبدالرحمن    36169 محمد الشحات احمد 3729.518.51312181178سمنودفاطمه

قاسم    36170 عبدالمجيد ابوالوفا ايهاب 36.523.519141219.51568سمنودفاطمه

عبدالعزيزاسماعيل   36171 المعداوى رضا 372016.511121816.568سمنودفاطمه

اسماعيل   36172 محمد عادل 35.517.514.59111911.558سمنودفاطمه

احمد     36173 سيد حامد عبدالنبى احمد 35.52012.59.57.515.5867سمنودمريم

غالى    36174 عبدالمنعم محمد اشرف 382815.512111914.557سمنودمريم

حسين    36175 على عبدالحميد جمعه 3726.5151010.519.515.558سمنودمريم

الحسانين    36176 احمد احمد محمود 3624.516.59.513191174.5سمنودمريم
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شعبان    36177 عبدالمجيد هلل محمد 3520.510131216.51174سمنودمنار

يوسف     36178 ابوالنصر صبحى ابوالنصر الله 34.523.5101215179.583.5سمنودمنه

ليلة     36179 يوسف السيد السيد الله 36.5271111.51518.51285سمنودمنه

العدوى    36180 عبدالعزيز عزوز الله 39.529201415201796سمنودمنه

العيسوى    36181 جاد محمد سعد 33.5251510.511.51912.586.5سمنودناديه

العليمى    36182 سالم محمد حازم 4029201515201898سمنودندى

الموافى    36183 منصور طه سامح 35.524.517.57.512.516.51573سمنودندى

عبدربه    36184 على على يحيى 39.5292013.5152017.586سمنودندى

محمد   36185 طايل محسن 3522109.5121811.565سمنودنسرين

القلوى    36186 ابراهيم السعيد معاذ 35.5231311.513.51912.584سمنودنسرين

القلوى    36187 مصطفى عبدالعليم ايمن 37.52317121519.517.585سمنودنور

طه    36188 ابراهيم الزمزمى ابراهيم 39.53019.514.515201784سمنودنورا

البسيونى    36189 محمد البسيونى محمود 39.529.519.514.5152017.594سمنودنورا

الزكى   36190 محمد ايمن 3625191314201375سمنودهاجر

بخيت    36191 حسن فتحى حسن 32.51511.513.513.519.51373سمنودهبه

محمد    36192 شحاته صادق محمد 39.53019.514.515201485سمنودهدى

البحيرى    36193 عبدالعزيز السعيد ناصر 3615.510.5814171485.5سمنودهناء

سالم     36194 زكريا جابر الدين جلل 3422117.512171385.5سمنودهيا

الهللي    36195 على على حسن 3526.57.5811.518.51474.5سمنودوعد

العليمى    36196 احمد السيد يحيى 39.530201515201787سمنودوفاء

العجيرى   36197 محمودمحمود الحنفى 36.52510.57.57.519.51473.5سمنودولء

رضوان    36198 الغريب سليمان الغريب 351512.5147.516.57.566.5سمنودابراهيم

زيدان    36199 التربى ابوزيد محمد 26.5151112.57.5169.566.5سمنودابوزيد
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جميعه    36200 على قاسم الشحات 31.5161114.57.5168.576.5سمنوداحمد

يوسف    36201 ابراهيم عبدالهادى رضا 38.53019.515152018.589.5سمنوداحمد

عيسى    36202 عبدربه انيس فريز 39.530191514.52018.5910سمنوداحمد

مرجان     36203 الحق جاد ابوالفضل فراج 3319.513.51410.518.511.565سمنوداسامه

خلف    36204 البكرى عبدالمقصود محمد 21.516.57.5145.5131074.5سمنوداسلم

علم    36205 السيد حسن هانى 31.518.510.514.51017.510.565.5سمنوداسلم

السيد    36206 مختار نجاح حاتم 23.5161013.51.5151054.5سمنوداشرف

العفيفى    36207 مايز عبدالحميد عصام 34.51510.512.59.517.511.574.5سمنودامير

ابونعمه    36208 احمد على السيد 31.52212.5142.517.58.574سمنودايمن

المعلم    36209 عبدالرحمن عزت عبدالرحمن 211610142161073سمنودايمن

سليمان    36210 عبدالعاطى عبدالحارس محمد 1997.513.5215.5564.5سمنودايمن

المعلم    36211 عيسى محمود محمد 36.52013.513.59.518.510.586.5سمنودايهاب

المتولى    36212 رياض المتولى احمد 33.521.513.513.58.518.512.586سمنودجوهر

العجمى    36213 ابراهيم السيد عزت 10.5157.510.57.515.56.595سمنودحاتم

صالح    36214 عبدالعزيز عبدالواحد ابراهيم 1915109.54.513.51094سمنودحافظ

العجمى    36215 الحسينى شمردح هانى 29.516.511.512.55.516.51172سمنودحسام

عبدربه    36216 عبدالعاطى عبدالوهاب محمد 312012.514.57.518.516.584سمنودحكيم

ابوالسعد    36217 خضر حلمى محمد 32.5261214.57.518.51184.5سمنودحلمى

ساطور   36218 الدسوقى محمد 17.511.57.512.53151185سمنودخالد

عبدالمعطى   36219 عبدالمعبود فراج 27171012.57.5169.583.5سمنودربيع

جميعه    36220 الصباحى على حمدينو 21156.587.513951.5سمنودرضا

المهر    36221 احمد ابراهيم عرفه 19.5157.510.54161061.5سمنودرضا

احمد    36222 الحماقى احمد فرج 29.518.510137.516.513.561.5سمنودرضا
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المعلم    36223 الغريب رمزى فوزى 28151013.58161571.5سمنودرمزى

نصر    36224 محمد محمد عاطف 37.52613.5139161771.5سمنودزياد

خلف      36225 محمد احمد صبحى الله فتح 31.519.510137.515.516.561.5سمنودزياد

النجار    36226 عبدالحميد الرفاعى عبدالحميد 34271214.5121718.571.5سمنودشادى

الحسانى    36227 غازى غازى عبدالله 362714.514.512.51718.572سمنودطه

ابوالسعد    36228 خضر جوهر جوهر 34.518.511.51411151572سمنودعاصم

جبل    36229 عبدالوهاب محمد فيصل واحد392615.514.512.51616.57سمنودعاصم

يوسف    36230 عبدالحارسمحمد 34.524.515.514111917.572سمنودعبدالحارسحسنى

النجار    36231 الرفاعى ابوالعنين عزت واحد29.5156.512.57.51716.57سمنودعبدالرحمن

الحسانى    36232 ابراهيم فوقى عاطف 2720157.7512191784سمنودعبدالعزيز

العجمى    36233 عبدالمنعم عبدالله محمد واحد3822713.51017.515.57سمنودعبدالله

الحسا    36234 عبدالمنعم عبدالله مصباح واحد25.52110131015167سمنودعبدالله

عبدربه    36235 عبدالمعطى عبدالمنعم وليد واحد3225.51014.510.516.5167سمنودعبدالله

زيدان    36236 التربى محمد التربى واحد352617149.51918.57سمنودعبدالمنعم

الدين     36237 شمس على ابراهيم الوردانى واحد2719.57121014.517.56سمنودعلى

عمر    36238 على على عبدالحميد واحد3015.55.5131114.5147سمنودعلى

عبدربه    36239 نبيه ابوالفتح خالد واحد31171014.59.51718.57سمنودعماد

المعلم     36240 عيسى عبدربه انيس ابوالحمد غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودعمار

الطنطاوى    36241 الشحات ابراهيم اشرف واحد32.520714.510.51716.57سمنودعمار

عبدالرازق   36242 ابراهيم عبدالعاطى 34.522.5111412.51913.576.5سمنودعمار

عبدالعز    36243 ابراهيم الدمرداش عبدالعزيز 352214.51413191588سمنودعمرو

جريده    36244 برهام فتحى سمير 3523.514.514.51418.517.577سمنودفتحى

جميعه    36245 ابوالفتوح ابوالفتوح عمر 2714138.757.51915.573سمنودفتوح
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الغرباوى    36246 ابراهيم احمد ابراهيم 1565.57.553.57.543.5سمنودمحمد

ابراهيم    36247 السيد عبدالحميد احمد 208.54.599101044سمنودمحمد

حامد    36248 عبدالعزيز محمد احمد 19.59.55.511115.59.544سمنودمحمد

المرسى    36249 غازى رشدى المتولى 2510.51012.510.51613.545.5سمنودمحمد

عيد    36250 محمد عيد ايمن 36.52113141318.51766.5سمنودمحمد

حلوه    36251 عبدالعزيز عبدالعزيز خالد 24.51111.51313.518.516.555.5سمنودمحمد

جبر    36252 احمد ابوالمحاسن رضا 36.57.5109.59141544.5سمنودمحمد

احمد    36253 الحماقى احمد رضا 20.54107.57.513644سمنودمحمد

العجمى    36254 عبدالمنعم محروس عبدالمنعم 37.52312.51011.51817.566.5سمنودمحمد

شحتو    36255 محمد محمد عبدالمنعم 33.517101213.517.51945سمنودمحمد

الغريب    36256 زكى الغريب عزت 341814.5141418.517.555.5سمنودمحمد

محمد    36257 ذكى عقل عصام 31.51510.514.5142016.565سمنودمحمد

زيدان    36258 عيسى الشورى عيسى 331811141416.515.556.5سمنودمحمد

عبدربه    36259 نبيه محمد فتحى 3428.511.510.512.51819510سمنودمحمد

عمر    36260 على عبدالجواد فخرى 35.5251199.517.51143.5سمنودمحمد

حلوه    36261 ابوالوفا صبحى مناع 27155.57.5817.57.563.5سمنودمحمد

العطار    36262 مصطفى محمد احمد 126.565.57.5115.534.5سمنودمحمود

عطيه    36263 عبداللطيف محمود السيد 2210.554.57.51314.544سمنودمحمود

عبدربه    36264 جمعه السيد محمد 18.563.54.57.5129.553.5سمنودمحمود

زهران    36265 مصطفى محمود مصطفى 207.545.51213.511.551.5سمنودمحمود

خلف    36266 البكرى عبده رمضان 3628.51814.515191743سمنودمصطفى

الغريب    36267 انور عبدالجليل محمد 271910141417.51443سمنودمصطفى

العجمى     36268 ابراهيم صابر فهيم عبده 30.5157.51112141763.5سمنودمنصور
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الحسانى    36269 عبدالمنعم على على 29.51661212.5161753.5سمنودمهاب

حجازى    36270 الشحات عبدالمنعم محمد 32.5196.51113161552.5سمنودهشام

خلف    36271 البكرى السيد السيد 3324.561413.518.51542.5سمنوديوسف
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المتولى    36272 رياض المتولى رياض 20.517614.51215.511.552.5سمنوديوسف

الحسانى     36273 شعبان محمد عرفات محمد 3324.578.51317.511.7563سمنوديوسف

حميده    36274 على منصور محمد 34.5261014.514.519.51454سمنوديوسف

الغريب    36275 زكى الغريب ابراهيم 38.528191515201654سمنوداخلص

النحاس    36276 سالم اسماعيل على 29.519105.512.5161554.5سمنوداسراء

منصور    36277 ابراهيم الدمرداش عمرو 3828191415201565سمنوداسراء

الطنطاوى    36278 محمد السيد الشربينى 22157914.51513.563.5سمنوداسماء

مندور    36279 عبدالحميد محمد كارم 37.52713.513.514.518.515.555.5سمنوداسماء

حامد    36280 عبدالعزيز موسى علءالدين 39.52919.51415201864.5سمنودالشيماء

السحلى    36281 ابراهيم عبدالدايم سيف 3519.51813.5142014.565.5سمنودامانى

الطنطاوى    36282 الشحات نبيل عصام 37.52617.514152016.569.5سمنودامل

شحتوا    36283 عبدالرحمن عبدالرحمن نصر 22.5153.57.511151362.5سمنوداميره

صالح    36284 السعيد الحسانين الحسانين 26.51613.51113181665سمنودايمان

الحناوى    36285 عبدالعزيز السيد الدسوقى 28.52014.51012.516.51555.5سمنودايمان

الحسانى    36286 عبدالعزيز عبدالمنعم فتحى 23.5157.51410.51517.567.5سمنودايمان

السيد    36287 مختار نجاح اشرف 27.518.56.514.511.5141657سمنودايه

صالح    36288 الحسانين عامر حسانين 28.5105.51411.5131865.5سمنودايه

مبارك    36289 السيد عبدالرسول شعبان 27.516101411.512.517.566سمنودبسمه

العفيفى    36290 محمد بكر عبدالحميد 31.57.58137.510.57.7567.5سمنودجهاد

الحسانى    36291 مروان حمدينو حماده 38.52919151519.51889سمنودحنان

عبدربه    36292 محمد فتحى محمد 19.511.55.5114.58.51579سمنودحنان

الحسان    36293 عبدالعزيز عبدالمنعم عيد 3126.510139.5171878.5سمنودحنين

الغريب    36294 انور صلح رضا 382919.51414.5201869.5سمنودخلود
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ساطور   36295 الدسوقى محمد 39.53019.51515201868.5سمنودخلود

الغرباوى    36296 ابراهيم ابراهيم محمد 26.515.57.512.5910.515.576.5سمنودداليا

ابوالعنين    36297 جمعه الشحات جمعه 19116111010.513.565.5سمنوددنيا

عمر    36298 على الصباحى حماده 297.5101411.514.51566سمنوددنيا

رضوان    36299 عبدالحميد السيد سامى 34.5231514.511.51818.557سمنوددنيا

الحسانى    36300 المتولى رشدى عزت 36.524.518.513.512.517.518.577.5سمنودرانيا

العجمى    36301 ابراهيم صابر صبحى 11.545.5129.55.51085سمنودرحاب

الحسانى    36302 احمد عبده عاطف 1456.5886.510.585سمنودروان

صالح    36303 عبدالعزيز رمضان رضا 39.5251613.512.51413.586سمنودريم

رضوان    36304 الغريب سليمان رضا 39.53018.514152019.597سمنودريم

زيدان     36305 حامد على السيد محمد 382917.51414201698سمنودريم

عبدربه    36306 محمد عبدالشافى حمزه 37.530181415201399.5سمنودزينب

النجار    36307 كامل رحمان حماده 31221012.57.515999سمنودساره

النجار    36308 الصباحى محمد عرفه 38.53019.5151519.51699.5سمنودساره

شحاته    36309 عبدالعزيز عبدالعزيز محمد 10.513.587.5واحد112.51010.5سمنودساميه

ابوالسعد    36310 خضر انيسحلمى 39.53019.514.7513.52017.599سمنودسلطانه

المعلم    36311 عيسى عمر فتحى 39.5302015152019.5910سمنودشذا

الغريب    36312 زكى الغريب محمد 21121113818.516.5910سمنودشروق

ابوشعيشع    36313 ابراهيم ابراهيم جمعه 16.5710.5137.516.516710سمنودشهد

الجوهرى    36314 اسماعيل السيد محمد 36231615101918810سمنودشهد

حجازى    36315 محمد الشحات عبدالمنعم 39.530191514.52019710سمنودضحى

زغلول    36316 محمد مصطفى عيد 35.52417151219.518610سمنودعزه

جميعه    36317 الصباحى على رضا 35.52417.51411.519.751879.5سمنودغاده
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منصور    36318 ابراهيم مجدى عوض 25.5151514918.517710سمنودغاده

السيد    36319 ابوالفتوح ابراهيم وليد 211511.510.57.5131566.5سمنودغاده

الحناوى    36320 عبدالعزيز صلح محمد 3930191412201379.5سمنودفاتن

المرسى    36321 احمد المرسى غازى 39291915102013.579.5سمنودفاطمه

البنى    36322 محمد الدسوقى اشرف 3017181492016.579سمنودكنزى

جادالحق    36323 محمد جادالحق اسامه 25.51618.5148.51815.579.5سمنودمريم

خلف    36324 البكرى البكرى ايمن 322918.5151319.51979.5سمنودمريم

النجار    36325 البسيونى جوهر جوهر 2918.517.514.5101719.589.5سمنودمريم

ابوشيعشع    36326 محمد بكر عيسى 38.523.516.513.5101719.588.5سمنودمريم

جميعه    36327 الصباحى عبدالعزيز مسعود 221513135171677سمنودمريم

حلوه    36328 عبدالمعطى عبدالمعبود يحيا 383019.51514.52019710سمنودمريم

مجاهد   36329 مجاهد محمد 37.5261013.5122015.588.5سمنودمنار

حلوه     36330 حامد عبدالحميد شريف الله 38.5291413.511.519.7515.588.5سمنودمنه

شحتو     36331 عبدالواحد بكرى عبدالمنعم الله 38.5256.51313.519.7514.585.5سمنودمنه

المعداوى     36332 محمد المعداوى عزمى الله 28.595118.519.759.586سمنودمنه

المعلم    36333 حامد عبدالمنعم رفعت 38.525141212.519.751287.5سمنودمنه

سعيد    36334 عبده فهمى حماده 2264.52.57.515.5575.5سمنودمنى

على    36335 ابوالفتوح محمد فتوح 257.55.51010.517.51076سمنودندا

عبدالحميدابوالسعد   36336 عبدالمنعم عبدالحميد 3422.57.5117.516.513.575.5سمنودندى

النجار    36337 عمر على عيسى 31.5151011.58.51713.574سمنودندى

الدين     36338 شمس على ابراهيم محمد 38.527.518.513.513.519.751886.5سمنودندى

خلف    36339 البكرى عبدالمقصود محمد 3524.516.513.513.5191388سمنودندى

الشحات    36340 عرفان الطنطاوى هانى 20.515109.58.516.5487سمنودندى
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الحسانى    36341 شعبان محمد عيد 38.52917.513.512.519.515.587.5سمنودنرمين

النجار    36342 ابوالعنين ابراهيم يحيى 382813.513.51219.51696.5سمنودنرمين

عبدالمعطى   36343 عبدالمعبود فراج 3623.510.51210.519.513.588سمنودنهله

حلوه    36344 عبدالرؤف احمد حاتم 39.52313.511.57.518.51486سمنودنورا

موسى   36345 عبدربه عبدالناصر 19.5105.510.57.516.5877.5سمنودنيره

رمضان    36346 السعيد عبدالهادى عبده 38.5301813.513201788.5سمنودنيفين

يونس    36347 عبدالمعطى عبدالمعطى ياسر 38.52917.513.513.519.52089سمنودهاجر

زيدان    36348 التربى ابوزيد بلل 39.52717.51413.519.519.586سمنودهدى

السعدنى    36349 احمد صبرى احمد 30.512.57.51310.51913.573.5سمنودهناء

خضر    36350 فؤاد خضر عبدالبارى 39.52817.51415191686.5سمنوديسر

جميعه     36351 السيد عبده عرفات البسيونى 39.52919.51515201567سمنوديمنى

الحناوى    36352 عبدالعزيز صلح شاكر 39.53019.51515201768.5سمنوديمنى

موسى     36353 على عزت ماهر محمد 16.5154103.58.516.558سمنوديمنى

المرسى    36354 سليمان فتحى حسن 39302014.514.5201767سمنودابراهيم

رجب    36355 محمد عبدربه ابراهيم 37.5261810.54.5171685.5سمنوداحمد

الوردانى   36356 ابراهيم الوردانى 251511.553.511.51274سمنوداحمد

اسماعيل    36357 الصباحى محمد حمدى 39.53019.51515201676.5سمنوداحمد

الغنام    36358 عبدالحافظ رمضان رزق 39.53019.751515201786سمنوداحمد

عطية    36359 عبداللطيف عطيه رضا 39.52717.5128.519.7513.576.5سمنوداحمد

ابومسلم    36360 فوزى احمد سامى 37.526.514.57.55.518.513.565.5سمنوداحمد

احمد    36361 شحاته منصور شحاته 39.529199101817.566سمنوداحمد

جدوا    36362 السيد رمضان عبدالمجيد 39302014.515201756سمنوداحمد

ابوزيد     36363 الله جاب محمد على 39.5302014.51519.751765سمنوداحمد
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شرف    36364 عباسمحمد فايز 392517.5131416.7514.554.5سمنوداحمد

رجب    36365 السيد عبدالوهاب محمود 37.519.5169.59.514.512.554.5سمنوداحمد

حمدى    36366 محمود رمضان وليد 775واحد597.532.5سمنوداحمد

هلل    36367 عبدالعزيز لبيب طارق 392715.513.512.519.7516.585.5سمنوداسامه

دعبوس   36368 احمد السعودى 39281714.51116.51545.5سمنوداسلم

رضوان    36369 محمود صبرى محمد 311777.539.512.572.5سمنوداشرف

النجار    36370 احمد يوسف احمد 34191197.51414.545.5سمنودامير

قيبع    36371 على عبدالمعبود همام 34.526.5147.58.515.51344سمنودبلل

عمارة    36372 على معوض رمضان 1915103.5510.51245سمنودحسام

الغندور    36373 محمد عبدالمعز حامد 272064.55.511.7513.545سمنودحسن

السعداوي     36374 المرسى عبدالله الحسينى محمود 28.5186.54.57.512.511.545سمنودرامى

حريزة    36375 عبدالنبى رمضان احمد 23.511.564.558.5844.5سمنودزياد

حامد    36376 الهادى محمد حامد 30.516.5105.55.515.511.564.5سمنودزياد

سلم    36377 ابراهيم خليل محمد 331557.55.51412.555سمنودزياد

الشافعى    36378 عبدالعزيز زين ايمن 371610117.518.51443سمنودزين

عبدالعزيز     36379 محمد العابدين زين محمود 3122787.514.511.544سمنودزين

عبدالل    36380 عيد عبدالل محمود 321547.55121144.5سمنودسعد

العربى    36381 رياض السيد محمد 2512.553.558.751044سمنودسمير

زينه    36382 عيسى رفيق عيد 21.58.53.52.549.55.555سمنودسيف

اسماعيل    36383 عباسصديق حسن 12.5121.5247.5744.5سمنودشريف

شادى    36384 محمد حسن محمد 14.512.5325.58.7510.545سمنودعادل

عبدالعزيز    36385 مهدى على على 7.51313.554واحد28.5155.5سمنودعبدالرحمن

حريزة    36386 عبدالنبى عبدالهادى محمد 39.52917.51414.5191476.5سمنودعبدالرحمن
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دعبوس    36387 عبدالرحمن انيس هشام 22.5155.53.52.58.5854.5سمنودعبدالرحمن

ابوريه    36388 عبدالعليم عبدالستار باسم 38291312.512.519.51266.5سمنودعبدالستار

السباعي    36389 محمد عبدالعزيز وائل 37.518.5121.57.512.751455.5سمنودعبدالعزيز

ابودغيدى    36390 المرسى سامى محمد 22.5154249.51144.5سمنودعبدالله

ابوزيد    36391 عبدالحميد احمد محمود 3321.511.512.58.513.513.547.5سمنودعبدالله

حبيب    36392 ابراهيم محمد ابراهيم 36.52416.513915.514.577سمنودعلى

ربيع    36393 احمد على محمد 393016.51414.518.51577سمنودعلى

اسماعيل    36394 الصباحى اسماعيل محمد 39.530201515201577.5سمنودعمر

عامود    36395 محروسشفيق محمد 39301914.51519.516.585.5سمنودعمر

كشك   36396 السيد حسين 35291913.51119.51665سمنودعمرو

شاهين    36397 محمد صابر حماده 19.515.56.59.5411.59.575سمنودعمرو

على   36398 محمد السيد 1917.5683.513.58.575.5سمنودفارس

فودة    36399 عبدالغنى السيد عبدالغنى 17.510.557.52.58864.5سمنودفارس

يونس    36400 موسى محمد محمد 3420.51095.513.51677سمنودفارس

الشرقاوي    36401 ابوالمعاطى احمد احمد 2116.567.55.51112.574سمنودفتحى

العشرى    36402 على ابراهيم محمد 35301811.5918.516.566سمنودكريم

يونس    36403 احمد السعيد محمد 22.524.5109.57.514.51563.5سمنودكريم

السعدنى   36404 اسماعيل وائل 39291814.514.5201775.5سمنودكريم

فودة    36405 محمد ابوالغيط ابراهيم 32.522.51011.51015.51675سمنودمحمد

الجزار    36406 ابراهيم محمد ابراهيم 39.5302014.513.5201657.5سمنودمحمد

الجزار    36407 احمد محمد ابوطالب 19.521.579.5413.51464سمنودمحمد

خليل    36408 محمود عبدالمقصود احمد 27181010.58.5141466سمنودمحمد

الصفطى    36409 يوسف على احمد 34.52615.512.57.517.515.556.5سمنودمحمد
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البسيونى    36410 عبدالحميد محمد السيد 39.53019.51515201866سمنودمحمد

السعدني    36411 السيد ابوالمعاطى حاتم 14.5127123.5614.544سمنودمحمد

الصفطي     36412 امبابى الله عوض حسين 392818.51514.519.515.554.5سمنودمحمد

السعدنى    36413 السيد محمد حسين 372915.51414.519.519.567.5سمنودمحمد

ابوالوفا    36414 عبدالحميد على رفعت 2411114.53.512.51744.5سمنودمحمد

الهكش    36415 رمضان عبدالباسط رمضان 2217105.53.511.515.554سمنودمحمد

البدرى    36416 محمد حسن عاصم 32.518.5125.53.59.51565.5سمنودمحمد

الحجار    36417 صالح محمد على 36281512.512.519.51645.5سمنودمحمد

الحبيبي    36418 على محمود فايز 3629.519.514.51216.518.555سمنودمحمد

النجار    36419 محمد احمد محمود 35251713.511.5171864.5سمنودمحمد

محمد   36420 عبدالعظيم محمود صفر25.527141210.519179سمنودمحمد

الهوارى    36421 المرسى شكرى مدحت 3625151412.5171856سمنودمحمد

جبل    36422 عبدالوهاب رفعت ياسر 14161025.591455سمنودمحمد

البهنسى    36423 احمد عزت السعيد 38.526.517.512.512.515.51864سمنودمحمود

النجار    36424 على السيد الهادى 35.52517.511916.51865.5سمنودمحمود

المنشاوى    36425 عبدالغنى محمود حاتم 17.517107.54.511.51345سمنودمحمود

شحاته    36426 على زكى فؤاد 169.5103.54715.555سمنودمحمود

دياب     36427 احمد على محمود محمد 37241610.511.51416.567سمنودمحمود

قاسم    36428 رفعت محمد اشرف 38.526.518.51210181365سمنودمصطفى

محمود   36429 الشحات جمعه 2219158.58.515.516.545سمنودمصطفى

اسماعيل    36430 فضل ابراهيم صبحى 3222.517.5118161857سمنودمصطفى

اسماعيل    36431 فضل على عمرو 39.524.51711.5818.51857.5سمنودمصطفى

شرف    36432 عبدالوهاب حامد محمد 39.53018.514.51519.519.578.5سمنودمصطفى
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نصر    36433 محمد عبدالعظيم محمود 38.522.517137.5191875.5سمنودمصطفى

داود    36434 محمود صادق محمد 362414.5118.5167.567سمنودممدوح

عطيه   36435 عيد وليد 71077.5واحد14.57.5611.5سمنودنادر

فؤاد   36436 سليمان هانى 8259.5278.554سمنودناصر

ابوزيد      36437 عطيه الله جاب محمد السيد 3517.512.58.521513.574سمنودياسر

حفور    36438 على محمد محمود 31.518.513.59314.51566.5سمنوديوسف

هلل    36439 عبدالعزيز على ياسر 38.517159.51.515.51778سمنوديوسف

سليم    36440 غازى عبدالرسول غازى 382410.514.5518.515.5510سمنوداسراء

احمد     36441 محمد عبدالهادى شلبى محمد 8.513.559واحد27151013سمنوداسراء

الدرينى    36442 عبدالغنى عبدالعزيز محمد 3929.51914.51419.517.589.5سمنوداسراء

ابومسلم    36443 فوزى احمد سامح 278.511.5123.511.514.578.5سمنوداسماء

حسن   36444 مازن فاروق 3825.51413.581712.559سمنودالء

دياب    36445 عبدالستار حامد احمد 37.5271413.59.5161459سمنودامال

كريم    36446 عبدالقوى عبدالعال شريف 381914.597.51618.568.5سمنودامال

البغدادى    36447 الشحات محمد تامر 37.524.513139.517.513.568سمنودامنيه

عطيه    36448 اسماعيل ابراهيم ايمن 35.519.516.511.510.51512.566سمنوداميره

العيسوى     36449 مصطفى عبدالوهاب محمد سعد 3926.5161514.5171868سمنوداميره

يونس    36450 احمد احمد رزق 13.57.55.53.52.51.5856.5سمنودامينه

السعداوى    36451 المرسى ابوالعنين عوض 6.511.56.5421.53.566سمنودامينه

الزحاف    36452 عبدالحافظ الشحات محمد 20.51510522.5968.5سمنودانجى

العصر    36453 محمد الظريف احمد 403019.7515152020810سمنودايمان

احمد    36454 ابراهيم رمضان خليل 26.51267.512.571157سمنودايمان

حبشى    36455 محمود محمد فادى 17.51274.5واحد372816.513.5سمنودايمان
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رزق    36456 على ابراهيم حسن 36.528.5171311.517.51474سمنودايه

شاهين    36457 محمد صابر حماده 3828.514.5131319.513.584سمنودايه

ابوالمعاطى   36458 اسماعيل محمد 25.515107.53.51611.568سمنودايه

كشك    36459 الصباحى عبدالعزيز محمد 38.528181312192088سمنودايه

عيد    36460 عطيه عيد وليد 3822179.510.519.7516.586.5سمنودايه

الغندور     36461 الدين صلح محمد مصطفى 39.526.5181213201885سمنودبثينه

الشافعى    36462 عبدالعزيز زين شريف 39.529.5171311.52017.586سمنودبسمله

عبدالحافظ   36463 الشحات عادل 35.522107.51.5181574.5سمنودبسمله

نعمه    36464 المغازى احمد محمد 29.5181051.5161395سمنودبسمله

ابراهيم    36465 المتولى عبيد عمر 37.512.5147.57.5171497سمنودبسمه

فايد    36466 اسماعيل السيد محمد 39.5281614141817.586سمنودتسنيم

البلجيهي    36467 سليمان عبدالبديع سلمان 39.529.519.515152019.589.5سمنودحسناء

خريبة    36468 محمد ابوالفتوح عماد 3724131413.516.51184سمنودخلود

شحاته    36469 زكى محمد ايمن 3624.5151413.517.59.583.5سمنودداليا

محمد    36470 ابراهيم قتحى احمد 28.521105.52.53.513.575سمنوددعاء

ابوالعطا    36471 احمد عبدالله عبدالحليم 3819.5109.57.5121576.5سمنوددينا

النجار    36472 محمد احمد محمود 39.523.516.511.59.51913.586.5سمنوددينا

النجار    36473 محمد احمد اسماعيل 35.52312.58.51016.51286سمنودرباب

ابوالمعاطي    36474 ابراهيم فرج اشرف 2015.533.51.588.584سمنودرجاء

قمبوره    36475 احمد ابراهيم الدسوقى 37.519.512.594.518.515.574.5سمنودرحمه

السراج    36476 محمود محمد عبدالعزيز 39.52414107.51417.588.5سمنودرحمه

هلل    36477 عبدالعزيز على محمد 402811.59313.51869سمنودرفيده

نعمه     36478 على ابراهيم يحيا ايمن 393019.7515152019810سمنودرقيه
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عبدالرحمن   36479 حسن عبدالرحمن 392315.513.51014.519810سمنودرقيه

الله     36480 جاب الزهرى محمد على 39.528.51913.57.5172078سمنودرقيه

اسماعيل    36481 على السعيد محمد 39.530141511192078.5سمنودرقيه

دياب     36482 احمد عبدالستار محمد رضا 4029.516.51412201878سمنودرنا

ابوالعطا    36483 احمد عبدالله عبدالحليم 39.5261712.58.5181969.5سمنودرنا

فوده    36484 عبدالسميع عبدالمنعم محمد 40302015152020710سمنودرنا

كشك    36485 عبدالله ابراهيم فتحى 403019.751514.5202089.5سمنودروان

قيبع    36486 ابراهيم ابراهيم محمود 403019.751514.52020810سمنودروان

خليل    36487 محمود عبدالمقصود حامد 372613.5129.515.518.566.5سمنودروفانا

عيد    36488 اسماعيل المغاورى اسماعيل 403019.7515152020810سمنودريم

عيد    36489 اسماعيل المغاورى اسماعيل 403019.515152018.5810سمنودريهام

نصر    36490 محمد عبدالعظيم عامر 35171013.55101667.5سمنودزهراء

ابوالعزم   36491 على السيد 3423.510.51010.51517.569.5سمنودزينب

الشافعي    36492 مصطفى سامى الشحات 3415.5117.537.516.566سمنودساره

عبدالعزيز    36493 مهدى رمضان محمد 28.51510849.51767سمنودسلوى

حسن    36494 محمد السيد السيد 17.5114.57.523.517.578.5سمنودسماح

المدنى    36495 على شاكر عاطف 7.54.5322211.564سمنودشاديه

القليني    36496 عبدالسميع عبدالرحمن حسين 37.5251014.5916.51549سمنودشروق

على    36497 محمود فرحات محمود 35.5281013.5111314.588سمنودشروق

فوده    36498 ابراهيم مصطفى ناصر 40301914.51519.51689سمنودشروق
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كشك    36499 الصباحى محمد ابراهيم 3929.515.58.511.5181687.5سمنودشهد

اسماعيل    36500 الصباحى اسماعيل محمد 4029.513.51514201588.5سمنودشهد

رجب    36501 السيد عبدالبارى احمد 38.52615.587.519.51667سمنودشيماء

يونس   36502 السعيد عبدالوهاب 11.522434313.575.5سمنودصفاء

الجبالي   36503 عبدالجواد حمدى 14.51137.53.57.51066سمنودفاتن

الحنفى   36504 السيد سمير 36.52412.599191666سمنودفاطمه

الشراكى    36505 عبدالمحسن الشراكى عبدالمحسن 32.5266.510.59101665.5سمنودفاطمه

الشابوري    36506 على احمد على 2725463.511.51476سمنودفاطمه

طلحه    36507 محمد سمير فهيم 38.52815.51312.5161776.5سمنودفاطمه

العربى    36508 محمد احمد محمد 36.520667.51315.565سمنودفاطمه

رجب    36509 محمد محمد محمود 35.5281111101712.575.5سمنودفاطمه

عباسهلل    36510 عادل هشام 39261211.5101816.575.5سمنودفاطمه

عبدالله    36511 محمد عبدالمطلب صبرى 39301714.7511.52019.577.5سمنودفايزه

يونس    36512 ابوالمعاطى شوقى ابوالمعاطى 382814.511.510.519.51966.5سمنودفرح

كريم   36513 السنوسى مهدى 352178813.51666سمنودكريمه

الحنفى     36514 السيد عبدالحسيب محمد اسامه 372917.514.51419.51877سمنودمروه

الغنام    36515 محمد عبدالمعطى خالد 39.530191514.52014.576.5سمنودمروه

الحبيبي    36516 على محمود محمد 38.52919.751414.519.7514.565.5سمنودمروه

رضوان    36517 السباعى محمد محمود 39.529101512.5161874.5سمنودمروه

الشافعي    36518 مصطفى سامى السيد 2810555.51011.576سمنودمريم

السعدني    36519 ابراهيم فرج السيد 311137.57.5111175.5سمنودمريم

شرف    36520 عبدالوهاب حامد غازى 37.52715.51313.51813.565.5سمنودمريم

رجب    36521 عرفان رجب محمد 31.5166.511101910.575.5سمنودمريم
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داود    36522 صادق ممدوح محمد 393019.7513.515201486سمنودمريم

رجب    36523 محمود ابراهيم محمود 38231110.51019.51465سمنودمريم

محمد    36524 عبدربه السعيد منير غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودمنار

الخرش     36525 الصباحى عبدالهادى عبدالنعيم الله 38241287.517.512.576.5سمنودمنه

قاسم     36526 عبدالعزيز السعيد على الله 39.5157.599.519.51275.5سمنودمنه

رزق     36527 على عبدالعزيز منذر الله 1135.587.513.5966سمنودمنه

العشرى     36528 اسماعيل العشرى ياسر الله 39.5291913.514201387سمنودمنه

البدرى    36529 محمد ابراهيم سعد 39.5302014.5152015.5710سمنودمنه

الشافعى    36530 الغمرى حسن عبدالحليم 24105.57.57.513667سمنودمنه

زره     36531 على محمد الشحات معتز 26.5156.57.55.511.510.566.5سمنودمنه

ابونعمه    36532 احمد مخيمر علء 3.51053.5واحد14952.5سمنودمها

مسعود    36533 قاسم محمود ابراهيم 38.5241311.59.5191268سمنودمى

الحبيبى    36534 عبدالفتاح محمد اشرف 311814118.515.51267.5سمنودمى

عبدالله    36535 شعبان محمد السيد 3930201415201989سمنودندا

الهوارى    36536 المرسى شكرى ايمن 34.5231214111913.587سمنودندا

عمر     36537 احمد سيد السيد كمال 39281714.5151914.567.5سمنودنهال

الشافعى    36538 القناوى عبدالدايم محمد 18111011814966.5سمنودنورا

عبدالل    36539 عيد فوزى ايهاب 2725127.58.513.513.563.5سمنودنورهان

السعدني    36540 عبدالعزيز مخيمر عبدالعليم 2010729.56.55.562.5سمنودنورهان

منصور   36541 قاسم خميس 21.5157.55.5107864.5سمنودهاجر

على    36542 الجبالى عبدالجواد عبدالمعبود 38.52918.513.513.5199.564.5سمنودهاجر

عبدالعزيز     36543 مهدى مهدى علء الله 37.530181114201265سمنودهبه

النجار    36544 على احمد عاطف 34.52713.59.58.518.51366سمنودهبه
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ابوالعطا    36545 احمد عبدالله عبدالحليم 372112.57.57.5171264.5سمنودهدى

عيطه    36546 على ابراهيم علء 32151037.513.59.563سمنودهدى

داود     36547 عطيه محمد محمود محمد 382714.51210.519.757.565.5سمنودهدى

الشرقاوى    36548 عبدالفتاح عبدالعزيز محمود 252473.547.55.562.5سمنودهدى

الويشي    36549 شعبان عبدالله نزيه 38.52917.51311201175سمنودهدى

علوان    36550 محمد على خالد 34.52213.54.57.513.57.564سمنودهند

العصر    36551 اسماعيل احمد ياسر 3930201414.5201563.5سمنودوفاء

حسان    36552 محمد احمد اشرف 33.52817.514.512.519.51163.5سمنودولء

يونس    36553 ابراهيم صابر ابراهيم 352913.588181154.5سمنوديارا

فرج    36554 الوردانى عبدالجليل الوردانى 36.52714.587.51710.577سمنوديارا

اسماعيل   36555 عباس عاصم 32291457.5179.574سمنوديارا

الهوارى     36556 السيد على عنتر على 37.529.514.511.58.519.51065.5سمنودياسمين

شادى    36557 الدرينى عبدالبديع ياسر 392918121519.7514.585سمنودياسمين

يونس     36558 على محمود فرحات عيد 362414.51011.517.5665.5سمنوديمنى

المنشاوي    36559 عبدالغنى محمود هشام 39261812.511.519945سمنوديمنى

عزام     36560 الله عوض حامد ثابت المشتركة   احمد ع خـلف 352818.51313.51913.564سمنودمحـلة

الموافى    36561 احمد مهدى جمال المشتركة   احمد ع خـلف 26.52214.53.591913.574سمنودمحـلة

عزام      36562 الله عوض حامد الله عوض المشتركة   احمد ع خـلف 32.5221567.517.514.557سمنودمحـلة

الموافى    36563 اسماعيل عبدالغنى محمد المشتركة   احمد ع خـلف 34.52918.5128.519.517.577سمنودمحـلة

عيسى       36564 شحاته الله سبيل فى مجاهد محمد المشتركة   احمد ع خـلف 33.529.518.511.51219.51365.5سمنودمحـلة

ابوهرجة     36565 محمد الله فتح محمود المشتركة   احمد ع خـلف 32.52613981913.557سمنودمحـلة

شلبي    36566 احمد محمد وديع المشتركة   احمد ع خـلف 7.51052.5نصف2517104.5سمنودمحـلة

غنيم    36567 سعد السيد ايمن المشتركة   اسامه ع خـلف 36.52918.5141219.51968سمنودمحـلة
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عيسى    36568 شحاته عيسى هانى المشتركة   اسامه ع خـلف 272110.5117.5131156سمنودمحـلة

البغدادى    36569 محمد عبدالحميد ابراهيم المشتركة   اسلم ع خـلف 2826167.53181276.5سمنودمحـلة

نقريش    36570 المهدى عبدالباقى رمضان المشتركة   اشرف ع خـلف 21.5116.54.53.5101167.5سمنودمحـلة

عامر    36571 صادق محمد عامر المشتركة   امير ع خـلف 362819.5141519.519.568سمنودمحـلة

عامر    36572 صادق محمد عامر المشتركة   ايمن ع خـلف 362917.5129.518.514.557سمنودمحـلة

الغضبان    36573 محمد على عبدالنبى المشتركة   باسل ع خـلف 27.528.513.5510.514.51446سمنودمحـلة

ابوشادى    36574 محمد انيسعقيل المشتركة   جمال ع خـلف 25.52711.58.55.51312.565سمنودمحـلة

حمد    36575 عبدالغفار رجب اشرف المشتركة   حماده ع خـلف 17225.52.51.5111473.5سمنودمحـلة

نقريش    36576 حسان فريز مصطفى المشتركة   طلعت ع خـلف 36.52917.514.51519.51465.5سمنودمحـلة

عماره   36577 سلمه البادى المشتركة   عبدالرحمن ع خـلف 37.52919.51514.52014.577سمنودمحـلة

حمد    36578 عبدالعفار محمد وليد المشتركة   عبدالرحمن ع خـلف 36.53015.57.55.51514.575سمنودمحـلة

عبدالحليم   36579 على عبدالحليم المشتركة   على ع خـلف 22.5227.53.5411.51365.5سمنودمحـلة

نقريش    36580 عبدالغنى سعد عبدالغنى المشتركة   عمر ع خـلف 34.53013.514.513.5191565.5سمنودمحـلة

ابوشادى    36581 عقيله سيف حمدى المشتركة   عمرو ع خـلف 2522103.52121378سمنودمحـلة

ابوهرجه    36582 كامل محمد خالد المشتركة   عمرو ع خـلف 36.5302014.5152016710سمنودمحـلة

عيسى    36583 شحاته عيسى يحيى المشتركة   عيسى ع خـلف 2715.5105.57.57.51375سمنودمحـلة

ابوالهدى    36584 بدوى محمد رضا المشتركة   فارس ع خـلف 5.513.564.5واحد23.517101.5سمنودمحـلة

العشماوى    36585 حامد سعد طارق المشتركة   كريم ع خـلف 8.513.576نصف27.517126سمنودمحـلة

عامر    36586 صادق محمد على المشتركة   كريم ع خـلف 36.5261913.515191857.5سمنودمحـلة

الدجله   36587 ابراهيم ابراهيم المشتركة   محمد ع خـلف 34.5191814.5112017.576.5سمنودمحـلة

عزام    36588 فرج عبدالعزيز ابراهيم المشتركة   محمد ع خـلف 281713.5127.511.5966.5سمنودمحـلة

منصور    36589 محمد راشد توكل المشتركة   محمد ع خـلف 10.510.556واحد272011.52.5سمنودمحـلة

نقريش    36590 فرج محمود شعبان المشتركة   محمد ع خـلف 302216.598178.557.5سمنودمحـلة
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حمد    36591 عبدالغفار محمود مصطفى المشتركة   محمد ع خـلف 69.557واحد22.515103سمنودمحـلة

البسيونى    36592 الششتاوى عبدالعليم حسنى المشتركة   مصطفى ع خـلف 36.52818.51410.51610.568سمنودمحـلة

عزام    36593 حمزه حمزه حماده المشتركة   مصطفى ع خـلف 26.5151342.571154سمنودمحـلة

سبع    36594 حسن محمد حسن المشتركة   مهند ع خـلف 231912.531.5810.554.5سمنودمحـلة

نقربش    36595 عبدالبديع خلفى عبدالبديع المشتركة   نقريش ع خـلف 28.52315.55.53.510.51445.5سمنودمحـلة

نقريش    36596 السيد عبدالمنعم السيد المشتركة   يوسف ع خـلف 30.52913.587.51314.555سمنودمحـلة

رزق   36597 عبدالحميد ايمن المشتركة   يوسف ع خـلف 30291697.51214.555.5سمنودمحـلة

عزام   36598 نصر رضا المشتركة   يوسف ع خـلف 342419.57.57.515.51376.5سمنودمحـلة

النوبي   36599 عبده على المشتركة   يوسف ع خـلف 35.529.519.51113.5201689.5سمنودمحـلة

عزام    36600 مصطفى رجب صلح المشتركة   اسراء ع خـلف 38.530191313.52015.569.5سمنودمحـلة

نقريش    36601 عبدالحميد مسعد مسعد المشتركة   اسراء ع خـلف 36.52316.58.59.515.518.568.5سمنودمحـلة

عزام    36602 شريف عبدالعزيز ناصر المشتركة   اسراء ع خـلف 34.518.514.512.5121716.588سمنودمحـلة

الغضبان    36603 مخيمر السيد هشام المشتركة   اسراء ع خـلف 3929.516.514.514201957سمنودمحـلة

الموافى    36604 فتوح لطفى اشرف المشتركة   اسماء ع خـلف 382714.514.513181686سمنودمحـلة

نقربش    36605 عبدالبديع خلفى رضوان المشتركة   اسماء ع خـلف 36.529.51613.5121917.565سمنودمحـلة

ابوالهدى    36606 بدوى مصطفى خالد المشتركة   الء ع خـلف 3829191512.5191877سمنودمحـلة

الديب    36607 الششتاوى رضوان محمد المشتركة   الء ع خـلف 393018.51515201687سمنودمحـلة

عبدالرحمن   36608 اليمانى احمد المشتركة   امنيه ع خـلف 3927.518.514.511.52017.576سمنودمحـلة

عزام     36609 مصطفى رجب ماجد المشتركة   امنيه ع خـلف 3730181510.5191879سمنودمحـلة

الموافى    36610 فتوح لطفى اشرف المشتركة   ايمان ع خـلف 37.52917.51514.5201878سمنودمحـلة

نقريش    36611 محمد النحاس ياسر المشتركة   ايمان ع خـلف 3524.5161513.5201878.5سمنودمحـلة

الهنداوى    36612 محمد الشحات شاكر المشتركة   ايه ع خـلف 38.52916.51515201879.5سمنودمحـلة

عماره    36613 ابراهيم ابراهيم ضياء المشتركة   حسناء ع خـلف 33.517.514139.5151676.5سمنودمحـلة
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الرفاعى    36614 محمد على رضا المشتركة   حنان ع خـلف 30.57108.521316.582.5سمنودمحـلة

غنيم    36615 شعبان سالم احمد المشتركة   دنيا ع خـلف 37291014.58.514.51584.5سمنودمحـلة

ابوشادى    36616 عقيل سيف عقيل المشتركة   رقيه ع خـلف 36215.514.57.513.51585سمنودمحـلة

السيارى    36617 حسن جميل محمد المشتركة   روان ع خـلف 38.5271514.51518.51887سمنودمحـلة

نقريش    36618 فرج محمود نصر المشتركة   روان ع خـلف 29161011.54.512.515.573سمنودمحـلة

الجداوى   36619 البسطويسى محمد المشتركة   ساره ع خـلف 35.51611147.5181784سمنودمحـلة

عامر    36620 الششتاوى عبدالعليم عابد المشتركة   سلفانا ع خـلف 39.529181515201888سمنودمحـلة

الغضبان    36621 ابوالعل عبدالعزيز محمود المشتركة   سلمى ع خـلف 3727171512201877.5سمنودمحـلة

شلبى    36622 الشربينى على احمد المشتركة   شريفه ع خـلف 352410151419.51877سمنودمحـلة

نقريش      36623 عبدالمقصود احمد العابدين زين المشتركة   شهد ع خـلف 3524.517.598151687.5سمنودمحـلة

شبانه    36624 عبده احمد صلح المشتركة   شيماء ع خـلف 3624.515.58.59.513.514.576.5سمنودمحـلة

نقريش    36625 محمد عبدالغنى عبدالستار المشتركة   صابرين ع خـلف 3518.512.51211.518.518.557.5سمنودمحـلة

عيسى    36626 يوسف السعيد السعيد المشتركة   لمياء ع خـلف 33.52712.57.59.51415.588سمنودمحـلة

نقريش    36627 شبانه سرحان السيد المشتركة   ليلى ع خـلف 3423151313181778سمنودمحـلة

نقريش    36628 متولى سلمه فوزى المشتركة   مروه ع خـلف 31.521.5101314.514.510.578.5سمنودمحـلة
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ابوحبيب   36629 المرغنى بدير المشتركة   مريم ع خـلف 383019.513.5152017910سمنودمحـلة

الجوهرى   36630 شعبان محمد المشتركة   مريم ع خـلف 34.526.51311.59.5141788.5سمنودمحـلة

نقريش    36631 حسان فريز محمد المشتركة   مريم ع خـلف 39.530101314.51919.589سمنودمحـلة

عامر    36632 البسيونى محمد عادل المشتركة   ملك ع خـلف 279.5101211.5131168.5سمنودمحـلة

ابوهرجة    36633 زيدان محمد الله المشتركة   منه ع خـلف 3830181514.7519.51678.5سمنودمحـلة

الهنداوى    36634 محمد عبدالمنعم فريد المشتركة   منى ع خـلف 393019.514.5142017.589سمنودمحـلة

رمضان    36635 الحنفى سعد رمضان المشتركة   موده ع خـلف 38.5291914.75152017.589سمنودمحـلة

نقربش   36636 محفوظ مروان المشتركة   مى ع خـلف 39301914152015.579.5سمنودمحـلة

عيسى      36637 شحاته الله سبيل مجاهدفى السيد المشتركة   ندا ع خـلف 342816.5119191679.5سمنودمحـلة

صديق   36638 عبدالخالق احمد المشتركة   ندى ع خـلف 37.5281814152015810سمنودمحـلة

الرفاعى    36639 محمد يسرى ابراهيم المشتركة   نرمين ع خـلف 363017.512.513.5171889سمنودمحـلة

عيسى    36640 عبدالرحيم بهجت العوضى المشتركة   نورهان ع خـلف 33.5151081010.518.588.5سمنودمحـلة

الكاشورى    36641 الشحات البرعى جمال المشتركة   نورهان ع خـلف 29.56.5107.51110.51476.5سمنودمحـلة

السنبختى    36642 محمد احمد ايمن المشتركة   ولء ع خـلف 352813.51312161688.5سمنودمحـلة

خليل    36643 حسين ابوالسبح عبده المشتركة   ياسمين ع خـلف 35.5301811.512.519.51888سمنودمحـلة

معوض    36644 محمد انيسفهمى المشتركة  ابراهيم العدادية 3625.5131513.517.512.556سمنودالناوية

سعد     36645 علي حسن السيد سعد المشتركة  ابراهيم العدادية 3319.5111110131265.5سمنودالناوية

المليجي    36646 السيد ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم العدادية 2724107.57.513.510.553سمنودالناوية

ابوخضره    36647 البردويل محمد ربيع المشتركة  احمد العدادية 392819.51515201884.5سمنودالناوية

عبدالمعطي    36648 عبدالعزيز محمد عبدالغنى المشتركة  احمد العدادية 30.525.516.514.5111616.573.5سمنودالناوية

محمد    36649 على ابراهيم فرج المشتركة  احمد العدادية 34.52513.513.57.514.51372سمنودالناوية

السعدني    36650 الدسوقى السعيد محمد المشتركة  احمد العدادية 37.5301714.7512.5201583.5سمنودالناوية

حاويل    36651 حامد عبدالرازق محمد المشتركة  احمد العدادية 3422.513.513.5111813.584سمنودالناوية
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الفندي    36652 عثمان عبدالشكور محمد المشتركة  احمد العدادية 1816107.51112872سمنودالناوية

احمد     36653 محمد عبدالدايم محمد محمد المشتركة  احمد العدادية 36.526.5171213191583سمنودالناوية

الله     36654 نعمت محمد محمد محمود المشتركة  احمد العدادية 29.515.510.59.57.5125.592سمنودالناوية

حاويل    36655 حامد حامد محمد المشتركة  اسامه العدادية 241577.57.512.5983.5سمنودالناوية

حاويل    36656 احمد عبدالحليم احمد المشتركة  ايمن العدادية 2918.511.5115139.575سمنودالناوية

السعدني    36657 الدسوقى السعيد محمد المشتركة  ايمن العدادية 38.53019.5151319.511.564سمنودالناوية

الفندي    36658 عبدالشكور عثمان محمد المشتركة  ايمن العدادية 34.51818.51351813.554سمنودالناوية

موسى    36659 محمد جلل عبدالغنى المشتركة  جلل العدادية 3423.51414.751417.51153.5سمنودالناوية

حاويل    36660 احمد عبدالحليم عبدالله المشتركة  حذيفه العدادية 131110101.51010.543.5سمنودالناوية

البيلي    36661 عبدالغنى رمضان عبدالغنى المشتركة  رمضان العدادية 34.51175.54.51413.587.5سمنودالناوية

عبدالسلم    36662 عبدالرازق السعيد عبدالرازق المشتركة  سامى العدادية 265.56.532.561552سمنودالناوية

كرات    36663 محمد محمد عبدالمنعم المشتركة  شريف العدادية 30.5161363.25181387.5سمنودالناوية

ابوالغيط    36664 محمد عبدالجواد عبدالسلم المشتركة  طارق العدادية 28.521.51011.57.51710.563سمنودالناوية

معوض    36665 محمد مصطفى فوده المشتركة  عاطف العدادية 3617.510.512.5816.5472.5سمنودالناوية

عجور    36666 محمد عبدالجليل محمد المشتركة  عبدالجليل العدادية 29.512.51111.57.514.5952.5سمنودالناوية

السعدني    36667 السيد محمد عبدالغفار المشتركة  عبدالرحمن العدادية 24157.57.55.512.51274سمنودالناوية

عبدالحليم   36668 عبدالعزيز عبدالحليم المشتركة  عبدالعزيز العدادية 3022109817.51683.5سمنودالناوية

رياض   36669 عبدالغنى مدحت المشتركة  عبدالغنى العدادية 3522.5108.5101716.574سمنودالناوية

عبده    36670 احمد الدسوقى احمد المشتركة  عبدالله العدادية 38221047.5151674سمنودالناوية

ابوخضره   36671 عبدالغنى السعيد المشتركة  عبدالله العدادية 2415.52.54.54.513.51863.5سمنودالناوية

ابومهدى    36672 محمد السعيد السيد المشتركة  عبدالله العدادية 3527.512.510.511.518.516.562سمنودالناوية

السعدني    36673 السيد محمد عبدالغفار المشتركة  عبدالله العدادية 21.516.57.58415.51163.5سمنودالناوية

الدسوقي    36674 محمد السيد محمد المشتركة  عبدالله العدادية 3424.514.5131319.516.565.5سمنودالناوية
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كرات    36675 عبدالحميد عبدالله عبدالحميد المشتركة  عبدالمنعم العدادية 34.523.512.58.591514.553.5سمنودالناوية

خليل    36676 محمد على السعيد المشتركة  على العدادية 34.5261010.58.518.515.564سمنودالناوية

الشافعى    36677 شحاته ابراهيم ابراهيم المشتركة  عمر العدادية 37.5281913142018.584سمنودالناوية

راشد    36678 شكرى راشد احمد المشتركة  كريم العدادية 2820.510.54.54.5191764سمنودالناوية

حاويل    36679 محمد احمد هانى المشتركة  كريم العدادية 29.523.5109.581914.573.5سمنودالناوية

شبانه    36680 عبدالرازق محمد هانى المشتركة  كريم العدادية 36201061015.512.563سمنودالناوية

الطنطاوي    36681 عبدالحميد عبدالغنى السعيد المشتركة  محمد العدادية 36.522.5181214.51813.574.5سمنودالناوية

جويلي    36682 على محمد السيد المشتركة  محمد العدادية 30.5207.53.57.5161175.5سمنودالناوية

عبدالرازق    36683 محمد محمد السيد المشتركة  محمد العدادية 22.517103.57.51112.563سمنودالناوية

مرزوق    36684 محمد محرم خالد المشتركة  محمد العدادية 12.5126.53.57.5109.583سمنودالناوية

النفيلي    36685 فاروق محمد سامح المشتركة  محمد العدادية 3323.51098.5171472.5سمنودالناوية

عبدالرازق   36686 عبدالحميد عبدالغنى المشتركة  محمد العدادية 35.524169.591816.572سمنودالناوية

معوض    36687 محمد فهمى عبدالغنى المشتركة  محمد العدادية 35.521.510.5141315.51664سمنودالناوية

سالم    36688 عبدالقادر السعودى عبدالقادر المشتركة  محمد العدادية 24.515710.57.5121853سمنودالناوية

المرسي    36689 عبداللطيف محمد عبداللطيف المشتركة  محمد العدادية 25544.55.5114.554سمنودالناوية

السيد    36690 البكرى حسن على المشتركة  محمد العدادية 37.51919.514.513.518.518.572سمنودالناوية

محمد    36691 عبدالمعطى عبدالجواد كريم المشتركة  محمد العدادية 358.569.51013.51572سمنودالناوية

شادي    36692 حسن داود كمال المشتركة  محمد العدادية 36211411.5917.512.574.5سمنودالناوية

طلبه    36693 على عبدالرحمن محمود المشتركة  محمد العدادية 24.57.51057.5101144.5سمنودالناوية

عبده    36694 يوسف عبدالمنعم هانى المشتركة  محمد العدادية 2210.51047.510974.5سمنودالناوية

علي    36695 محمد سلمان وائل المشتركة  محمد العدادية 36.527.51914.751519.7518.5510سمنودالناوية

عبدالمطلب   36696 خليفه احمد المشتركة  محمود العدادية 3224.5107.55141666سمنودالناوية

عزام   36697 ابراهيم رمضان المشتركة  محمود العدادية 3011.51112.59.514.51474.5سمنودالناوية
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قنديل    36698 مصطفى قنديل عبدالغنى المشتركة  محمود العدادية 331210137.514.515.574.5سمنودالناوية

عبده    36699 محمد محمد سامح المشتركة  مصطفى العدادية 29.58.57.57.541014.564.5سمنودالناوية

عبدالله    36700 عبدالله عثمان السيد المشتركة  ياسين العدادية 288.5434.56.5963سمنودالناوية

جابر    36701 محمد عبدالشافى عبدالمقصود المشتركة  يوسف العدادية 34.5221414.514.5191765.5سمنودالناوية

مجاهد    36702 ابراهيم عبدالحليم محمد المشتركة  يوسف العدادية 287.5655.51110.564.5سمنودالناوية

مصطفى    36703 شحاته ابراهيم شحاته المشتركة  اسراء العدادية 3930171515202097.5سمنودالناوية

عبدالغني    36704 عبدالكريم محمد محمد المشتركة  اسراء العدادية 3927.5101213.52015.584سمنودالناوية

عثمان    36705 عبدالفتاح محمد اكرامى المشتركة  اسماء العدادية 39.528.512111018.51986سمنودالناوية

عبدالكريم   36706 ابراهيم عبدالقادر المشتركة  اسماء العدادية 37.528.51313.514192088.5سمنودالناوية

عبدالغني    36707 عويسعطا هيثم المشتركة  الء العدادية 34.522114.56.51912.588.5سمنودالناوية

كرات    36708 عبدالقادر زكى عطيه المشتركة  امنيه العدادية 39.53017.51415202078.5سمنودالناوية

حجازي    36709 عبدالمنعم محمد السيد المشتركة  اميره العدادية 39.53018.513.514.519.519.578.5سمنودالناوية

سليمان    36710 السيد محمد ولء المشتركة  امينه العدادية 39.5301712.5152019.569سمنودالناوية

كرات    36711 محمد حسن محمود المشتركة  ايمان العدادية 3626.516.512.51419.518.568.5سمنودالناوية

السيد    36712 السيد عبدالمنعم السيد المشتركة  ايه العدادية 3118.54.5121418.518.557سمنودالناوية

احمد    36713 مصطفى عبدالعزيز ذكى المشتركة  ايه العدادية 38.528.520141519.51968.5سمنودالناوية

البسطويسى    36714 علي البسيونى زهران المشتركة  ايه العدادية 37.527.511.5131516.51959سمنودالناوية

عبدالحميد    36715 فاروق محمد على المشتركة  ايه العدادية 392917.513.5142019510سمنودالناوية

السيد    36716 فيصل عزالعرب سامى المشتركة  بسمله العدادية 3828.516.51415201959.5سمنودالناوية

جويلي    36717 عبدالحميد الرفاعى ياسر المشتركة  حبيبه العدادية 393019.51415201968.5سمنودالناوية

سليمان    36718 السيد محمد ياسر المشتركة  حنان العدادية 352211.51414.514.51758.5سمنودالناوية

ناصف    36719 محمد حلمى محمد المشتركة  حنين العدادية 39.53019.514.5152019510سمنودالناوية

موسى    36720 عبدالسميع الشحات هانى المشتركة  حنين العدادية 39301813.515201959.5سمنودالناوية
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معوض    36721 عبدالقادر رفعت رفعت المشتركة  حياه العدادية 39.529.517.513.515201959.5سمنودالناوية

الطنطاوي   36722 عبدالمنعم عبدالحميد المشتركة  خلود العدادية 3728.513.513.51517.51959سمنودالناوية

سعد    36723 حسن السيد رضوان المشتركة  رضوى العدادية 8.56.51275نصف16.53.53سمنودالناوية

عامر    36724 عبدالغفار عامر رفيق المشتركة  رنا العدادية 38.52916131519.51759سمنودالناوية

بكير    36725 احمد جعفر عبدالجليل المشتركة  رنا العدادية 3021410.51315.51258.5سمنودالناوية

معوض    36726 ابراهيم السعيد ابراهيم المشتركة  روان العدادية 35.527151215191978.5سمنودالناوية

عبدالكريم    36727 ذكى بدوى يسرى المشتركة  رودينه العدادية 35.524137.514.5181969سمنودالناوية

سلمه    36728 على عبده عبدالمنعم المشتركة  ريهام العدادية 37.5291313.515191958.5سمنودالناوية

عايش   36729 مصطفى الجميل المشتركة  زينب العدادية 3125.5101213.51518.558.5سمنودالناوية

عامر    36730 محمد السيد عامر المشتركة  زينب العدادية 30.522.56.511.515151758.5سمنودالناوية

ذكي   36731 بدوى كامل المشتركة  زينب العدادية 3824.514.514.5151918.567.5سمنودالناوية

احمد    36732 عبدالنعيم احمد حامد المشتركة  ساره العدادية 3624.5181515191867.5سمنودالناوية

حاويل    36733 محمد حامد حامد المشتركة  ساره العدادية 39.53019.51415201986.5سمنودالناوية

عبدالحميد    36734 فاروق محمد عبدالحميد المشتركة  ساره العدادية 37.526.5149.510161885.5سمنودالناوية

ابراهيم    36735 محمد عصفور هانى المشتركة  ساميه العدادية 35.511.57.57.57.515.51083.5سمنودالناوية

حسين    36736 محمد معوض عبدالله المشتركة  سعده العدادية 3827.519151519.51984.5سمنودالناوية

السواح    36737 البهى معوض احمد المشتركة  سلمى العدادية 29.51168811.514.574سمنودالناوية

علي    36738 محمد سلمان وائل المشتركة  سما العدادية 39.528.519.514.51519.51989.5سمنودالناوية

شوشه    36739 البيلى احمد احمد المشتركة  سميه العدادية 36.52418.510.512.517.51493.5سمنودالناوية

حاويل    36740 حامد حامد السيد المشتركة  سندس العدادية 38.522.57.511.51315.51874.5سمنودالناوية

شتايه    36741 عبدالغنى على عبدالغنى المشتركة  شاديه العدادية 35.5247.51013181584سمنودالناوية

سالمان    36742 عبدالغنى السيد محمد المشتركة  شاديه العدادية 362912131418.515.584سمنودالناوية

مجاهد    36743 ابراهيم عبدالحليم احمد المشتركة  شروق العدادية 3816.513.511.51518.51573سمنودالناوية
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الدسوقي   36744 السيد حسن المشتركة  شروق العدادية 3627.515.57.59.518.512.573سمنودالناوية

سالم    36745 الشافعى سالم نجاح المشتركة  شروق العدادية 36.59.57.59.5917.513.563سمنودالناوية

عبدالله   36746 على محمد المشتركة  شريفه العدادية 30.510323.51015.564سمنودالناوية

عامر    36747 محمد السيد محمد المشتركة  شهد العدادية 34.510.510119.515.514.574سمنودالناوية

سعيد    36748 محمد الشحات عبدالرازق المشتركة  صديقه العدادية 35.5101013.51317.51174سمنودالناوية

طه   36749 احمد عادل المشتركة  غاده العدادية 37.511.514129.517.515.574.5سمنودالناوية

العشري    36750 احمد محمد عبدالمنعم المشتركة  فاطمه العدادية 34.58.55.5810161653.5سمنودالناوية

العشري    36751 على محمد على المشتركة  فاطمه العدادية 36.52615.511.5915.51554سمنودالناوية

موسى    36752 محمد جلل عادل المشتركة  مرفت العدادية 35.52916.58.58.511.517.594سمنودالناوية

احمد    36753 عبدالغنى نصر احمد المشتركة  مريم العدادية 39.530201414.75201384.5سمنودالناوية

الله     36754 جاب على عبدالرازق السيد المشتركة  مريم العدادية 3827.515101114.512.574سمنودالناوية

الخلوي    36755 محمد محمد جمعه المشتركة  مريم العدادية 38.5281614.7510.518.515.578سمنودالناوية

الجندي    36756 عبدالقادر مصطفى زياد المشتركة  مريم العدادية 39.52915.514.51219.513.552.5سمنودالناوية

النفيلي    36757 فاروق محمد سامح المشتركة  مريم العدادية 39.5271913.5111917.578سمنودالناوية

الدسوقي    36758 محمد السيد ضاحى المشتركة  مريم العدادية 39.53019.51515201599.5سمنودالناوية

سعد    36759 عبدالعزيز بشير عبدالعزيز المشتركة  مريم العدادية 28.51549411.51485سمنودالناوية

ابوسند     36760 سعد فرج حسنى الله المشتركة  منه العدادية 39.5291914.7515191899سمنودالناوية

البيلي     36761 ابراهيم عبدالجواد رضا الله المشتركة  منه العدادية 39.529.5161513201778.5سمنودالناوية

احمد     36762 مصطفى عبدالعزيز معوض الله المشتركة  منه العدادية 3726.51812.511.519.51575.5سمنودالناوية

عبدالسميع   36763 الشحات عبدالسميع المشتركة  منى العدادية 39.52919.514.514.519.51773.5سمنودالناوية

البيلي    36764 ابراهيم عبدالنبى عبدالغنى المشتركة  منى العدادية 38.519.51112.510181583سمنودالناوية

عبدالمقصود   36765 ابوالمجد عبدالرحمن المشتركة  مياده العدادية 39.529.517131319.751476سمنودالناوية

الله     36766 ضيف زكى محمد زكى المشتركة  ميرنا العدادية 21.5152.55.57.5101572سمنودالناوية
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غاليه    36767 السيد احمد الميهى المشتركة  نانسى العدادية 278.5107.57.5412.584سمنودالناوية

معوض    36768 محمد عبدالسلم محمود المشتركة  نجاه العدادية 341613.5117.513.512.565.5سمنودالناوية

مجاهد    36769 ابراهيم عبدالحليم رضا المشتركة  ندى العدادية 38.525.517.514.511.51714.564.5سمنودالناوية

ابوسند    36770 سعد حسنى بهجت المشتركة  نورهان العدادية 382919141318.51977.5سمنودالناوية

البسيوني    36771 على السعيد البسيونى المشتركة  هدى العدادية 34.528131511.51714.574سمنودالناوية

قنديل    36772 محمد قنديل المتولى المشتركة  هدير العدادية 39.53018151519.7516.578سمنودالناوية

بدوي    36773 قابيل قابيل فؤاد المشتركة  ياسمين العدادية 3916.516.57.59.517.51776سمنودالناوية

كرات    36774 ابراهيم ابراهيم محمد المشتركة  ياسمين العدادية 392819151519.51976.5سمنودالناوية

مجاهد    36775 ابراهيم عبدالحليم محمد المشتركة  يمنى العدادية 39.52917.515152017.596سمنودالناوية

الشعراوي    36776 عبدالحميد عبدالمعز محمد المشتركة  يمنى العدادية 3928201414.52018.586.5سمنودالناوية

النبى     36777 حسب الدين محى ابراهيم 342413.52.58.5121354.5سمنودابراهيم

ح    36778 ابوريا محمد عبدالقادر 2615.5132.59.5111364سمنودابراهيم

السنبختى    36779 السيد ابراهيم عبدالله 31.5161537.5141155سمنودابراهيم

الوصيفى    36780 احمد عبدالله محمد 3323.517.55.5111514.566.5سمنودابراهيم

رخا    36781 سليمان كمال ابراهيم 34.527.5198.511161867.5سمنوداحمد

تركى    36782 ياسين محمد احمد 332418.5811191857.5سمنوداحمد

البسيونى    36783 السعيد محمود على 342617.54.511111856سمنوداحمد

عبدالمجيد   36784 صبحى محمد 30.52516512131756.5سمنوداحمد

احمد     36785 سيد منصور فرج محمد 34.528188.512.514.517.567سمنوداحمد

الفقى    36786 محمد محمود محمد 30.52514.545.514.514.557.5سمنوداحمد
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. ع   .  أ ت الثعبانية كفر
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محمدعبدالله   36787 احمد نصر 30.518.516.581213.51567.5سمنوداحمد

عوض    36788 صابر السيد عبدالرحمن 35281613151914.557سمنودادم

الدرس    36789 احمد الحسانين رضا 36.52317.512.512.519.51666.5سمنودالسيد

الشاعر    36790 عبدالسميع احمد عبدالقادر 34.529181213.518.519.558سمنودامير

جميل   36791 الهوارى وائل 32.515142.5511.517.556.5سمنودايمن

السيد     36792 شكر الله على شكر 30.52414.55.57.515.51366.5سمنودتامر

تميم    36793 عبدالمجيد السيد محمد 37.52619141319.51967سمنودتامر

طه    36794 محمد محمد ابراهيم 3319.5165.58.51418.567سمنودحازم

النفيلى    36795 احمد ابراهيم حسن 3423.515.511101719.557سمنودحسام

ابوحاتى    36796 عبده محمود عبده 1415.51027.5101476سمنودحمدى

طه     36797 العوضى طه طه محمد 3528.5181414.51818.578سمنودزياد

الفقى    36798 الشاذلى الدسوقى وليد 3528189.51419.513.567سمنودسيف

حبيب    36799 محمد محمد ناجح 22.523152.59151766سمنودطارق

سلم    36800 الغريب محمد ابوالخير 3618.5186.5817.51878.5سمنودعبدالرحمن

السيدالسنبختى   36801 عبداللطيف ابراهيم 321915.57.581817.579سمنودعبدالله

الفقى    36802 السيد محمد صلح 38.524.519.511.592016.568.5سمنودعبدالله

الدقدوسى    36803 المحمدى عبدالعزيز محمد 3315.51910.5917.51678.5سمنودعلء

النجولى   36804 عبدالحميد علء 158.515.57.551215.568سمنودعلى

سلم    36805 الغريب حامد محمد 39.527.519.514.514.52018710سمنودعمار

الدرس    36806 عبدالمطاع وهدان محمد 21.5716.57.546.51668.5سمنودعمار

الطنطاوى    36807 عبدالفتاح حمدى محمد 36.528.517.510.58201269.5سمنودعمرو

النبى     36808 حسب الدين محى ابراهيم 2810.513.557.5181179سمنودفاروق

الوكيل    36809 السيد قدرى يحيى 288.513.5351410.569.5سمنودقدرى
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نورالدين    36810 احمد نور احمد 37251887.51911.559سمنودكريم

السيد     36811 محمود احمد محسن 36.528.519.514.514.52013.568سمنودكريم

يوسف    36812 الرفاعى شحاته ابراهيم 1261045.5129.566.5سمنودمحمد

عيسى    36813 احمد احمد ابوالخير 33.52316.511.59181269سمنودمحمد

الدكرورى   36814 عبدالموجود الشحات 36.528.519.513.514.51915.569سمنودمحمد

طه    36815 العوضى شوقى العوضى 38.53019.5131319.51869.5سمنودمحمد

شوشة    36816 احسان محمد رضا 3828.51913.51219.514.569.5سمنودمحمد

عبدالله    36817 مرسى عيد سنبل 3826.517108.519.51869.5سمنودمحمد

حسن    36818 محمد ابراهيم عادل 2715104.57.515.51568سمنودمحمد

المنوفي    36819 احمد الشحات عصام 3617.517.510.591912.569سمنودمحمد

عبدربه    36820 احمد فتحى هانى 3422.516581811.569.5سمنودمحمد

الدكرورى   36821 محمد وليد 3829.5191314.519.51579سمنودمحمد

السنبختى    36822 محمد البرنسمحمد 3516.518.512.59.51914.569سمنودمحمود

شوشة    36823 على محمود علء 3828.52010.5111916.5610سمنودمحمود

غنيم    36824 محمود رضا محمد 342920101018.513610سمنودمحمود

محمد    36825 كامل محمود محمد 362719.51211.51914.5610سمنودمحمود

ابراهيم    36826 الحسينى سلمه احمد 24271434.516.513.569سمنودمصطفى

اللفى    36827 احمد عبدالرحمن عادل 36.52719.757.59.518.513.569.5سمنودمصطفى

القطرى    36828 على جلل حسنى 3627.519.513.514.52017.5710سمنودمهاب

قاسم    36829 عبدالصادق احمد محمد 34.527187.52.51814.569سمنودمهاب

يونس    36830 الدسوقى شهود عزمى 33.5271911.5101820610سمنودمهند

عقيل    36831 على جلل محمود 39.5302015152015810سمنودمؤمن

الشاعر    36832 عبدالسميع احمد عبدالرازق 38302013.51419.517.5610سمنودنديم
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علي    36833 احمد نور ايمن 38.5302014.514.52019.5610سمنودنور

الخياط     36834 على كامل محمد عادل 39302014.514.52017710سمنودوجدى

النفيلى    36835 احمد ابراهيم عبدالعظيم 352918.51110.52015610سمنوديوسف

الدجلة    36836 محمد الدسوقى محمد 36.52819.51192012.5710سمنوديوسف

الكلف    36837 احمد عبدالعاطى احمد 342715.54.52.51815.569سمنوداسراء

محمدعبدالله   36838 احمد الشحات 29.526.51511.511.518.51159سمنوداسراء

حسن    36839 ابراهيم احمد حماده 36.527.5187.57.518.5859سمنوداسراء

عبدربه    36840 محمد الزكى علء 3627.51557.518.51159.5سمنوداسراء

راضى    36841 رجب احمد فرج 3522.5164.53.5171456سمنوداسلم

احمد    36842 توفيق صديق جمال 38.5302013.514.52016.5710سمنوداسماء

حامد    36843 احمد حامد عبدالحفيظ 403019.51415202068.5سمنوداسماء

الوصيفي   36844 شفيق سعيد 36.52916.511.59.519.751479.5سمنودالء

يوسف     36845 الشيخ على فؤاد سعد 34.525151310.519.513.569.5سمنودامانى

الكلف    36846 احمد عبدالعاطى احمد 3624.516.55.57.51713.569.5سمنودامنيه

الوصيفى     36847 محمد السيد محمد 383019131319.51679.5سمنوداميره

الصايح    36848 عوضسليم محمد 36221887.51817.559سمنوداميره

سالم    36849 ابراهيم حسنى حاتم 383019.515132018710سمنودايمان

ابويوسف    36850 حسب عبدالله ياسر 342814101016.513.5710سمنودايمان

الجاريه    36851 محمد الدسوقى رضا 3729.516.514152017.5810سمنودبسمله

البرعى    36852 عبدالحى على عيد 383015.514.7515202088سمنودبسيمه

مندور    36853 الدكرورى عبدالبديع هيثم 37291714.51419.519810سمنودتسنيم

البرعي   36854 عيد ايمن 37.528.517.511.51219.516810سمنودحنين

المرسى    36855 سعد على عادل 37.527.5181514.752014710سمنودداليا
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حبيب    36856 حسن احمد اكرم 40301913.515201789سمنوددعاء

الصعيدى    36857 راغب محمود اسامه 372915.510.512.52017710سمنوددنيا

محمد    36858 ابراهيم محمد زين 3924151182014.5710سمنوددنيا

ابوحاتى    36859 عبده محمود عبده 25.517.510.581.517.515.578سمنوددنيا

شوشه    36860 شحاته ابراهيم عبدالعاطى 3529.51011.5917.516.5710سمنودراويه

سليمان    36861 السيد منير محمد 39.530181415201879.5سمنودروان

احمد    36862 توفيق صديق ابراهيم 2915622.5171076.5سمنودريم

الشيخ     36863 على على عبدالغفار محمد 3210127.55191579سمنودشروق

الشوربجى    36864 على عبدالله احمد 38.528.518.51314.52018710سمنودشهد

عنتر    36865 احمد عبدالله ايهاب 35.520.512.55.52.51813810سمنودشهد

البرعى    36866 السعيد عبدالقادر عبدالله 39.528.51512.51319.518.578.5سمنودشهد

النفيلى    36867 محمد احمد محمد 3625.518.587.51918.589سمنودصافيناز

جعفر    36868 الدكرورى الدسوقى اكرم 3416.5167.581711.575.5سمنودصفا

الدرس    36869 يوسف يوسف ابراهيم 24.56.55.53.54.51011.572.5سمنودفاطمه

شوشة    36870 محمد الشحات محمد 32.5714.53.57.5141164.5سمنودفاطمه

علي    36871 المغازى عطيه ابراهيم 3525.511.511.57.516.51683.5سمنودفايزه

السنبختى    36872 ابراهيم محمد ربيع 393019.7513.514.52015.577سمنودليندا

قاسم    36873 محمد زكى محمد 3726131210201677سمنودمديحه

ابوشوشة    36874 محمد زاهر احمد 3227.517.513.512.52017.589سمنودمرفت

عباس   36875 محمد راغب 361578.5517.513.578.5سمنودمروه

مشاق    36876 البسطويسى على البسطويسى 3516.51012.513.5191678.5سمنودمريم

قاسم    36877 احمد رزق حمدى 35161097.51714.575سمنودمريم

بدرة   36878 طاهر محمود 3620.5109.57.51813.586سمنودمريم
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العويشى    36879 عبدالمهيمن مصطفى محمود 382612.5101118.51077.5سمنودمريم

راضي    36880 رجب السيد نيازى 25.5106.57.5317887.5سمنودمريم

الكلف    36881 احمد عبدالعاطى وجدى 38251310.5918.517.586سمنودمريم

الموافي    36882 محمود عبدالنبى محمود 3827.516139.519.51586.5سمنودمكارم

ابوشوشة    36883 محمد زاهر ابراهيم 38.528.51811.58.52018.586سمنودمنه

عبدالمتعال    36884 ابراهيم اشرف الله 37.52211.59.58.5181576.5سمنودمنه

عامر     36885 المتولى احمد جمال الله 3825.510.57.57.514.515.576سمنودمنه

العراقى     36886 فهمى فاضل طارق الله 31.520119.57.514.514.585سمنودمنه

رخا     36887 ابراهيم على عبدالحليم الله 371515105.518.51283سمنودمنه

حلوه     36888 ابراهيم محمد عبدالسلم الله 382117.510101916.579سمنودمنه

جعفر     36889 عبدالله ابراهيم عبدالله الله 28.51157.551115.563.5سمنودمنه

السنبختى     36890 على على محمد الله 36.515135.52.5171178سمنودمنه

زعيتر     36891 على عوض مسعد الله 276.5107.52.513.513.557سمنودمنه

عوض     36892 سالم مرزوق مصطفى الله 2418.51097.515.515.568.5سمنودمنه

صالح    36893 على احمد عبدالحليم 34.524.51213.51017.516.5610سمنودمنه

السنبختى     36894 السيد الزهيرى السيد عبدالله 38.5302014152017.579.5سمنودمنى

العفيفي    36895 عباس محمد عباس 37.52510.511.55.51713.579.5سمنودمى

بدار    36896 انور محمد انور 3628191313.519.51589سمنودندى

غنيم    36897 محمد اللفى سامح 40302014152013.577سمنودندى

حسن     36898 السيد عبدالغفار محمد عبدالحليم 331813.510.57.51714.579.5سمنودندى

ابويوسف   36899 رمضان عبدالفتاح 37.529.5191415201578.5سمنودنيرمين

شوشه     36900 احمد السيد محمد السيد 31.515124.5416.512.577سمنودنيفين

ابويوسف    36901 الدين محى مصطفى 20.51157.528.51267سمنودهاجر
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الكلف    36902 رجب السيد نيازى 39.529.516.51513.519.7517.569.5سمنودهاجر

السنبختى    36903 عبداللطيف محمود انور 37.51816.5137.5181168سمنودهاله

البرعي    36904 بدير الغريب بدير 362613137.518.51469سمنودهايدى

التهامي    36905 ابراهيم السيد ابراهيم 39.53019.51515201469.5سمنودهدى

النوتى    36906 احمد احمد شريف 20106.57.53.514.512.556.5سمنودهدى

حسن    36907 احمد عطا احمد 32.525.5105.57.514.51766.5سمنودورده

العبد   36908 مصطفى خالد 3324107.52.513.51765.5سمنودياسمين

عوض    36909 صابر السيد على 27181063.59.515.565.5سمنودياسمين

عيسى     36910 احمد الله فرج احمد 36.527.5109.57.514.51869.5سمنوديمنى

طه    36911 محمد ابراهيم محمود 26.51534.54.512.51566سمنوديمنى

البسيوني   36912 ابراهيم احمد بنين  ابراهيم ع 38.52819.514.5142014.575.5سمنودالناصرية

السمنودى   36913 عبدالحليم السيد بنين  ابراهيم ع 37.52819.513.514.7519.51675سمنودالناصرية

النجار   36914 عبدالله خالد بنين  ابراهيم ع 21.5665.57.5133.551.5سمنودالناصرية

الصعيدى   36915 ابوالمعاطى ابوالمعاطى بنين  احمد ع 30.519158916.511.555سمنودالناصرية

يونس   36916 عباس احمد بنين  احمد ع 33151399.516.511.553.5سمنودالناصرية

عدس    36917 السيد السيد الدسوقى بنين  احمد ع 38.529.51811.511.5201274.5سمنودالناصرية

مصطفى   36918 السعيد السعيد بنين  احمد ع 32.525168.561813.564.5سمنودالناصرية

الغمرى   36919 عبدالحليم حامد بنين  احمد ع 31.51918.510.51317.51063سمنودالناصرية

عدس   36920 مرجان خالد بنين  احمد ع 31.52316813.517.57.564سمنودالناصرية

الحاوي   36921 حامد رجب بنين  احمد ع 36.528.519.51214.519.51665سمنودالناصرية

ابوريشه   36922 على رجب بنين  احمد ع 964.55.57.572.543.5سمنودالناصرية

ابوالعطا   36923 احمد رضا بنين  احمد ع 372818.51414.519.51655سمنودالناصرية

العفيفى   36924 محمد سلمه بنين  احمد ع 382717.513.512.519.51655سمنودالناصرية
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ابوالجمل   36925 عبدالغفار شاكر بنين  احمد ع 362518.51013.519.7515.564.5سمنودالناصرية

ابوحبيب    36926 طلب احمد طارق بنين  احمد ع 33.528171414.519.59.555.5سمنودالناصرية

شعيب   36927 محمد طارق بنين  احمد ع 36291914.514.75191575.5سمنودالناصرية

السعدنى   36928 عبدالعظيم عبدالسلم بنين  احمد ع واحد37.528169.751019157سمنودالناصرية

شعيب    36929 الله فتح عبده بنين  احمد ع 27.52012.567.515.510.565سمنودالناصرية

الطويلة   36930 ربيع على بنين  احمد ع 20151057.5137.552سمنودالناصرية

الجمال   36931 فتوح فتحى بنين  احمد ع 33.51711.58.57.5151063.5سمنودالناصرية

عدس   36932 احمد محمد بنين  احمد ع 3829.519.513.515201579سمنودالناصرية

البناوى   36933 المحمدى محمد بنين  احمد ع 22.52011.54913.5565.5سمنودالناصرية

شعبان   36934 عبدالرحمن محمد بنين  احمد ع 16.52916.53.512.517.513.566سمنودالناصرية

الغريب   36935 محمد محمد بنين  احمد ع 3329.519.512.513201477.5سمنودالناصرية

العداسى   36936 محمد وائل بنين  احمد ع 3930201413.52013.568سمنودالناصرية

الرفاعى   36937 محمد اسامه بنين  اسامه ع 24.5281412.511.519.511.568.5سمنودالناصرية

عبدالرازق   36938 عبدالفتاح عبدالوهاب بنين  اسامه ع 36.52818.513.513191563.5سمنودالناصرية

عدس   36939 احمد محمد بنين  اسامه ع 37.5301812142014.577.5سمنودالناصرية

البدار    36940 ابراهيم ابراهيم وائل بنين  اسلم ع 34.52918.51110191678سمنودالناصرية

البنا   36941 حامد حماده بنين  اشرف ع 2828197.511191878سمنودالناصرية

الطناحى    36942 عبدالعال محمد فتحى بنين  الحسين ع 36302014152015.568.5سمنودالناصرية

خليل    36943 فرج السيد شعبان بنين  السيد ع 515102.5811.56.566.5سمنودالناصرية

التركاوى   36944 بركات محمد بنين  امجد ع 3729191313.519.51467سمنودالناصرية

العسكرى    36945 عبده حسنى بنين  انسطارق ع 2218.5101.57.51513.555سمنودالناصرية

البيعه    36946 عبدالله عبدالله اشرف بنين  اياد ع 35.52917.57.511191367سمنودالناصرية

ابوالعطا    36947 السعيد سعد الشحات بنين  ايمن ع 4.5114.556واحد161310سمنودالناصرية
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العصر   36948 عبدالفتاح شعبان بنين  ايمن ع 3027.517.59.511.51911.567سمنودالناصرية

ابوالسعود   36949 محمد محمد بنين  ايمن ع 24.5217810.519.511.564.5سمنودالناصرية

احمد    36950 سيد محمد عبدالحميد بنين  باسم ع 34.5302014152012.557سمنودالناصرية

البسيونى   36951 حسنين محمد بنين  جلل ع 3730201114.5191366.5سمنودالناصرية

شعيب   36952 فوزى سمير بنين  حامد ع 3219118.5419.751053.5سمنودالناصرية

خطاب   36953 حسن السعيد بنين  حسن ع 32.521148.54.519.59.553سمنودالناصرية

ابوعصر   36954 محمد السعيد بنين  خالد ع 23.51811841514.553سمنودالناصرية

العدوى   36955 محمد كمال بنين  خالد ع 23.595.52.54.511952سمنودالناصرية

ابراهيم    36956 الدين صفى محمود بنين  خالد ع 38302014.513.5191353.5سمنودالناصرية

خليل   36957 ابراهيم ابراهيم بنين  زياد ع 352418.567.518.51673.5سمنودالناصرية

عبده   36958 احمد عبدالهادى بنين  زياد ع 35.52018.58918.51474سمنودالناصرية

الشابودى   36959 محمد محمود بنين  سمير ع 38.5281812.25142015.579سمنودالناصرية

عمرو   36960 عبدالرازق عبدالهادى بنين  طارق ع 37.528.5201415201684سمنودالناصرية

زهران   36961 عبدالسلم محمد بنين  طارق ع 33.523177.5519.51653سمنودالناصرية

مناع   36962 فتحى محمد بنين  طارق ع 29171054.517.513.551.5سمنودالناصرية

الهللي   36963 عاشور صبحى بنين  عادل ع 27.516104.54.5171251.5سمنودالناصرية

النجار   36964 محمد حماده بنين  عبدالرحمن ع 2611.5103.54.51610.553سمنودالناصرية

شعيب   36965 ابراهيم صبحى بنين  عبدالرحمن ع 37301911.513.5191574سمنودالناصرية

البسطويسي   36966 عبده صبحى بنين  عبدالرحمن ع 383019.513.51319.751454.5سمنودالناصرية

شعيب   36967 عبدالله فتحى بنين  عبدالرحمن ع 36.528.52012.513.5201665.5سمنودالناصرية

زايد    36968 عبدالقوى محمد مجدى بنين  عبدالرحمن ع 38.530161092015.599سمنودالناصرية

مراد   36969 عبدالله محمد بنين  عبدالرؤف ع 271911.533.516.510.563سمنودالناصرية

ابوسمره   36970 عبدالله السيد بنين  عبدالله ع 1313.57.533.514.51062.5سمنودالناصرية
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لشين   36971 على عبدالحليم بنين  عبدالله ع 1611523.5129.543سمنودالناصرية

شريف   36972 عبدالهادى حازم بنين  عبدالهادى ع 252516.58.51017.51151.5سمنودالناصرية

البلتاجى   36973 عبدالهادى عبدالله بنين  عبدالهادى ع 22.51718.51212.518.51551.5سمنودالناصرية

الدين    36974 شهاب حلمى محمد بنين  عبدالهادى ع واحد31.53018.51212.519125سمنودالناصرية

ابوريه   36975 الدسوقى ابوريه بنين  عبده ع واحد211920119.518146سمنودالناصرية

النجولى   36976 عبداللطيف بسيونى بنين  عبده ع 262018.51312191251.5سمنودالناصرية

عبدالله   36977 البكرى عبدالله بنين  علء ع 17.515131011.515652سمنودالناصرية

عبده   36978 على فتحى بنين  على ع 25.51812.51310.5171152سمنودالناصرية

البحراوى   36979 عرفه ياسر بنين  عمار ع 3228.519.51412.518.51452سمنودالناصرية

العشرى   36980 جميل رجب بنين  عمر ع 33302013.513.519.7516.572.5سمنودالناصرية

الخولى   36981 عبدالجواد شعبان بنين  عمر ع 38.52920141419.7514.542سمنودالناصرية

البيعه   36982 محمد عبدالله بنين  عمر ع 3129.52013.51418.515.552سمنودالناصرية

ابوحسين    36983 المغاورى زارع محمد بنين  عمرو ع 36232012.51218.51152سمنودالناصرية

ابوزيد   36984 عبدالله محمد بنين  عمرو ع 372920131519.51343سمنودالناصرية

ابواسماعيل   36985 عبدالجليل وفقى بنين  عمرو ع 36.52620131419.512.552سمنودالناصرية

الزكي   36986 فوزى رضا بنين  فارس ع 1911.5177.55.751610.541.5سمنودالناصرية

الجمال   36987 محمد رفعت بنين  فارس ع واحد352316.510.5101911.56سمنودالناصرية

عدس   36988 اليمانى اليمانى بنين  كارم ع واحد15.5151499.516.510.55سمنودالناصرية

خليل    36989 محمد السيد اشرف بنين  كريم ع واحد16.512137.57.514.5105سمنودالناصرية

زايد   36990 محمد السعيد بنين  كريم ع 33.527.5201311.519.51552سمنودالناصرية

شريف    36991 السعيد عبدالله عبدالله بنين  كريم ع 271519.51112189.571.5سمنودالناصرية

التركاوى   36992 محمد محمد بنين  كريم ع 24.516.5735.511.59.571.5سمنودالناصرية

عمر   36993 محمد محمود بنين  كريم ع 33.52716.57.57.51912.583.5سمنودالناصرية
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ابوسمره   36994 محمد مصطفى بنين  كريم ع 3526.518.51211.519.51253سمنودالناصرية

الشهاوى   36995 عبدالجليل خالد بنين  مازن ع 33297111119.51583سمنودالناصرية

القطري   36996 عبدالحليم ابراهيم بنين  محمد ع 33.527.515.510.58.518.513.574سمنودالناصرية

ادريس   36997 محمد احمد بنين  محمد ع 34.5261610.58.5191184سمنودالناصرية

الشرم   36998 محمد السيد بنين  محمد ع 36.527181213.519.751464سمنودالناصرية
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زهران   36999 محمد الشافعى بنين  محمد ع 35.528188.5916.51474.5سمنودالناصرية

حماد   37000 عبدالسلم امير بنين  محمد ع 30.517.512.57.59.516.511.555سمنودالناصرية

الشرم   37001 احمد ايمن بنين  محمد ع 281847.510191365.5سمنودالناصرية

حبيب   37002 عبده باسم بنين  محمد ع 37.5301913.51519.514.596سمنودالناصرية

النجولى   37003 عبدالفتاح جمال بنين  محمد ع 37.53019.51414.52015.587.5سمنودالناصرية

ابوالجمل   37004 عاشور حامد بنين  محمد ع صفر9.511.5102.52.511.58.54سمنودالناصرية

ياسين   37005 محمد حسين بنين  محمد ع 342919.51311201685.5سمنودالناصرية

يونس   37006 محمد حمدى بنين  محمد ع 35.52818.514.513.519.517.563.5سمنودالناصرية

عبده   37007 محمد ربيع بنين  محمد ع 1523.51367.51714.563سمنودالناصرية

زايد   37008 عبدالله شريف بنين  محمد ع 33.528.51913.514.519.51574.5سمنودالناصرية

الميمي   37009 محمد شعبان بنين  محمد ع 20156.552.57.513.572.5سمنودالناصرية

شعيب   37010 هاشم شعبان بنين  محمد ع صفر1.5155.52.5513.5127سمنودالناصرية

ابراهيم    37011 محمد طلعت عاطف بنين  محمد ع 36.530191414.51915.585سمنودالناصرية

عبدالرازق   37012 عبدالحليم عصام بنين  محمد ع 3228.512231514.564سمنودالناصرية

الديب   37013 ابراهيم علء بنين  محمد ع 2625133.5416.515.573.5سمنودالناصرية

زايد   37014 محمد فاروق بنين  محمد ع 30.52514.5231511.573.5سمنودالناصرية

الدمسيسي   37015 عاشور فتحى بنين  محمد ع 18.515102.53107.563.5سمنودالناصرية

النجولي    37016 على عبده فتحى بنين  محمد ع 373019.51413.5201474.5سمنودالناصرية

القناوى   37017 عبدالله كمال بنين  محمد ع 352918.510.57.519.51186.5سمنودالناصرية

يونس   37018 سلمه مجدى بنين  محمد ع 38301987.5191594.5سمنودالناصرية

الدمسيسى    37019 عوض محمد مجدى بنين  محمد ع 31.5251361.751714.592سمنودالناصرية

الصعيدى   37020 ابوالمعاطى محمد بنين  محمد ع 33.529159518.51474سمنودالناصرية

ابوعبية   37021 رجحى محمد بنين  محمد ع 36.529.51912.510.518.51366.5سمنودالناصرية



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1712

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رزق    37022 الحسينى محمود محمد بنين  محمد ع 37.5302013.513.5201273.5سمنودالناصرية

السمنودى   37023 السعيد محمود بنين  محمد ع واحد33.53073.531212.56سمنودالناصرية

ابوزيد   37024 محمد محمود بنين  محمد ع 382819.5149.51918.586.5سمنودالناصرية

عدس   37025 عبدالعزيز نبيل بنين  محمد ع 3927.519.57.5919.51474.5سمنودالناصرية

السعدنى   37026 محمد نظير بنين  محمد ع 36.5302011.51219.517.568سمنودالناصرية

شريف   37027 رجب هانى بنين  محمد ع 36.52918.51110.51814.557سمنودالناصرية

الحسينى   37028 السيد وائل بنين  محمد ع 38.5302013.5152015.567سمنودالناصرية

التركاوى   37029 محمد عبدالواحد بنين  محمود ع 372817.587.515.513.554سمنودالناصرية

خطاب   37030 اليمانى فتحى بنين  محمود ع 242713.57.55.513.51153سمنودالناصرية

بدوى   37031 محمود فكرى بنين  محمود ع 34.529.5177.52.516.514.564.5سمنودالناصرية

الدين    37032 حسام رضوان محمد بنين  محمود ع 26.5185.55.54.510.510.554سمنودالناصرية

ابوالعل   37033 عبدالرحمن محمد بنين  محمود ع 22196.57.54.5101463.5سمنودالناصرية

الساهي   37034 عبدالله محمد بنين  محمود ع 372817.51314.5201754.5سمنودالناصرية

السمنودى     37035 الدين كمال محمد محمد بنين  محمود ع 37.528.51813112018.574.5سمنودالناصرية

نوير   37036 محمد محمد بنين  محمود ع 342510.513.57.5171754سمنودالناصرية

البربرى   37037 محى محمد بنين  محمود ع 31.5271013.57.516.51754سمنودالناصرية

حمام   37038 البيومى محمد بنين  مسعد ع 3729.51812122016.554.5سمنودالناصرية

شعيب   37039 بدير حماده بنين  مصطفى ع 321816107.5161463.5سمنودالناصرية

ابراهيم    37040 مصطفى مبروك رزق بنين  مصطفى ع 32.52017.59.58.5171654سمنودالناصرية

السمنودى   37041 مصطفى محمد بنين  مصطفى ع 35.528.519.51313.518.51854سمنودالناصرية

النوبي   37042 مصطفى نبيل بنين  مصطفى ع 281810104.51715.554سمنودالناصرية

عبدالرحمن   37043 شعبان ابراهيم بنين  معتز ع 322714117.5191753.5سمنودالناصرية

شريف    37044 عبدالرحمن محمد نشأت بنين  مهاب ع 31.5251811.53.25141595.5سمنودالناصرية
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شعيب   37045 نور رضا بنين  نور ع 21.5154.57.52.5105.554سمنودالناصرية

النجار   37046 مصطفى اسامه بنين  هشام ع 30211112513.513.544سمنودالناصرية

ابوالعطا    37047 محمد محمد السعيد بنين  ياسين ع 28241112515.51753.5سمنودالناصرية

البناوى   37048 عبدالله المحمدى بنين  يوسف ع 32.51713.57.5313.5763.5سمنودالناصرية

عمرو   37049 عبدالرازق بدير بنين  يوسف ع 36281911.5819.516.563.5سمنودالناصرية

خليل   37050 ربيع وائل بنين  يونس ع 32.52715106.515.513.563.5سمنودالناصرية

شريف   37051 طاهر طاهر للبنات ابتهال 3629201211.51617.599.5سمنودالناصريةع

النوبى   37052 البسيونى ابراهيم للبنات اسراء 383019.51414.51718.589.5سمنودالناصريةع

السمنودى   37053 سمير عبدالحليم للبنات اسماء 36.530191513.52020810سمنودالناصريةع

الطويلة   37054 عبدالفتاح ربيع للبنات اشرقت 2627.518.511.57.5111379سمنودالناصريةع

ابورجب   37055 يوسف طارق للبنات اشرقت 36.529.519137.52016.576سمنودالناصريةع

الموصل   37056 محمد ياسر للبنات اصاله 22.523151181414.599سمنودالناصريةع

شعيب   37057 ابراهيم ابراهيم للبنات افنان 38.53019.515152019.598.5سمنودالناصريةع

ابوحبيب    37058 طلب احمد طارق للبنات الء 31.527178.58.5121177سمنودالناصريةع

عبده   37059 عاشور عاشور للبنات الء 38.53019.512.510.5201799سمنودالناصريةع

زهران   37060 ابراهيم عبدالمنعم للبنات الء 382919.51413.519.51769.5سمنودالناصريةع

عبدالفضيل   37061 يوسف عبدالوهاب للبنات الء 383019.51413.51916.5810سمنودالناصريةع

الجمال   37062 كمال كمال للبنات الء 322819.57.56.515.51869.5سمنودالناصريةع

مراد    37063 عبدالعزيز العابدين زين للبنات الشيماء 39.53019.514.5152018.589.5سمنودالناصريةع

لشين   37064 عبدالله عبدالله للبنات اميره 363019.510.5413.51895.5سمنودالناصريةع

حسن   37065 مسعد محمد للبنات اميره 32.52718.57.56.51915.599.5سمنودالناصريةع

ابوحبيب   37066 مصطفى السيد للبنات امينه 352819.51212.518.514810سمنودالناصريةع

العسكرى    37067 عبدالفتاح محمد رضا للبنات انجى 36.52919.511.57.518.51889سمنودالناصريةع
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نوير   37068 الدمرداش اشرف للبنات ايات 35.527.519.513.51015.517.589سمنودالناصريةع

البلتاجي   37069 محمد عبدالحميد للبنات ايات 1077صفر1.5واحد146.514.5سمنودالناصريةع

النوبى   37070 السيد جمال للبنات ايمان 39.5302014.514.52019.5910سمنودالناصريةع

ابوالعطا   37071 احمد على للبنات ايمان 37.529.5201413.52019.5810سمنودالناصريةع

شعيب   37072 هاشم محمد للبنات ايمان 2411102.51.5121273.5سمنودالناصريةع

شعيب   37073 محمد معوض للبنات ايمان 3829.52012.5142013.597.5سمنودالناصريةع

السعدنى   37074 عبدالله ابراهيم للبنات ايه 30.515143.53191874سمنودالناصريةع

عبده   37075 حسين عبدالله للبنات ايه 27.516107.54191494.5سمنودالناصريةع

النوبي   37076 محمد فاروق للبنات ايه 23.517105.5417.51568.5سمنودالناصريةع

شوادة   37077 حسن محمد للبنات ايه 38.5292013.515201988.5سمنودالناصريةع

الجمال   37078 عبدالرحمن محمد للبنات ايه 31.51819.511.591616.558سمنودالناصريةع

زهران    37079 المتولى معوض محمد للبنات ايه 34.526.51712.5141817.575سمنودالناصريةع

خليل   37080 ابراهيم ابراهيم للبنات بسمله 37281912.511.5201989سمنودالناصريةع

عصر   37081 غازى صبرى للبنات بسمله 373019.51315201989.5سمنودالناصريةع

العشري   37082 عبدالمنعم عبدالمنعم للبنات بسمله 352411.58.57.518.516.584.5سمنودالناصريةع
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ابوالجمل    37083 عبدالحميد الدين علء للبنات بسمله 35.523.513.59.58201365.5سمنودالناصريةع

خطاب   37084 الشحات مسعد للبنات بسمله 28.511.5103.52.5151697سمنودالناصريةع

عبده   37085 يوسف محمد للبنات تقى 382819.51210.52018.588.5سمنودالناصريةع

عبده   37086 حسين نعيم للبنات تقى 36.5272011.758.51916.5810سمنودالناصريةع

عبده   37087 يوسف محمد للبنات تمارا 36.5291911.511.52017.598سمنودالناصريةع

العصر    37088 بدر مفيد محمد للبنات ثناء 35.526129719.51988سمنودالناصريةع

عمرو   37089 مصطفى محمد للبنات حبيبه 35.53018.512.512.52019.576.5سمنودالناصريةع

شعيب   37090 مطاوع محمد للبنات حبيبه 34151093.519.51775.5سمنودالناصريةع

ابوعصر   37091 عبدالهادى مسعد للبنات حبيبه 321714.57.5319.516.567.5سمنودالناصريةع

زهران   37092 محمود محمود للبنات حنين 3629.5187.54.519.51775.5سمنودالناصريةع

النصارى   37093 السيد ميمى للبنات خديجه 34.530137.59.5181888سمنودالناصريةع

محجوب   37094 محمد نظيم للبنات دعاء 31.530105.510.5191368.5سمنودالناصريةع

مناع   37095 عطيه حسن للبنات دنيا 37302014.514.75202069.5سمنودالناصريةع

التركاوى   37096 على على للبنات دينا 31.52612.57.5101911.579.5سمنودالناصريةع

العسكرى   37097 عبده عبده للبنات رابعه 33.52615.57.510.515.51568.5سمنودالناصريةع

النوبي   37098 احمد ضياء للبنات رحمه 37.5302013.514.75201765.5سمنودالناصريةع

زهران   37099 فوزى فوزى للبنات رضوى 35.52918.510.51119.517.596سمنودالناصريةع

العسكرى   37100 محمد سامح للبنات رفيده 393019151519.52099.5سمنودالناصريةع

اللفى    37101 محمد محمد باسم للبنات رميساء 352816.514.514.7518.51879.5سمنودالناصريةع

منصور   37102 ابراهيم ابراهيم للبنات رنا 38.52819.514.515201789سمنودالناصريةع

زهران   37103 عبدربه عبداللطيف للبنات رنا 393019.75151520201010سمنودالناصريةع

النجولى   37104 عبده عبده للبنات رنا 36.5291713.51519.51699.5سمنودالناصريةع

الشندال   37105 الشحات محمد للبنات رنا 392919.515152018.5109.5سمنودالناصريةع
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السعدني   37106 عبدالله هيثم للبنات رنا 24.51947.5101417.597سمنودالناصريةع

التركاوى   37107 على محمد للبنات روان 31.523179.51116.5999سمنودالناصريةع

رجب   37108 فتوح محمد للبنات روان 3327.512.51111.5191997.5سمنودالناصريةع

ابوسمرة   37109 عبدالله هانى للبنات روان 5.5101177واحد17152.5سمنودالناصريةع

نوفل   37110 ابراهيم رزق للبنات روميساء 302665.57.5171698.5سمنودالناصريةع

السعدنى   37111 محمد ايمن للبنات رويدا 342517.51012.516.518.598.5سمنودالناصريةع

شعيب   37112 يوسف رجب للبنات ريم 21.5215.57.5813.511.576.5سمنودالناصريةع

النجولى   37113 عبدالمعبود عبدالمنعم للبنات ريم 38.5281914.75152012.598.5سمنودالناصريةع

الصعيدى   37114 محمد محمد للبنات ريم 2823.5111013.519.517.587.5سمنودالناصريةع

السلموني   37115 رمزى احمد للبنات ريهام 38301913.514.52016.589.5سمنودالناصريةع

فرج   37116 امان امان للبنات زهراء 3729.519.512.5142013.589سمنودالناصريةع

ابوالعطا   37117 حسن ربيع للبنات زهراء 3829.519.51515201888سمنودالناصريةع

البدار   37118 حسن محمد للبنات زهراء 29.5196.57.51114.513.578سمنودالناصريةع

شريف    37119 المرسى عبداللطيف رضا للبنات زينب 31.52916.59.51419.513.577.5سمنودالناصريةع

نوير   37120 ربيع صبحى للبنات زينب 3728178.513.5181677.5سمنودالناصريةع

النمراوى   37121 احمد مسعد للبنات زينب 323018.59.514.515.514.588.5سمنودالناصريةع

ابوزيد   37122 فتحى العربى للبنات ساره 37.529.52014.75142019.588.5سمنودالناصريةع

العصر    37123 يسن بالله المعتز للبنات ساره 38.529.519.51314.52016.588سمنودالناصريةع

الشندال   37124 عبدالعزيز عبدالعزيز للبنات ساره 34.5291814.511181489سمنودالناصريةع

ابوعصر   37125 عبدالهادى عبدالهادى للبنات ساره 38.527.519.51314.519.51389سمنودالناصريةع

الحياوى   37126 عبدالله مسعد للبنات ساره 37.528161315201688.5سمنودالناصريةع

ابوعصر   37127 محمد فكرى للبنات سعديه 3827.518.513.5152017.599.5سمنودالناصريةع

حليمة    37128 الله عوض جمال للبنات شاهنده 3729.514.514152013.577.5سمنودالناصريةع
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دويدار   37129 عبدالحفيظ عبدالنبى للبنات شروق 37301811152017.589.5سمنودالناصريةع

ابوغنام   37130 رجب عبدالحليم للبنات شمس 37.53019151519.51877.5سمنودالناصريةع

البربري   37131 عبداللطيف اسعد للبنات شهد 3829.52015152019.578سمنودالناصريةع

شعيب   37132 البسطويسى اشرف للبنات شهد 38.529.5201515202088.5سمنودالناصريةع

شوادة   37133 سالم اشرف للبنات شهد 3629.519.751515202089.5سمنودالناصريةع

شتا   37134 المتولى طارق للبنات شهد 35.519.5177.59.51718.576.5سمنودالناصريةع

محمود   37135 على على للبنات شهد 392918.513.512.52018.584.5سمنودالناصريةع

ابوزيد    37136 احمد احمد خالد للبنات شيماء 392919.513.5152019.594.5سمنودالناصريةع

فرج   37137 السيد نصر للبنات شيماء 37281913.511.52017.584.5سمنودالناصريةع

عبدالرسول   37138 ابراهيم وليد للبنات شيماء 31.52817114.518.51795سمنودالناصريةع

سالم   37139 عبدالجواد ابراهيم للبنات ضحى 342115.5114.51817.594.5سمنودالناصريةع

ابوريه   37140 الدسوقى ابوريه للبنات عزيزه 33.5281613.513.5201795.5سمنودالناصريةع

نوير   37141 فاروق حماده للبنات علياء 11410.51.52.511673سمنودالناصريةع

سليمان   37142 احمد على للبنات علياء 3925.5191412.519.51997سمنودالناصريةع

زهران   37143 عبداللطيف محمد للبنات علياء 2817107.551817.594.5سمنودالناصريةع

الصعيدى   37144 حسنين رجب للبنات عنان 383019.514.5152019.597سمنودالناصريةع

الطناحي   37145 الشحات محمد للبنات غاده 36.528.51814.513.519.516.594سمنودالناصريةع

سعد   37146 وجيه عادل للبنات فاتن 33171013517.519.593سمنودالناصريةع

شرف   37147 عبدالستار عصام للبنات فاطمه 3929.52014.515202099سمنودالناصريةع

زهران   37148 محمد محمد للبنات فاطمه 37.528.519.51514201999سمنودالناصريةع

البيعة   37149 محمد مصطفى للبنات فرح 37.5301614.51219.52098سمنودالناصريةع

شعيب   37150 عبدالواحد اشرف للبنات مريم 37.5301914.7510.519.519.597.5سمنودالناصريةع

البيعة   37151 محمد رمضان للبنات مريم 39.5302013.514.5202099سمنودالناصريةع
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عبدالله   37152 محمد عبدالشافى للبنات مريم 39301914.515202097.5سمنودالناصريةع

النجار   37153 عبدالهادى عبدالهادى للبنات مريم نصف3519.516.5127.516.5148سمنودالناصريةع

عدس   37154 فتوح فتوح للبنات مريم 35.518159.57.5191373سمنودالناصريةع

البلتاجى   37155 محمد محمد للبنات مريم 38.526.5191412.519.519.585.5سمنودالناصريةع

عبده   37156 محمد محمد للبنات مريم 35.521179.58.519.517.565.5سمنودالناصريةع

النجار   37157 ابراهيم خالد للبنات ملك 37.529.519.51514.75202077سمنودالناصريةع

النجولى   37158 عبدالفتاح محمد للبنات ملك 35.5281812.510.5191763.5سمنودالناصريةع

شريف   37159 فاروق عبدالوهاب للبنات منار 37.52517.515141918.576.5سمنودالناصريةع

احمد     37160 يوسف المغاورى محمد الله للبنات منه 37.528.519.512.5142018.568سمنودالناصريةع

عمرو    37161 السيد احمد الله للبنات منه 37271911.512.52016.567سمنودالناصريةع

الصفطى     37162 محمد عبدالله وائل الله للبنات منه 362717.511.5102014.577سمنودالناصريةع

الشابودى   37163 حسن ربيع للبنات منه 38.5292014152017.577سمنودالناصريةع

الرفاعي   37164 الرفاعى سامح للبنات منه 3928.52013.5132016.568.5سمنودالناصريةع

شعيب   37165 حسن وائل للبنات منه 31.51914.51210.51314.566.5سمنودالناصريةع

ابوالعطا   37166 معوض السيد للبنات منى 393019.514.5152019.566.5سمنودالناصريةع

البناوي   37167 السعيد محمد للبنات منيره 2115105.54.51014.564.5سمنودالناصريةع

ابوحسين    37168 محمد محمد جمال للبنات موده 38.528.51914.5152017.576.5سمنودالناصريةع

عبده   37169 محمد رجب للبنات موده 38.529.519.751515201967.5سمنودالناصريةع

زايد    37170 حسن محمد محمد للبنات موده 38.529191415201978.5سمنودالناصريةع

الدين    37171 شهاب محمد السيد للبنات مى 33.517158.5519.251276سمنودالناصريةع

الشندال   37172 السعيد سمير للبنات مى 35.52719.51213.52016.577.5سمنودالناصريةع

عبدالمجيد   37173 محمد صلح للبنات مى 33.523.516.587.513.51366سمنودالناصريةع

ابوعصر   37174 عبدالعزيز محمد للبنات مى 352917137.519.512.576.5سمنودالناصريةع
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شريف   37175 السعيد مختار للبنات مى 37.527.51812.58.5201367سمنودالناصريةع

سلمه   37176 عبدالعزيز اشرف للبنات ميار 37.52917.597.51918.574سمنودالناصريةع

شعيب   37177 عبدالعزيز محمد للبنات نجاه 36.53018.51313.52017.576.5سمنودالناصريةع

عبدالله    37178 محمد محمد السيد للبنات ندا 252015.55.57.511.516.573سمنودالناصريةع

زهران   37179 عبدالعزيز حازم للبنات ندا 515.51483.5واحد26.51611سمنودالناصريةع

ابوسمرة   37180 محمد سعيد للبنات ندا 39301812.5152017.574.5سمنودالناصريةع

العدوى   37181 محمود صبرى للبنات ندا 2627.512.567.51317.576.5سمنودالناصريةع

ابوصالح   37182 كريم ثروت للبنات ندى 3828.519.513.5111917.576سمنودالناصريةع

شعيب   37183 مصطفى رجب للبنات ندى 2426113.51.541563سمنودالناصريةع

زايد    37184 محمد محمد سمير للبنات ندى 352817.51211181686.5سمنودالناصريةع

نوير   37185 الدسوقى شعبان للبنات ندى 38301912.513.52017.587سمنودالناصريةع

حمام   37186 سالم محمد للبنات ندى 35301687.5161777سمنودالناصريةع

الحاوي   37187 عبدالخالق محمد للبنات ندى 37.527.519.512.5142016.587.5سمنودالناصريةع

البسيونى   37188 محمود جمال للبنات نرمين 36.528181314.52019.566.5سمنودالناصريةع

سليم   37189 فرج فرج للبنات نرمين 37.529198.5112019.584سمنودالناصريةع

شريف   37190 فهيم وليد للبنات نرمين 33.52417.511.510171877.5سمنودالناصريةع

زايد   37191 محمد شعبان للبنات نعمه 312916.59.512.51719.566سمنودالناصريةع

الله    37192 جاب محمد شعبان للبنات نهال 38.529.519.514.515201666سمنودالناصريةع

النجار   37193 حسنى احمد للبنات نوال 32.527.5103.55101765سمنودالناصريةع

زايد   37194 السعيد اشرف للبنات نورا 393019.512.513.52018.568سمنودالناصريةع

لشين   37195 عبدالله اسامه للبنات نورهان 21.526104.57.516.515.568سمنودالناصريةع

الله    37196 جاب محمد شعبان للبنات نورهان 3628.518.59.57.518.519.588.5سمنودالناصريةع

شعيب   37197 محمد عبدالواحد للبنات نورهان 37.518.5117.591919.569.5سمنودالناصريةع
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المتولى   37198 معوض محمد للبنات نورهان 101378واحد25.59.5104.5سمنودالناصريةع

نصر   37199 محمد عصام للبنات نيره 382918.511.59.51919.579.5سمنودالناصريةع

محسون   37200 حسن صابر للبنات هاجر 38.53019.514.513201889.5سمنودالناصريةع

العويل   37201 عبدالمنعم عصام للبنات هايدى 3421135.54.5121587.5سمنودالناصريةع

شريف   37202 ربيع شعبان للبنات هدير 196.56.541.55.751586سمنودالناصريةع

العصر   37203 محمد بدر للبنات هند 3928.519.7514.75132018.599سمنودالناصريةع

السعدنى   37204 رمضان محمد للبنات هويدا 8.5886واحدواحد16.544سمنودالناصريةع

ابومنصور   37205 عبدالقادر محمد للبنات هيا 392919.5131019.252099سمنودالناصريةع

زايد   37206 عبداللطيف احمد للبنات هيام 37.5301713.513.518.751999.5سمنودالناصريةع

ابوعصر   37207 عبدالهادى محمود للبنات هيام 34.51515.5131216.251988.5سمنودالناصريةع

الحفناوى   37208 محمد حماده للبنات ورد 361918.51388.751889سمنودالناصريةع

زينه    37209 عوض محمد ايمن للبنات ولء 3730201514.51919.599.5سمنودالناصريةع

زينه   37210 فتحى مصطفى للبنات يارا 38.53017.511.5101919.599.5سمنودالناصريةع

ابوعصر   37211 عبدالعزيز نصر للبنات يارا 392918.51211.51819.599.5سمنودالناصريةع

شريف   37212 المرسى عاشور للبنات ياسمين 3728.51911.511.5172089.5سمنودالناصريةع

عدس   37213 فتوح مامون للبنات ياسمين 392819.513.514.5192099.5سمنودالناصريةع

خير   37214 عبدالرسول نصر للبنات ياسمين 2619631.51316.588.5سمنودالناصريةع

يونس   37215 محمد هشام للبنات ياسمين 361610.512.59.516.517.577.5سمنودالناصريةع
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العجوانى   37216 السيد ابراهيم بنين  ابراهيم بناع 6.5217.55.591612.566.5سمنودابوصير

الدوس   37217 ابراهيم احمد بنين  ابراهيم بناع 32.53011.51410.518.7517.587.5سمنودابوصير

ابوهلل   37218 السيد السيد بنين  ابراهيم بناع 30.5251013111814.585سمنودابوصير

الجيار   37219 المرسى المرسى بنين  ابراهيم بناع 26216.587.51717.584سمنودابوصير

الصياد   37220 محمد الهادى بنين  ابراهيم بناع 37.52818119.519.518.595.5سمنودابوصير

السلخ   37221 محمد سامى بنين  ابراهيم بناع 34.5261612.51017.51776سمنودابوصير

المحسب   37222 ابراهيم عزت بنين  ابراهيم بناع 30.524128.58.516.751285.5سمنودابوصير

النوسانى   37223 ابراهيم احمد بنين  ابرهيم بناع 18.5171057.5151382سمنودابوصير

الجندى   37224 ابراهيم ابراهيم بنين  احمد بناع 22.51810551513.582.5سمنودابوصير

غنيم   37225 مصطفى اشرف بنين  احمد بناع 51510.547.5161084.5سمنودابوصير

حافظ   37226 رجائى اكرم بنين  احمد بناع 352916.510.57.518.518.586.5سمنودابوصير

ملوحة   37227 فتوح الدسوقى بنين  احمد بناع 29271210.57.515.751987سمنودابوصير

ابوشريف   37228 محمد السيد بنين  احمد بناع 119.5101.55.513.5873سمنودابوصير

الطحان   37229 انيس ايمن بنين  احمد بناع 35.529127.58.5191386.5سمنودابوصير

الجيار   37230 خيرى حامد بنين  احمد بناع 14.515648.513.751474سمنودابوصير

عبدالحليم   37231 ابراهيم حلمى بنين  احمد بناع 36301613.51219.51697سمنودابوصير

شنكل   37232 محمد ربيع بنين  احمد بناع 1419117.59.513.7510.586سمنودابوصير

البيلى   37233 العربى رجب بنين  احمد بناع 19.515127.58.511.7510.575سمنودابوصير

فرحات   37234 احمد رفيق بنين  احمد بناع 2215104.58.512.511.585سمنودابوصير

خيرالله   37235 سعد سمير بنين  احمد بناع 14.511.510.54812.514.574.5سمنودابوصير

الحسنين   37236 الرفاعى صبحى بنين  احمد بناع 2517610.5816.51586سمنودابوصير

ملوحه   37237 عبداللطيف عبدالفتاح بنين  احمد بناع 2318611.5814.7516.576.5سمنودابوصير

ابودقيق   37238 رشاد عبدالقادر بنين  احمد بناع 35.52813.515142019.577سمنودابوصير
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معيط   37239 المحمدى عبده بنين  احمد بناع 32.525.512139.518.518.577سمنودابوصير

فخرالدين   37240 شعبان عصام بنين  احمد بناع 29.517.5101210171475سمنودابوصير

ابوسعيدة   37241 حلمى على بنين  احمد بناع 2115712111713.575.5سمنودابوصير

ابوعجور   37242 فهمى فهمى بنين  احمد بناع 36.52917.5141119.2517.577.5سمنودابوصير

عمارة   37243 عباس محمد بنين  احمد بناع 8.5163.597.511.751276سمنودابوصير

سبع   37244 وديع وديع بنين  احمد بناع 24161313.511.251815.588سمنودابوصير

المغلوب   37245 جلل ايمن بنين  ادهم بناع 38292014.7514.519.518.579سمنودابوصير

خليل   37246 فرج محمد بنين  ادهم بناع 15.516.53.5101115.751276سمنودابوصير

صانوه   37247 محمدى مصطفى بنين  ادهم بناع 3328.51014.512.518.751877.5سمنودابوصير

الحداد   37248 السيد هانى بنين  ادهم بناع 28149610.51916.577.5سمنودابوصير

النجار   37249 مصطفى الششتاوى بنين  اسامه بناع 37.5301314.7512.519.751878سمنودابوصير

الشربينى   37250 احمد محمد بنين  اسماعيل بناع 8.533.51.558.51072.5سمنودابوصير

عمارة   37251 عباس انيس بنين  السعيد بناع 19213.58.57.511.51455سمنودابوصير

الحارون   37252 السعيد بهجت بنين  السعيد بناع 34296141219.51857.5سمنودابوصير

مزروع   37253 محمد محمد بنين  السعيد بناع 34.52915141119.51548سمنودابوصير

سبع   37254 السعيد ياسر بنين  السعيد بناع 29.52810141117.517.548سمنودابوصير

خضر   37255 الحسنين الحسنين بنين  السيد بناع 30307.513.59.51615.557.5سمنودابوصير

سبع   37256 السيد حسين بنين  السيد بناع 362818.5139.5181566سمنودابوصير

المليجى   37257 عبدالواحد على بنين  السيد بناع 23.545.53512.57.543.5سمنودابوصير

الجندى   37258 السيد محمد بنين  السيد بناع 36.52510139.519.51665.5سمنودابوصير

الكورغلى   37259 السيد منير بنين  السيد بناع 3623111313.518.51565.5سمنودابوصير

ابوالعينين   37260 جلل محمد بنين  جابر بناع 35.52610.51310.518.515.566.5سمنودابوصير

الحارتى   37261 جلل المرسى بنين  جلل بناع 18.5164.57.57.512.251144.5سمنودابوصير
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الشرقاوى   37262 ابراهيم نبيل بنين  جلل بناع 3222155.55.251714.576.5سمنودابوصير

الطحان    37263 محمد الله على بنين  حسام بناع 37.530191314201665.5سمنودابوصير

فياض   37264 احمد عماد بنين  حسان بناع 271075.55.511.5954سمنودابوصير

الكورغلى   37265 رمضان احمد بنين  حموده بناع 2817.55.55.54.5131055.5سمنودابوصير

يوسف   37266 شبانه ابراهيم بنين  خالد بناع 24735.53151264.5سمنودابوصير

عيسى   37267 عفت ابراهيم بنين  خالد بناع 3230144.531614.579سمنودابوصير

الحداد   37268 ماهر تامر بنين  خالد بناع 34.5301082.516.517.556سمنودابوصير

ابوالسعاد   37269 محمد عمر بنين  خالد بناع 25.5165.593.512.51356سمنودابوصير

عشرين   37270 عبدالعزيز محمد بنين  خالد بناع 333015.5117.519.517.556.5سمنودابوصير

الغباشى   37271 بيومى محمد بنين  خليل بناع 28.51910105.5171455سمنودابوصير

سعد   37272 راضى ابراهيم بنين  راضى بناع 36271265.25161589سمنودابوصير

الديب   37273 المحمدى مصطفى بنين  رائد بناع 34.5287.513918.51675.5سمنودابوصير

سراج   37274 ربيع احمد بنين  ربيع بناع 363019.513.511.5201986سمنودابوصير

فودة   37275 عبدالمنعم راضى بنين  ربيع بناع 342311.59.58181486سمنودابوصير

الكلوغلى   37276 عبدالحميد محمد بنين  رجب بناع 27.517351.591082.5سمنودابوصير

بلبوش   37277 محمد رزق بنين  رزق بناع 26.518341.51010.562سمنودابوصير

المغلوب   37278 شاهين السيد بنين  رضا بناع 3327146.752.5161486سمنودابوصير

سعد   37279 محمد محمد بنين  زياد بناع 37.530141410.519.51775سمنودابوصير

غالى   37280 حمدين حمدين بنين  سامح بناع 2924.51011817.51474.5سمنودابوصير

ابودبيه   37281 رضا حماده بنين  ساهر بناع 2515.55107.51412.573سمنودابوصير

لشين   37282 سعد ابراهيم بنين  سعد بناع 16153.57.5411772سمنودابوصير

الصفطى   37283 بدير محمد بنين  سعد بناع 20.5172.55.54.51212.572سمنودابوصير

الحداد   37284 على السيد بنين  شريف بناع 342810.55.551714.574.5سمنودابوصير
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ابوحبش   37285 محمد النبوى بنين  شعبان بناع 27205.55.54.51414.572.5سمنودابوصير

الششتاوى   37286 عبداللطيف نبيل بنين  شعبان بناع 31.527146.754.25181386سمنودابوصير

ابوالمعاطى   37287 السيد على بنين  شوقى بناع 18.5172.551.511.51173سمنودابوصير

الحارتى   37288 فتحى السعيد بنين  صالح بناع 33.529109.55.51813.574.5سمنودابوصير

رويش    37289 الدسوقى على على بنين  صبحى بناع 11571.5واحد13.510.51.51.5سمنودابوصير

العبدابوعجور  37290 مصطفى بنين  صبرى بناع 13.5872.5واحد18.51132سمنودابوصير

ملوحه   37291 محمود محمد بنين  صلح بناع 33227.57.52161674.5سمنودابوصير

غالى   37292 مختار عبدالحميد بنين  طاهر بناع 24.51434.51.51514.573.5سمنودابوصير

رويش   37293 محمد حماده بنين  عادل بناع 35.529146.2551913.597سمنودابوصير

سردان   37294 حمدين محمد بنين  عادل بناع 3628148.53.516.51683.5سمنودابوصير

ابوسعيده   37295 المتولى المتولى بنين  عبدالرحمن بناع 35.53013.57.55.517.51474.5سمنودابوصير

الصيفى   37296 غيط المتولى بنين  عبدالرحمن بناع 33.5271410.59.519.515.574سمنودابوصير

السناوى   37297 احمد حامد بنين  عبدالرحمن بناع 24151087.517.251663سمنودابوصير

حمام   37298 عبدالرحيم سمير بنين  عبدالرحمن بناع 21.51577.57.51515.552سمنودابوصير

ابوسكر   37299 نجيب شعبان بنين  عبدالرحمن بناع 21.53.567.57.591443سمنودابوصير

العداسى   37300 محمد عادل بنين  عبدالرحمن بناع 3320.514.511.51018.51753.5سمنودابوصير

عبدالصمد   37301 فتحى محمد بنين  عبدالرحمن بناع 35.524.5131312201752.5سمنودابوصير

عيسى   37302 محمود محمد بنين  عبدالرحمن بناع 3018.511.511.51214.51952سمنودابوصير

زهران   37303 عبدالسلم عبدالغنى بنين  عبدالسلم بناع 2313.5101010.5141454.5سمنودابوصير

عبدالرؤف   37304 عبدالعزيز عادل بنين  عبدالعزيز بناع 36.52615.512122018.553.5سمنودابوصير

عبده   37305 مصطفى عمر بنين  عبدالله بناع 3927.51810.513201956.5سمنودابوصير

حافض   37306 الششتاوى نصر بنين  عبدالله بناع 26.510.5697.515.51651.5سمنودابوصير

خاطر   37307 عبدالرحمن جلل بنين  عبدالمعطى بناع 29.510154.752.5171664سمنودابوصير



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1725

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

سعد   37308 عزاز السيد بنين  عزت بناع 19.5101095.511.515.563.5سمنودابوصير

عبدالرحمن   37309 مسعد جلل بنين  علء بناع 3626.51712.514161958سمنودابوصير

الحسنى   37310 شعبان شعبان بنين  علء بناع صفر208124.754.51713.56سمنودابوصير

عبدالله   37311 المحمدى جمال بنين  على بناع صفر4نصف4واحدصفر2.5صفر6.5سمنودابوصير

ابوابراهيم   37312 على رضا بنين  على بناع 12.53.56.55.52.51212.541.5سمنودابوصير

ملوحه   37313 المتولى سعد بنين  عمر بناع 38.52915.5121319.51853.5سمنودابوصير

محمد   37314 عباس عبدالعزيز بنين  عمر بناع 39.529191414201964.5سمنودابوصير

سبع   37315 محمد محمد بنين  عمر بناع 20.517101110.5181954سمنودابوصير

ابوالسعاد   37316 جمال اكرم بنين  عمرو بناع 38.52819.51411.519.7519.566سمنودابوصير

عبدالحليم   37317 المغاورى ايمن بنين  عمرو بناع 37.528.51914.5122019.566سمنودابوصير

الجمصى   37318 عبدالعزيز عادل بنين  عمرو بناع 3223.515107.51719.556.5سمنودابوصير

البيلى   37319 عبدالحميد عبدالمحسن بنين  فادى بناع 181914.585.51518.564.5سمنودابوصير

السندبسطى   37320 عبدالله بنين  فارسرجب بناع 17.52012.55.75511.51754سمنودابوصير

الحفناوى   37321 عاشور عباس بنين  فارس بناع 1210.510.52.531113.564.5سمنودابوصير

الجندى   37322 مصطفى بنين  فارسمصطفى بناع 2.513.51864.5واحد20.52110سمنودابوصير

ابوعجور   37323 على صبحى بنين  فتحى بناع 516.5114.52.510.514.552.5سمنودابوصير

عزيزه   37324 فرج السيد بنين  فرج بناع 3629.51810.5101918.555.5سمنودابوصير

الزيات   37325 سليمان صابر بنين  فرج بناع 35281811.591717.565.5سمنودابوصير

هدهد   37326 عبدالعزيز محسن بنين  فوزى بناع 2526158.56.51814.584.5سمنودابوصير

القدوسى   37327 احمد احمد بنين  كريم بناع 12.5111085.510.51755.5سمنودابوصير

ضبش   37328 بدير السيد بنين  كريم بناع 14.515.5147.54.51018.555.5سمنودابوصير

عيسى   37329 على محمد بنين  كريم بناع 34.5251711916.519.566سمنودابوصير

الحارتى   37330 احمد خالد بنين  ماذن بناع 17.519135.5313.517.555سمنودابوصير
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السندبسطى   37331 السيد محمد بنين  مازن بناع 12.51210431315.565سمنودابوصير

الهلوى   37332 حسن صبحى بنين  محسن بناع 26.521158.57171484.5سمنودابوصير

خاطر   37333 السعيد ابراهيم بنين  محمد بناع 20.517104.53121853.5سمنودابوصير

الشامى   37334 السيد ابراهيم بنين  محمد بناع 28.52011.53.5311.51655سمنودابوصير

ابراهيم   37335 حسنين ابراهيم بنين  محمد بناع 121672نصف18.515102.5سمنودابوصير

البحراوى   37336 حماده ابراهيم بنين  محمد بناع 3120.5107.510151565.5سمنودابوصير

ملوحه   37337 مسعد ابراهيم بنين  محمد بناع 3025108816.51773.5سمنودابوصير

الحداد   37338 التهامى احمد بنين  محمد بناع 2218.57.589141465.5سمنودابوصير

العداسى   37339 محمد احمد بنين  محمد بناع 3016.5138.513.517.51577سمنودابوصير

البهويشى   37340 السباعى اسعد بنين  محمد بناع 23.518.510812.51616.567.5سمنودابوصير

الدين     37341 شمس الدين شمس اسماعيل بنين  محمد بناع 36.52817.51211.518.51577سمنودابوصير

القرش   37342 محمد اشرف بنين  محمد بناع 35.529.512.510.5112015.577سمنودابوصير

ابوعسكر   37343 فتحى السعيد بنين  محمد بناع 3026144.7511.5171672سمنودابوصير

الديب   37344 السيد السيد بنين  محمد بناع 31251081014.51456.5سمنودابوصير

عبدالعزيز   37345 السيد السيد بنين  محمد بناع 1216.5119.5101813.564.5سمنودابوصير

الدالى   37346 احمد امير بنين  محمد بناع 26.52110.59.510.51812.554سمنودابوصير

عشرين   37347 نصر ايمن بنين  محمد بناع 2127.57.58.512.51054.5سمنودابوصير

البرهمتوشى   37348 محمد ايهاب بنين  محمد بناع 38.52616.59.5111817.565.5سمنودابوصير

الشربينى   37349 مطاوع بكر بنين  محمد بناع 2023.5137.511.5161565.5سمنودابوصير

البهويشى   37350 سعد حماده بنين  محمد بناع 31.5197.510.511.5171555سمنودابوصير
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الدالى   37351 احمد حمدى بنين  محمد بناع 3626.513.512.59.5191565.5سمنودابوصير

النمر   37352 يوسف ربيع بنين  محمد بناع 6.51178815.513.555.5سمنودابوصير

الجارحى   37353 عبدالعزيز رجب بنين  محمد بناع 2427134.2511.5171573.5سمنودابوصير

الشرقاوى   37354 السعيد زين بنين  محمد بناع 24.518.51087.5181275.5سمنودابوصير

زهران   37355 محمد شعبان بنين  محمد بناع 2320.5107.57.516.513.585.5سمنودابوصير

النجار   37356 شعبان صبحى بنين  محمد بناع 3325.517.511.57.51918.588.5سمنودابوصير

دويدار   37357 محمد عبدالحميد بنين  محمد بناع 26.521.517.5108.518.516.587.5سمنودابوصير

زهران   37358 عبدالسلم عبدالسلم بنين  محمد بناع 38.53019.7513.58.518.51787.5سمنودابوصير

الشويمى   37359 السعيد عبدالهادى بنين  محمد بناع 383019.5141019.518.578.5سمنودابوصير

مشاق   37360 بدير عبده بنين  محمد بناع 3429166.756.5191685سمنودابوصير

قنديل   37361 عبدالهادى عبده بنين  محمد بناع 27.521.515.510.58.51616.587سمنودابوصير

ابوسليمان   37362 السيد عصام بنين  محمد بناع 38.52919.7513132017.589سمنودابوصير

درغم   37363 مصطفى عصام بنين  محمد بناع 3315127.55181175.5سمنودابوصير

ابوعجور   37364 ابراهيم على بنين  محمد بناع 35.525.514.512.510.51913.577سمنودابوصير

البيلى   37365 معوض على بنين  محمد بناع 2320.5109.5816.513.576سمنودابوصير

قنديل   37366 محمد عماد بنين  محمد بناع 383019138.52016.578سمنودابوصير

المليجى   37367 فاروق فاروق بنين  محمد بناع 2126178.57.519.51159.5سمنودابوصير

ابوالنصر   37368 بدوى فتحى بنين  محمد بناع 121810.55.57.5164.585.5سمنودابوصير

لبيد   37369 محسوب مجدى بنين  محمد بناع 17.5251188131276سمنودابوصير

العجيل   37370 محمد مجدى بنين  محمد بناع 372819.513.511.52018.589سمنودابوصير

ابوفرغه   37371 ربيع محمد بنين  محمد بناع 21.524.5107.58.516.511.575.5سمنودابوصير

ابوقمر   37372 عاشور محمد بنين  محمد بناع 30.526.5108817.51275.5سمنودابوصير

طقاره   37373 عبدالله محمد بنين  محمد بناع 1116107.57.5121075سمنودابوصير



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1728

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العزاوى   37374 محمد محمد بنين  محمد بناع 33.529.51487.517.514.579سمنودابوصير

غيط   37375 محمد محمد بنين  محمد بناع 3227.51387.518.514.588سمنودابوصير

عشرين   37376 رجب مصطفى بنين  محمد بناع 1719.5107.53.51412.554.5سمنودابوصير

الحبيبى   37377 محمد مصطفى بنين  محمد بناع 37.525.513.512.57.519.51555.5سمنودابوصير

القشو   37378 عبده معوض بنين  محمد بناع 23.523.512.5115.519.51465سمنودابوصير

ابوشريف    37379 محمد ناصر بنين  محمد بناع نصف143.55واحد4صفر35سمنودابوصير

البشتلى   37380 محمد ناصرالدين بنين  محمد بناع 3829.517.513.511.51914.556سمنودابوصير

رويش   37381 المرسى احمد بنين  محمود بناع 6.514105.53.516.51054.5سمنودابوصير

طقارة   37382 عبدالله الغريب بنين  محمود بناع 28.519.5159517.511.556سمنودابوصير

المنيلوى    37383 عطيه الله جاب بنين  محمود بناع 24.520.512.53.51.5161053.5سمنودابوصير

الحارون   37384 محمد جمال بنين  محمود بناع 37.528.5181311.519.51857سمنودابوصير

ملوحة    37385 الله على عادل بنين  محمود بناع 1320117.51.5171055سمنودابوصير

الفلل   37386 عبدالقادر محمد بنين  محمود بناع 352713.57.57.5181355سمنودابوصير

البردويل   37387 عبدالله محمد بنين  محمود بناع غـغـغـغـغـغـغـغـ27سمنودابوصير

القشو   37388 فضل محمد بنين  محمود بناع 211511.55.54.515.51155.5سمنودابوصير

النحاس   37389 الحسينى وائل بنين  محمود بناع 33.525148515.51155.5سمنودابوصير

ابودقيق   37390 رمضان عبدالخالق بنين  مدحت بناع 15.5151054131355.5سمنودابوصير

الطبال   37391 فتحى اسلم بنين  مصطفى بناع 39261913.58.52017.556سمنودابوصير

فلوس   37392 مصطفى جمال بنين  مصطفى بناع 37.525188.57.51814.556سمنودابوصير

لبيد   37393 مصطفى خالد بنين  مصطفى بناع 3425.5179.57.5181555.5سمنودابوصير

البرهمتوشى   37394 فهمى محمد بنين  مصطفى بناع 342516.57.57.518.51545.5سمنودابوصير

الطبال   37395 محمد محمد بنين  مصطفى بناع 13.51510.54.55.51714.545سمنودابوصير

طه   37396 محمود محمود بنين  مصطفى بناع 38.52916.512.51319.518.576سمنودابوصير
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حمام   37397 عبدالنعم عبدالقادر بنين  معاذ بناع 38.5291512.513.5201775.5سمنودابوصير

الهللى   37398 ابراهيم ياسر بنين  معتز بناع 1917107.5813.515.553سمنودابوصير

السعدنى   37399 جلل جلل بنين  مهند بناع 1717104.581113.554سمنودابوصير

الهللى   37400 ابراهيم ياسر بنين  مهند بناع 14.51411.547.511.511.554سمنودابوصير

الششتاوى   37401 عاشور ربيع بنين  مؤمن بناع 30.524175.255131792.5سمنودابوصير

الجمصى   37402 عبدالعزيز عبدالقادر بنين  مؤمن بناع 352418107.518.51983سمنودابوصير

حسن   37403 البيومى فتحى بنين  مؤمن بناع 34.520.518.59.57.518.51862.5سمنودابوصير

البيلى   37404 حماده محمد بنين  مؤمن بناع 24.521.515.589.513.518.554سمنودابوصير

البيلى   37405 فهمى محمد بنين  مؤمن بناع 33.524.516.510916.51964.5سمنودابوصير

علوفه   37406 ابراهيم ابراهيم بنين  ناجى بناع 342517651317.592سمنودابوصير

عزبة   37407 احمد احمد بنين  نادر بناع 39.53019.514.512.52017.565سمنودابوصير

الحارتى    37408 محب سمير الدين بنين  نور بناع 8107.53.54.51010.553سمنودابوصير

النحاس   37409 محمد عبدالمنعم بنين  نورالدين بناع 382916.5141318.517.576.5سمنودابوصير

بوعجور   37410 فهمى فهمى بنين  هانى بناع 3827.51813.513191866سمنودابوصير

عياد   37411 على على بنين  وائل بناع 20.51510.57.57.5141563سمنودابوصير

الحارتى   37412 جابر مصطفى بنين  وائل بناع 2716139.5814.514.543سمنودابوصير

عبدالحليم   37413 محمد اشرف بنين  ياسر بناع 15141197.512.513.552.5سمنودابوصير

بشير   37414 فرحات هانى بنين  ياسر بناع 31.5271765161781.5سمنودابوصير

لطفى   37415 ابوريه عبدالسلم بنين  يحيى بناع 191211.55.57.512.51353سمنودابوصير

فلوس   37416 ابراهيم صابر بنين  يوسف بناع 21.51511.55.57.5131452سمنودابوصير

درويش   37417 السيد السيد بنات    اسراء ع بنا صير 228.57.57.53.51015.566.5سمنودابو

سعد   37418 محمد محمد بنات    اسراء ع بنا صير 383018.51513.519.519.568سمنودابو

الجوهرى   37419 محمود السعيد بنات    اسماء ع بنا صير 382419.514.51119.52078سمنودابو
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المغلوب   37420 رزق على بنات    اسماء ع بنا صير 331911.57.55.513.52067.5سمنودابو

لبيد   37421 بدير عمر بنات    اسماء ع بنا صير 35.521177.58172067سمنودابو

الششتاوى   37422 جابر عوض بنات    اسماء ع بنا صير 3822.5195.59.519.52067.5سمنودابو

ابوحبشى   37423 محمد محمد بنات    اسماء ع بنا صير 2910.5102.5215.52056.5سمنودابو

عياد    37424 مصطفى الدين حسام بنات    الء ع بنا صير 37.5271613.510171568سمنودابو

عماره   37425 شعبان محمد بنات    الء ع بنا صير 1019.567.5واحد32.517.5102.5سمنودابو

ابوسعيده   37426 المتولى المتولى بنات    امانى ع بنا صير 31.520.51031.5719.557.5سمنودابو

الموافى   37427 احمد حسن بنات    امانى ع بنا صير 301514.542.57.519.578سمنودابو

عبدالل   37428 محمد محمد بنات    امانى ع بنا صير 613.568.5نصف24.515.5104سمنودابو

الحارتى   37429 محمد ناصر بنات    امانى ع بنا صير 3828191411.519.52068.5سمنودابو

ابوالوفا   37430 احمد السباعى بنات    امل ع بنا صير 342117.584.5151868.5سمنودابو

الغباشى   37431 احمد عطاء بنات    امل ع بنا صير 3524145.255.51716.579سمنودابو

القشو   37432 صبرى محمد بنات    امنيه ع بنا صير 38251512.58151868سمنودابو

الجندى    37433 السيد محمد هانى بنات    امنيه ع بنا صير 2681183.516.52057.5سمنودابو

المام   37434 ربيع ابوريه بنات    اميره ع بنا صير 39.53019.515152018.578.5سمنودابو

مزروع   37435 سالم السعيد بنات    اميره ع بنا صير 38.52717.514152018.578سمنودابو

المرسى   37436 على نصر بنات    اميره ع بنا صير 392519.751412.5192078سمنودابو

المام   37437 النبوى وائل بنات    اميره ع بنا صير 3725.5181413.519.52078سمنودابو

عشرين   37438 على ياسر بنات    اميره ع بنا صير 38.53019.514.514201878سمنودابو

سعد   37439 جابر ابوريه بنات    ايمان ع بنا صير 23.5121035.510.518.553سمنودابو

فلوس   37440 محمد اشرف بنات    ايمان ع بنا صير 38.528.518.51512.5202066سمنودابو

سبع   37441 احمد العوضى بنات    ايمان ع بنا صير 38.526.519149202068سمنودابو

العبدالحارون  37442 محمد بنات    ايمان ع بنا صير 34.5231513.59202085.5سمنودابو
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الصياد   37443 محمد محمد بنات    ايمان ع بنا صير 382719127.5182084سمنودابو

صبح   37444 مصطفى مصطفى بنات    ايمان ع بنا صير 3930201415202099.5سمنودابو

كشك   37445 احمد اسعد بنات    ايه ع بنا صير 362512.514817.52075سمنودابو

العداسى   37446 محمد صبحى بنات    ايه ع بنا صير 32.5191211.57.5161875سمنودابو

ابوحجر   37447 عبدالمنعم عبدالعزيز بنات    ايه ع بنا صير 36.525.5161414.51919.587.5سمنودابو

الطنطاويه   37448 محمد مصطفى بنات    ايه ع بنا صير 19.57585.510.51663سمنودابو

السلح   37449 البيومى عصام بنات    بسمله ع بنا صير 321710107.51319.565سمنودابو

ابوهلل   37450 وديع وجدى بنات    تسبيح ع بنا صير 39.52919.515142019.574.5سمنودابو

النمر   37451 يوسف احمد بنات    جهاد ع بنا صير 38291914.513202075سمنودابو

غالى    37452 العابدين زين المحمدى بنات    جهاد ع بنا صير 382914.512112019.578.5سمنودابو

عبدالل   37453 على محرم بنات    جيهان ع بنا صير 38.525.51510818.519.568سمنودابو

ملوحة   37454 الدسوقى على بنات    حبيبه ع بنا صير 2330204.759.5181685سمنودابو

كشك   37455 احمد ابراهيم بنات    دعاء ع بنا صير 392819.51515202078.5سمنودابو

سعد   37456 على ابراهيم بنات    دعاء ع بنا صير 3216.510.510.57.514.52077سمنودابو

سعد   37457 ابراهيم السيد بنات    دعاء ع بنا صير 32.517.512.599162076.5سمنودابو

الكروغلى   37458 مرسى عابد بنات    دعاء ع بنا صير 37.5281514.51519.52085.5سمنودابو

النجولى   37459 عبدالهادى عبدالهادى بنات    دعاء ع بنا صير 38.52416.513.511.5202088سمنودابو

الحاوى   37460 الدسوقى حسام بنات    دنيا ع بنا صير 3415117.5919.52087.5سمنودابو

المام   37461 معوض سمير بنات    دنيا ع بنا صير 29.512105.58152078سمنودابو

السندبسطى   37462 المرسى ابراهيم بنات    دينا ع بنا صير 393019.513.513.5202089.5سمنودابو

لبيد   37463 مصطفى عمر بنات    دينا ع بنا صير 3929191515201989.5سمنودابو

احمد    37464 مصطفى فوزى محمد بنات    دينا ع بنا صير 2718.57.52.514171867.5سمنودابو

لبيد   37465 بدير صبحى بنات    رحمه ع بنا صير 3623.5151214.5192078سمنودابو
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فوزى   37466 مرسى محمود بنات    رحمه ع بنا صير 35.51711.5513182077سمنودابو

رويش   37467 عبدالله مصطفى بنات    رحمه ع بنا صير 38291914.514.5201977.5سمنودابو

ابوشهده   37468 السيد نادر بنات    رحمه ع بنا صير 35.5157.59.58142077سمنودابو

الحبيبى   37469 فتحى ايهاب بنات    رشا ع بنا صير 24.510134.255.51315.5810سمنودابو

لبيد   37470 المهدى احمد بنات    رفيف ع بنا صير 3320.57.57.57.5171997.5سمنودابو

البرص   37471 عاشور صلح بنات    رنا ع بنا صير 2916.56.57.58.5161987سمنودابو

ابوشعيب   37472 عبدالرحمن عبدالرحمن بنات    رنا ع بنا صير 321565917.519.567.5سمنودابو

غزيل   37473 فؤاد محمد بنات    رنا ع بنا صير 251557.591518.576.5سمنودابو

مزروع   37474 ابراهيم ياسر بنات    روان ع بنا صير 39.53018.51311.5201985سمنودابو

الجندى   37475 عرفه اشرف بنات    روضه ع بنا صير 39.528191213.519.51988سمنودابو

النقيب   37476 محب محب بنات    روضه ع بنا صير 36221811.510.52017.587.5سمنودابو

ابوعجور   37477 يوسف السيد بنات    روفيدا ع بنا صير 31.520.5105.57.518.516.587سمنودابو

الحبيبى   37478 محمود الشربينى بنات    رويدا ع بنا صير 33.521147.5819.51977.5سمنودابو

فخرالدين   37479 حمدين حمدين بنات    رويدا ع بنا صير 276.53.527.51017.566سمنودابو

عبداالرؤف   37480 السيد السيد بنات    ريم ع بنا صير 39.5302015152020910سمنودابو

زهو   37481 عبداللطيف ربيع بنات    ريم ع بنا صير 23.58.565.54.510.58.573سمنودابو

السيد    37482 كمال كمال ربيع بنات    ريم ع بنا صير 37.527.513137.5151987سمنودابو

الحارتى   37483 محرز نصر بنات    ريم ع بنا صير 36.528.510107.5132088.5سمنودابو

ناصف   37484 سامى ابراهيم بنات    ريهام ع بنا صير 3928.5171213.51420810سمنودابو

قنديل   37485 حسن رضا بنات    ريهام ع بنا صير 27121085.511.51586سمنودابو

الصياد   37486 عبدالله عبدالله بنات    ريهام ع بنا صير 29.519.514.5107.515.517.586سمنودابو

هدهد   37487 عبدالعزيز فوزى بنات    ريهام ع بنا صير 329149.257.5161667سمنودابو

عبدالله   37488 الحداد حسن بنات    ريوان ع بنا صير 3419.513.5127.514.52085سمنودابو
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عبدالباقى   37489 طلبه الدسوقى بنات    زهراء ع بنا صير 3220.51110.55.511.518.594سمنودابو

العداسى   37490 محمد حسن بنات    زينب ع بنا صير 393018.5151519.519.588.5سمنودابو
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عبدالحليم   37491 السيد خالد بنات    زينب ع بنا صير 3722.514.512.5917.52086سمنودابو

خطاب   37492 عبدالجليل صابر بنات    زينب ع بنا صير 3724.55.597.514.518.585.5سمنودابو

الكولغلى   37493 السيد مصطفى بنات    زينب ع بنا صير 362513.512.511.5182088.5سمنودابو

الصياد   37494 احمد صبحى بنات    ساره ع بنا صير 3415135.57.5182086سمنودابو

قمبر   37495 محمد طارق بنات    ساره ع بنا صير 3315105813.51486سمنودابو

ابوسكر   37496 محمود محمود بنات    ساره ع بنا صير 27.5157.54.55.51013.585.5سمنودابو

سعد   37497 محب ياسر بنات    ساره ع بنا صير 39.525.516.51413.52018.589.5سمنودابو

ابوالسعاد   37498 جمال محمد بنات    سلمى ع بنا صير 3928171212.519.519.588.5سمنودابو

بدرالدين   37499 ابوالمعاطى محمد بنات    سماء ع بنا صير 34.51514107151667سمنودابو

ابوعجور   37500 مصطفى سامح بنات    سماح ع بنا صير 37.522.515.51213181883سمنودابو

الصياد   37501 احمد محرم بنات    سمر ع بنا صير 34.5181011.58.51918.586سمنودابو

ابونعمه   37502 جابر محمد بنات    سهام ع بنا صير 31.5105.57.54.5171586سمنودابو

الحارتى   37503 حلمى رمزى بنات    سهير ع بنا صير 33.520.5107.57.513.51685سمنودابو

الحفناوى   37504 عبدالغنى خالد بنات    سهيله ع بنا صير 32.52077.55.5151197.5سمنودابو

ابوعمر   37505 على محمد بنات    شروق ع بنا صير 32207.557.514.515.596سمنودابو

الحارون   37506 السيد جمال بنات    شيرين ع بنا صير 392919.51315201999.5سمنودابو

صانوه   37507 المحمدى سعيد بنات    شيرين ع بنا صير 37301713.514.5201899.5سمنودابو

هدهد   37508 عبدالعزيز حامد بنات    شيماء ع بنا صير 36.53018.513.51119.7518.589.5سمنودابو

البيلى   37509 فايق فايق بنات    شيماء ع بنا صير 38.52917.5131319.51799سمنودابو

ماضى   37510 محمود محمد بنات    شيماء ع بنا صير 33.530117.58.5171597سمنودابو

غالى   37511 حمدين ابراهيم بنات    صباح ع بنا صير 38.52917.51515202097.5سمنودابو

فلوس   37512 عبدالغنى ايمن بنات    عايده ع بنا صير 33.52914.510.510.512.513.596سمنودابو

ملوحة   37513 جلل جلل بنات    عبير ع بنا صير 322347.54.511.51596.5سمنودابو
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السلح   37514 شبانه السيد بنات    عزه ع بنا صير 36.52914.510.59.519.516.597سمنودابو

محمدغيط   37515 صلح ياسر بنات    عزه ع بنا صير 26.5225.57.52.512.510.585سمنودابو

الجمصى   37516 عبدالهادى جابر بنات    غاده ع بنا صير 30131477.52015.597سمنودابو

السندبسطي   37517 شوقى محمد بنات    فاطمه ع بنا صير 32121277.5191697سمنودابو

ابوشعيب   37518 احمد مصطفى بنات    فاطمه ع بنا صير 3127107.57.5131985.5سمنودابو

المليجى   37519 فاروق محمد بنات    فرحانه ع بنا صير 33.527107.58.515.51695سمنودابو

المام   37520 السعيد محمد بنات    كريمه ع بنا صير 39.53016.513.515201797.5سمنودابو

الزنوكى   37521 فوزى محمد بنات    كريمه ع بنا صير 38.528.51711819.51799سمنودابو

ابوعبده   37522 مصطفى محمد بنات    لليان ع بنا صير 38.53018.514122018.577سمنودابو

المام   37523 على مدحت بنات    مروه ع بنا صير 39.530201415201889.5سمنودابو

شويل   37524 ابراهيم ابراهيم بنات    مريم ع بنا صير 24.520205.252.51415.599سمنودابو

غزالليل    37525 على الله جاب بنات    مريم ع بنا صير 3220206.257.5141598سمنودابو

عبدالله   37526 عبدالعزيز جابر بنات    مريم ع بنا صير 37.528.517.513131914.585سمنودابو

المحلوى   37527 على سمير بنات    مريم ع بنا صير 3524.51312.51015.517.584.5سمنودابو

ابوالنصر   37528 مصطفى شكرى بنات    مريم ع بنا صير 363018.51313.5201995.5سمنودابو

زهران   37529 عبدالسلم عبدالسلم بنات    مريم ع بنا صير 38.529191414.5201797.5سمنودابو

الدين    37530 فخر المتولى عقل بنات    مريم ع بنا صير 3521.511.511.59131794.5سمنودابو

القبانى   37531 مصطفى هانى بنات    مريم ع بنا صير 2710.571.5نصف225.54.5سمنودابو

المليجى   37532 محمد البيومى بنات    ملك ع بنا صير 362813.511.58.516.515.586سمنودابو

غيط   37533 جلل عبدالحميد بنات    ملك ع بنا صير 36.53015.511.510.5191496سمنودابو

الدين    37534 فخر المتولى عقل بنات    ملك ع بنا صير 33.5191287.51514106.5سمنودابو

عشرين   37535 ربيع ربيع بنات    منار ع بنا صير 39.530191514.752017.599سمنودابو

العجوانى   37536 محمد الدسوقى بنات    منال ع بنا صير 3622.51712.5141716.598سمنودابو
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لبيد   37537 حمدى ياسر بنات    منال ع بنا صير 39291712.5142017109سمنودابو

الحارتى    37538 ابوالوفا المير الله بنات    منه ع بنا صير 381918.513.514201996سمنودابو

خيرالله    37539 نجيب عبدالسلم الله بنات    منه ع بنا صير 2415.513.595.51016.585.5سمنودابو

فلوس    37540 احمد هشام الله بنات    منه ع بنا صير 38.5301913.512.5201289سمنودابو

الفراش   37541 وجيه مجدى بنات    مها ع بنا صير 3929.51813.5152014.596سمنودابو

الجحش    37542 مصطفى مصطفى البيومى بنات    مى ع بنا صير 33.5221097.514.51786سمنودابو

ابوالنصر   37543 الدسوقى الدسوقى بنات    مى ع بنا صير 36.5231498171895سمنودابو

المام   37544 الششتاوى الششتاوى بنات    مى ع بنا صير 38281112.51215.516.587.5سمنودابو

البردويل   37545 احمد فادى بنات    مى ع بنا صير 36.52410108.516.51985.5سمنودابو

الشربينى   37546 ابراهيم ايمن بنات    ميار ع بنا صير 36.5261411.55.751815.588سمنودابو

الجحش   37547 عبدالعزيز محسن بنات    ميار ع بنا صير 311667.52.5101884.5سمنودابو

سعد   37548 محمد الهادى بنات    ميرفت ع بنا صير 36.523.51012.57.518.516.595سمنودابو

عيسى   37549 على المتولى بنات    ميرهان ع بنا صير 291474.752.5181688سمنودابو

ابوحبش   37550 محمد مسعد بنات    نانسى ع بنا صير 3423.5107.57.51615.576سمنودابو

غزيل   37551 فؤاد السيد بنات    ندى ع بنا صير 29.51647.557.51977سمنودابو

فودة   37552 على العربى بنات    ندى ع بنا صير 18.58.54.551.571387.5سمنودابو

عيسى   37553 محمد سعد بنات    ندى ع بنا صير 38281312101618.599سمنودابو

القصاص   37554 سعد سلم بنات    ندى ع بنا صير 3728131214161877سمنودابو

زايد   37555 رزق عبدالرءوف بنات    ندى ع بنا صير 373013.511.57.51617.587.5سمنودابو

غالى   37556 راضى عماد بنات    ندى ع بنا صير 27.522149.254.751415.599سمنودابو

ملوحه   37557 احمد نبيل بنات    ندى ع بنا صير 37.52911.513.5121618.586.5سمنودابو

رويش   37558 فهمى نجدى بنات    ندى ع بنا صير 32.515128.55151699سمنودابو

ملوحه   37559 موسى خالد بنات    نرمين ع بنا صير 38.529.51710.51219.51678.5سمنودابو
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عبدالحليم   37560 محمد مجدى بنات    نرمين ع بنا صير 36.52912.51010.5161789سمنودابو

الجندى   37561 محمود محمد بنات    نعيمه ع بنا صير 342810.512415.516.588سمنودابو

غالى   37562 محمد جلل بنات    نوال ع بنا صير 32.524.510.59.57.517.51597.5سمنودابو

البحراوى   37563 حماده ابراهيم بنات    نورا ع بنا صير 37.530171315201796سمنودابو

ابوالعنين   37564 جلل احمد بنات    نورا ع بنا صير 30.52277.53.511.518.595سمنودابو

عبدالرؤف   37565 عبدالله عبدالله بنات    نورهان ع بنا صير 39.5302015152018910سمنودابو

سعد   37566 على على بنات    نورهان ع بنا صير 39.53019.515152020910سمنودابو

العجيل   37567 ابراهيم محمد بنات    نورهان ع بنا صير 28.51572.53.5101684.5سمنودابو

غالى   37568 مختار مصطفى بنات    نورهان ع بنا صير 3826191414.519.7518.586سمنودابو

جعفر   37569 عبدالله نصر بنات    نورهان ع بنا صير 36.53018.514151918.586.5سمنودابو

ابوعجور   37570 مصطفى ايمن بنات    هاجر ع بنا صير 33.5211014.5101916.586سمنودابو

ابونعمه   37571 جابر خالد بنات    هاجر ع بنا صير 28183.533.510.51884سمنودابو

الجارحى   37572 عبدالعزيز عبدالعزيز بنات    هبه ع بنا صير 29.520101313.5121683.5سمنودابو

الحسنى   37573 عبدالله فوزى بنات    هدير ع بنا صير 34.519.5109.511.515.519.587سمنودابو

بلل   37574 محمد حسن بنات    همسه ع بنا صير 26.51647.55.511.515.586.5سمنودابو

العجوانى   37575 هلل هلل بنات    هنا ع بنا صير 3730141312.516.516.596.5سمنودابو

الصياد   37576 احمد محمد بنات    هناء ع بنا صير 32.522.513.5129.516.51896سمنودابو

عشرين   37577 ابراهيم طارق بنات    وفاء ع بنا صير 2823.51097.51416.596سمنودابو

السناوى   37578 عبدالسلم ابراهيم بنات    ياسمين ع بنا صير 372012.585.518.515.596سمنودابو

عماره   37579 عباسسامى بنات    ياسمين ع بنا صير 33.528131.753191577سمنودابو

الحارتى   37580 النبوى ابراهيم بنات    يمنى ع بنا صير 32.529101310.51216.593سمنودابو

البيلى   37581 عبدالمحسن ياسر بنات    يمنى ع بنا صير 32.5211011.57.51515.583.5سمنودابو

الغباشى   37582 ابراهيم اشرف بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 57.51374.5واحد1896.5سمنودبنـا
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عوض   37583 ابراهيم المرغنى بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 22115.537.51013.574سمنودبنـا

زياده   37584 حمدى حسين بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 27.56.58108131554.5سمنودبنـا

عبدربه   37585 ابراهيم خالد بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 3025934.75141587سمنودبنـا

قموح   37586 السيد عبدالحافظ بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 4.51012.584واحد22.554.5سمنودبنـا

الجبالي   37587 عبدالقادر عطاء بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 2495.524.510.51374.5سمنودبنـا

الجبالى   37588 عبدالفتاح محمد بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 33.51010.52.54.5111363.5سمنودبنـا

الطناحي   37589 ابوبكر مسعود بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 2587.533.56.51384.5سمنودبنـا

خليل   37590 ابراهيم يحى بنين    ابراهيم ع صـير ابـو 361811.511141616.586سمنودبنـا

الجندي   37591 احمد اهاب بنين    احمد ع صـير ابـو 15951.57.561754سمنودبنـا

سلمة   37592 محمد باسم بنين    احمد ع صـير ابـو 2710.5758.5101454.5سمنودبنـا

بلحه   37593 حسن حمدان بنين    احمد ع صـير ابـو 25.56.56.537.512.513.574.5سمنودبنـا

الجمل   37594 ابوالمحاسن رضا بنين    احمد ع صـير ابـو 29.515105.57.514.51454.5سمنودبنـا

السمراوى    37595 عبداللطيف الدين ضياء بنين    احمد ع صـير ابـو 2986.5107.5171354سمنودبنـا

واصل   37596 عبدالجيد طلعت بنين    احمد ع صـير ابـو 25.597.52.57.515.51365.5سمنودبنـا

غانم   37597 نصر عبدالفتاح بنين    احمد ع صـير ابـو 247.572.57.5141356سمنودبنـا

الجبالى   37598 جاد عزت بنين    احمد ع صـير ابـو 219.5547.513.510.566سمنودبنـا

عامر   37599 محمد عصام بنين    احمد ع صـير ابـو 25155.510131312.577سمنودبنـا

شحاتة   37600 اسماعيل على بنين    احمد ع صـير ابـو 382913.514.514.52015.5810سمنودبنـا

حميه   37601 الدسوقى على بنين    احمد ع صـير ابـو 11.5552.525.51244سمنودبنـا

جدول   37602 مجبور على بنين    احمد ع صـير ابـو 171257.5410685.5سمنودبنـا

القصير   37603 ابوعيطه محمد بنين    احمد ع صـير ابـو 22.511137.7561813.575سمنودبنـا

السماحى   37604 عبدالقادر محمد بنين    احمد ع صـير ابـو 3524.515.511.55.51617.575سمنودبنـا

البنى   37605 محمد محمود بنين    احمد ع صـير ابـو 35.51714115.515.517.585سمنودبنـا
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الرشيدى   37606 محمد محمود بنين    احمد ع صـير ابـو 24.514146.756.51214.586سمنودبنـا

عبدالرحيم   37607 السيد مسعد بنين    احمد ع صـير ابـو 38.53019.514.514.5201899.5سمنودبنـا

القصير   37608 عبدالرحيم هانى بنين    احمد ع صـير ابـو 3617.51313.510.5171975سمنودبنـا

العرج   37609 عبدالشافى وجيه بنين    احمد ع صـير ابـو 3819.5161414181798سمنودبنـا

شعبان   37610 عبدالحميد ياسر بنين    احمد ع صـير ابـو 3827.516.514.514.519.51798سمنودبنـا

العرج   37611 عبدالرحيم رضا بنين    الدسوقى ع صـير ابـو 372819.751515201596سمنودبنـا

عزيزة   37612 السيد رمضان بنين    السيد ع صـير ابـو 19.5157.57.55.5109.552سمنودبنـا

ابراهيم    37613 محمود بدران فرج بنين    السيد ع صـير ابـو 331813.512.59.5151667سمنودبنـا

العطار   37614 السيد محمد بنين    السيد ع صـير ابـو 331914.51391616.566.5سمنودبنـا

الرشيدى   37615 السيد نصر بنين    السيد ع صـير ابـو 31.521.51312.513171587سمنودبنـا

حشاد   37616 محمود السيد بنين    النبوى ع صـير ابـو 31.521.511137.51715.584.5سمنودبنـا

النقيب   37617 عبدالنبى اشرف بنين    امير ع صـير ابـو 291912.5127.5171565سمنودبنـا

الجندى   37618 محمد اشرف بنين    امير ع صـير ابـو غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودبنـا

عبدالرحمن   37619 عبدالنبى صابر بنين    بليغ ع صـير ابـو 3730201513201899سمنودبنـا

عمار   37620 محمد ياسر بنين    جميل ع صـير ابـو 20.51010107.51613.573.5سمنودبنـا

حمودة   37621 رياض اشرف بنين    حسن ع صـير ابـو 28121097.5161463.5سمنودبنـا

الجبالي   37622 عبدالقادر عطاء بنين    خالد ع صـير ابـو 2612119.57.51513.553سمنودبنـا

تركى   37623 عبدالحفيظ محمد بنين    خالد ع صـير ابـو 3427201112.52014.563.5سمنودبنـا

القصير   37624 عباس صابر بنين    رضا ع صـير ابـو 34.526151291714.573.5سمنودبنـا

الجندى   37625 رياض عباس بنين    رياض ع صـير ابـو 35262013.514201773سمنودبنـا

عطية   37626 احمد حاتم بنين    زياد ع صـير ابـو 34.521.5158.510171573سمنودبنـا

الجبالى   37627 مختار رضا بنين    سامح ع صـير ابـو 3015.512.59.57.51414.563.5سمنودبنـا

الصوفانى    37628 عاشور عادل النصر بنين    سيف ع صـير ابـو 2915.5128.58.515.512.553.5سمنودبنـا
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صيام    37629 حسن الشحات عزت بنين    صيام ع صـير ابـو 24.513107.57.515.511.553.5سمنودبنـا

غانم   37630 محمد عبدالحى بنين    طارق ع صـير ابـو 18.59.5107.57.5141263.5سمنودبنـا

البشبيشى   37631 طلعت محمد بنين    طارق ع صـير ابـو 37.5281813.513.519.51575.5سمنودبنـا

عبدالوهاب   37632 حنفى طارق بنين    طلعت ع صـير ابـو 28.5151110.58.514.59.553.5سمنودبنـا

تركى   37633 منير احمد بنين    عبدالرحمن ع صـير ابـو 31.512.511.5108.514.51153سمنودبنـا

دويدار   37634 محمد عاطف بنين    عبدالرحمن ع صـير ابـو 53غـ36121511.5915سمنودبنـا

جعفر   37635 محمد محمود بنين    عبدالرحمن ع صـير ابـو 3418.513.5129.515.5952.5سمنودبنـا

العرج   37636 عبدالشافى ربيع بنين    عبدالشافى ع صـير ابـو 30151512816.51253.5سمنودبنـا

البحيرى   37637 عبدالله ناجى بنين    عبدالله ع صـير ابـو 321513108.514.512.553.5سمنودبنـا

القصير    37638 جبر الدين عصام بنين    علء ع صـير ابـو صفر27.512148.59.51513.56سمنودبنـا

رحيم   37639 محمد عطاء بنين    علء ع صـير ابـو 26.51514.58.57.57.516.575.5سمنودبنـا

سلم   37640 جمعه نجدى بنين    علء ع صـير ابـو 25.515147.54.561575سمنودبنـا

عمار   37641 عبدالغفار فايز بنين    علءالدين ع صـير ابـو 1912117.556.51666سمنودبنـا

البيومي   37642 المحمدى محمد بنين    على ع صـير ابـو 30.526166.259815.592.5سمنودبنـا

رزين   37643 ابراهيم محمد بنين    عماد ع صـير ابـو 352616.5137.5201888.5سمنودبنـا

جميل   37644 محمد امجد بنين    عمر ع صـير ابـو 34.5271914.7512201798سمنودبنـا

عمار   37645 السيد رضا بنين    عمر ع صـير ابـو 38.52818.51412201877.5سمنودبنـا

دويدار   37646 عبدالله عبدالله بنين    عمر ع صـير ابـو 3217179.54.51115.567سمنودبنـا

النحاس   37647 على محمد بنين    عمر ع صـير ابـو 2817.51511.54.51012.566سمنودبنـا

الوكيل   37648 حمدين حمدى بنين    عمرو ع صـير ابـو 25191312.55.511.515.556.5سمنودبنـا

زاكر   37649 محمد طارق بنين    عمرو ع صـير ابـو 38.530201515201999.5سمنودبنـا

عزيزة    37650 محمد فرج بنين    فارسصبرى ع صـير ابـو التعليمية        سمنودبنـا سمنود بادارة القانونية الشئون من بقرار محجوبة النتيجة

القصير   37651 عبدالخالق عبدالرحيم بنين    فارس ع صـير ابـو 25111147.5711.565.5سمنودبنـا
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تركى   37652 مصطفى خالد بنين    فاروق ع صـير ابـو 39.528.51913.515201889سمنودبنـا

التت   37653 محمد عبدالهادى بنين    فتحى ع صـير ابـو 7.511.56.54359.555.5سمنودبنـا

مصطفى   37654 عبداللطيف ابراهيم بنين    كريم ع صـير ابـو 2210.5128.557.51656.5سمنودبنـا

فراج   37655 السيد رجب بنين    كريم ع صـير ابـو 21.51512.510.57.56.514.567سمنودبنـا
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الشيخ   37656 ابراهيم عزت بنين    كريم ع صـير ابـو 24.51512.510.57.571355سمنودبنـا

العطار   37657 اسماعيل محمد بنين    كريم ع صـير ابـو 36.519131310161779سمنودبنـا

غانم   37658 امبابى محمد بنين    كريم ع صـير ابـو 2076.52.55.514.511.582.5سمنودبنـا

الشافعى   37659 محمد محمد بنين    كريم ع صـير ابـو 9104.54.57.5128.583سمنودبنـا

العبد   37660 عبدالمنعم حامد بنين    مازن ع صـير ابـو 35.52719.513.512201563.5سمنودبنـا

القصير   37661 البلتاجى ماهر بنين    ماهر ع صـير ابـو 208.510.57.57.51011.584.5سمنودبنـا

القصير   37662 النبوى ابراهيم بنين    محمد ع صـير ابـو 39.5221914.51519.751696سمنودبنـا

الجع   37663 عبدالستار ابراهيم بنين    محمد ع صـير ابـو 1812.5129.57.51016.575سمنودبنـا

الوكيل   37664 عبدالمعطى احمد بنين    محمد ع صـير ابـو 241511.58.541112.565سمنودبنـا

القصير   37665 مسعد اشرف بنين    محمد ع صـير ابـو 3316.514.5117.515.51685سمنودبنـا

الطناحى   37666 على السيد بنين    محمد ع صـير ابـو 38.528.519.514.514201697سمنودبنـا

تركى   37667 محمد ايهاب بنين    محمد ع صـير ابـو 36.529.51913.513.5201887سمنودبنـا

غانم   37668 فايز باسم بنين    محمد ع صـير ابـو 37.52114.51311.5181396.5سمنودبنـا

حشاد   37669 عبدالحميد رضا بنين    محمد ع صـير ابـو 231010.5107.514872.5سمنودبنـا

القصير   37670 السيد رمضان بنين    محمد ع صـير ابـو 3115.51010.58.516.511.572.5سمنودبنـا

الدين    37671 فخر ربيع شريف بنين    محمد ع صـير ابـو 32.517.512.59.511.519.51383.5سمنودبنـا

الجندى   37672 محمد عباس بنين    محمد ع صـير ابـو 35191411.514.519.51492.5سمنودبنـا

رحيم   37673 عبدالرحيم عبدالمعطى بنين    محمد ع صـير ابـو 207.5104.57.515.51462سمنودبنـا

الطحان   37674 عبدالراضى عصام بنين    محمد ع صـير ابـو 31.511.510.57.57.514.51174سمنودبنـا

ابراهيم    37675 محمود بدران فرج بنين    محمد ع صـير ابـو 32151413.59.518.515.588.5سمنودبنـا

الشيخ   37676 الغمرى مايز بنين    محمد ع صـير ابـو 28.5151311.51016.51577.5سمنودبنـا

حندوق   37677 السيد مجدى بنين    محمد ع صـير ابـو 31.526.517.514.514.5201875سمنودبنـا

القصير   37678 مسعد محمد بنين    محمد ع صـير ابـو 2974.55412.51553.5سمنودبنـا
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الطناحى   37679 على محمود بنين    محمد ع صـير ابـو 2715611.58.5131564.5سمنودبنـا

عزيزة   37680 فرج محمود بنين    محمد ع صـير ابـو 28.51171391915.573.5سمنودبنـا

فنجر   37681 السيد موسى بنين    محمد ع صـير ابـو 30155117.516.51663سمنودبنـا

شعبان   37682 شعبان نادر بنين    محمد ع صـير ابـو 25.511.565.52.512.51242.5سمنودبنـا

سعيد   37683 عبدالفتاح هيثم بنين    محمد ع صـير ابـو 3417.513.58.57.516.51152سمنودبنـا

العشري   37684 احمد وائل بنين    محمد ع صـير ابـو 1711.5103.53712.552.5سمنودبنـا

ابوطالب   37685 محمد وحيد بنين    محمد ع صـير ابـو 34.521.516.512.59.5181477.5سمنودبنـا

الجبالى   37686 محمد وليد بنين    محمد ع صـير ابـو 392514.513.511.51916.564.5سمنودبنـا

الجبالى   37687 رأفت ايمن بنين    محمود ع صـير ابـو 7442210364سمنودبنـا

الشافعى   37688 حامد على بنين    محمود ع صـير ابـو 3326.51514132014.564سمنودبنـا

الفخرانى   37689 ابوالمجد محمد بنين    محمود ع صـير ابـو 11.510.54.54.5210874.5سمنودبنـا

العشرى   37690 سعد محمد بنين    محمود ع صـير ابـو 85غـ12.51263.52.57سمنودبنـا

الديب   37691 محمد محمد بنين    محمود ع صـير ابـو 27161044.5141583سمنودبنـا

حموده   37692 محمود محمد بنين    محمود ع صـير ابـو 33257147.518.51684سمنودبنـا

البربرى   37693 محمود وحيد بنين    محمود ع صـير ابـو 31217.512516.51684.5سمنودبنـا

ابوقصبه   37694 السيد احمد بنين    مصطفى ع صـير ابـو 2755.57.52.5101773.5سمنودبنـا

الدين    37695 على محمد فاروق بنين    مصطفى ع صـير ابـو 3318.51010.5915.51673.5سمنودبنـا

ابراهيم    37696 محمود بدران فرج بنين    مصطفى ع صـير ابـو 27.510154.57.51313.591.5سمنودبنـا

القلفاط   37697 عبدالبديع همام بنين    مصطفى ع صـير ابـو 166.55.53.52.5101063.5سمنودبنـا

الجبالى   37698 محمد عاطف بنين    ممدوح ع صـير ابـو 126.56.51.51.51012.573.5سمنودبنـا

النحاس   37699 عبدالحميد محمد بنين    مهند ع صـير ابـو 22.520168.56.51715.585.5سمنودبنـا

الرشيدى   37700 توفيق رفعت بنين    نادر ع صـير ابـو 3722141211201553سمنودبنـا

عويس   37701 رجب ابراهيم بنين    وليد ع صـير ابـو 3019118.59.519.51883.5سمنودبنـا
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عزيزة   37702 الموجى محمد بنين    وليد ع صـير ابـو 2.54.54.52.525.5773سمنودبنـا

عزيزه   37703 عبدالكريم محمد بنين    وليد ع صـير ابـو 167.5742101183سمنودبنـا

الفخرانى   37704 عبدالله نصر بنين    وليد ع صـير ابـو 202017107.5171575.5سمنودبنـا

تركي   37705 عبدالمحسن حمدى بنين    يوسف ع صـير ابـو 23.51517108.5171486سمنودبنـا

البشبيشى   37706 السيد عبدالفتاح بنين    يوسف ع صـير ابـو 34.524141291814.585سمنودبنـا

عيد   37707 رمضان عبدالله بنين    يوسف ع صـير ابـو 258.510551014.573سمنودبنـا

ديدح   37708 الحمدى عاطف 22.5151087.51216.583.5سمنوداحمد

عبدالحليم   37709 محمود كرم 23.5161085131373.5سمنودامير

عطالله   37710 السعيد محمد 36.52519.512.513201784سمنودصلح

ديدح   37711 السيد عبدالمنعم 2820181051715.596سمنودعبدالعزيز

عطالله   37712 عبدالسميع محمد 22.58.5128.57.511.516.584سمنودعلى

الحبيبى   37713 ابراهيم محمد 321013.5108.515.51574سمنودمجدى

عطالله   37714 محمد ابراهيم 27.5211710101714.585.5سمنودمحمد

الدهمة   37715 محمد عبداللطيف 35.522179.2510171685.5سمنودمحمد

عطاالله   37716 احمد منصور 34.5151610.513.513.51583.5سمنودمحمد

الحبيبى   37717 عبدالعظيم حسن 33271587.51616.555.5سمنودالء

نصار   37718 عبدالرحيم مدحت 33.518.512.595.516.516.574سمنودالء

عطاالله   37719 السعيد عبدالعاطى 37.52217.5141219.7518.573سمنوداميره

الدمرداشعطاالله   37720 محمد 33.527.51410.59.516.52073.5سمنودايمان

عطاالله   37721 حسن حليم 27.5156531314.573سمنودايه

درويش   37722 ابوالعمايم عبدالعظيم 36.52414.57.57.51618.563.5سمنودزينب

عبدالحليم   37723 محمود كمال 342413.58.57.518.51674.5سمنودشهد

البركان   37724 عبدالحكيم عبدالباسط 34.520.51.5101116.51683سمنودلمياء
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نصار   37725 على ماهر 35.525.515.5121016.51585سمنودليلى

الحساب   37726 عبدالرسول عبدالعظيم 39.522.515.510111817.576سمنودمريم

القصير   37727 جبر البسيونى بنات     اسراء ع الجبالى عماد صالح 18.518.532341373.5سمنودالشهيد

خليفه   37728 امين عبدالرحيم بنات     اسراء ع الجبالى عماد صالح 36.52914.512918.51674سمنودالشهيد

ليل   37729 عبدالخالق فتحى بنات     اسراء ع الجبالى عماد صالح 3427.513111017.515.584.5سمنودالشهيد

منطاش   37730 عبدالعزيز محمد بنات     اسراء ع الجبالى عماد صالح 28.522107.53161875.5سمنودالشهيد

العشرى   37731 محمد وجيه بنات     اسراء ع الجبالى عماد صالح 40301913.514.5202087.5سمنودالشهيد

القلفاط    37732 محمد الوصيفى وحيد بنات     اسراء ع الجبالى عماد صالح 40281714.51519.51987سمنودالشهيد

الديب   37733 رمزى ياسر بنات     اسراء ع الجبالى عماد صالح 26.511.54.583.510.51584.5سمنودالشهيد

النقيب   37734 محمد عرفه بنات     اسلم ع الجبالى عماد صالح 20.510.56.57.52.51110.573.5سمنودالشهيد

جعفر   37735 محمد عبدالوهاب بنات     اسماء ع الجبالى عماد صالح 38.52816.514.514.75191978.5سمنودالشهيد

ابوطالب   37736 عبدالحميد محمد بنات     اسماء ع الجبالى عماد صالح 39251113.5141617.586.5سمنودالشهيد

ابوطالب   37737 المحجوب هانى بنات     افنان ع الجبالى عماد صالح 3828.515.51313.519.519.597سمنودالشهيد

الحسانين   37738 عطيه عبدالفتاح بنات     الء ع الجبالى عماد صالح 39.5291913.5142018.596.5سمنودالشهيد

ابوالسعد   37739 المرسى حمدين بنات     الهام ع الجبالى عماد صالح 39.530191515201985.5سمنودالشهيد

سلم   37740 ابوبكر احمد بنات     امانى ع الجبالى عماد صالح 352710105.51618.572سمنودالشهيد

الفخرانى   37741 السيد فايز بنات     امانى ع الجبالى عماد صالح 352710.511.57.5182062سمنودالشهيد

عبدالرحيم    37742 مصطفى محمد محمد بنات     امانى ع الجبالى عماد صالح 37.527.51613.514201872سمنودالشهيد

العشرى   37743 السيد السيدالبدوى بنات     امنيه ع الجبالى عماد صالح 4028.517.51414.519.517.562.5سمنودالشهيد

شعبان   37744 شعبان النبوى بنات     امنيه ع الجبالى عماد صالح 3521.511.5118141952.5سمنودالشهيد

الرشيدى   37745 محمود احمد بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 3726.5111310.518.517.562.5سمنودالشهيد

الجمل   37746 محمد السيد بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 2821.5107.557.52062سمنودالشهيد

فخرالدين   37747 احمد طارق بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 38.52916.512.5132019.552سمنودالشهيد

. . ع   أ ت المنشاوى عزبة

. . ع   أ ت المنشاوى عزبة
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زينه   37748 الوصيفى عصام بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 3016.515.514141318.571.5سمنودالشهيد

الدين    37749 فخر عبدالمنعم فكرى بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 3619.514.512.512.515.51972سمنودالشهيد

فوده   37750 عبدالمجيد محمد بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 26.515.5109.55.51018.562سمنودالشهيد

عزيزه   37751 عبدالخالق محمود بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 3525.512.51411.516.51972.5سمنودالشهيد

الشيخ   37752 عبدالوهاب محمود بنات     اميره ع الجبالى عماد صالح 39.52819.751514.519.51973سمنودالشهيد

الفخرانى   37753 ابراهيم حسين بنات     امينه ع الجبالى عماد صالح 29.52110117.51019.543.5سمنودالشهيد

الجندى   37754 سليمان شاكر بنات     امينه ع الجبالى عماد صالح 342511.59.57.5151973سمنودالشهيد

ليل   37755 عبدالخالق احمد بنات     انجى ع الجبالى عماد صالح 36.526.516148.519.52043.5سمنودالشهيد

عزيزه   37756 على موسى بنات     ايات ع الجبالى عماد صالح 3321.51211.57.5132063سمنودالشهيد

القلفاط   37757 على عبدالمقصود بنات     ايمان ع الجبالى عماد صالح 403019.515152019.583سمنودالشهيد

عزيزه   37758 السيد عزالدين بنات     ايمان ع الجبالى عماد صالح 37.52818.514.514.5192082.5سمنودالشهيد

شحاته   37759 على محمد بنات     ايمان ع الجبالى عماد صالح 36.52817.512.5152019.562.5سمنودالشهيد

العشرى   37760 محمد محمد بنات     ايمان ع الجبالى عماد صالح 36.5201412.581819.562.5سمنودالشهيد

عويس   37761 رجب السيد بنات     ايه ع الجبالى عماد صالح 3721148.7561414.592سمنودالشهيد

الوكيل   37762 البهى عبدالرحيم بنات     ايه ع الجبالى عماد صالح 33.5191010.5101118.552.5سمنودالشهيد

الجبالى   37763 حمدين ناصر بنات     ايه ع الجبالى عماد صالح 36.52516.512.58171884سمنودالشهيد

فخرالدين   37764 شكرى ايمن بنات     بثينه ع الجبالى عماد صالح 34.5271411.58.51819.584.5سمنودالشهيد

الجبالى   37765 ابوالمعاطى رضا بنات     بسمله ع الجبالى عماد صالح 28.511.577.54.51018.566.5سمنودالشهيد

الوكيل   37766 عبدالخالق سالم بنات     بسمه ع الجبالى عماد صالح 3722.5171512191996سمنودالشهيد

العرج   37767 محمد احمد بنات     جهاد ع الجبالى عماد صالح 38.530191515201997سمنودالشهيد

سلمه   37768 سلمه حمدى بنات     جيهان ع الجبالى عماد صالح 393019.51514.5201997سمنودالشهيد

البربرى    37769 محمد مسعد خالد بنات     حفصه ع الجبالى عماد صالح 39.53019.51515201995.5سمنودالشهيد

الوكيل   37770 عبدالله يسرى بنات     داليا ع الجبالى عماد صالح 40291813.514.75201895.5سمنودالشهيد
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فجول   37771 المتولى السيد بنات     دنيا ع الجبالى عماد صالح 37.529.519.514.513.5201986سمنودالشهيد

عطيه   37772 ابوالمكارم حسن بنات     دنيا ع الجبالى عماد صالح 35261414.5918.51985.5سمنودالشهيد

الطحان   37773 الدسوقى سعيد بنات     دنيا ع الجبالى عماد صالح 28.521.511147.51719.596سمنودالشهيد

الرشيدى   37774 عباس طه بنات     دنيا ع الجبالى عماد صالح 2713.579.57.510.51765.5سمنودالشهيد

المنوفى   37775 السيد محفوظ بنات     دنيا ع الجبالى عماد صالح 3521.51612.51315.52085.5سمنودالشهيد

غانم   37776 مصطفى محمد بنات     دنيا ع الجبالى عماد صالح 403019.751415202086سمنودالشهيد

النجار   37777 رمضان محمود بنات     دنيا ع الجبالى عماد صالح 3828191511.5202087سمنودالشهيد

العدلى   37778 سالم محمد بنات     دينا ع الجبالى عماد صالح 373019.751314.52019.587.5سمنودالشهيد

الجبالى   37779 يوسف محمود بنات     دينا ع الجبالى عماد صالح 28.515765.51015.584سمنودالشهيد

عزيزه   37780 على جمال بنات     رانيا ع الجبالى عماد صالح 342313.587.516.51984سمنودالشهيد

البشبيشى   37781 عبدالمجيد عبدالجواد بنات     رانيا ع الجبالى عماد صالح 35271210.258191695سمنودالشهيد

القصير   37782 البلتاجى ماهر بنات     رغده ع الجبالى عماد صالح 33.511117.57.514.52084.5سمنودالشهيد

القصير   37783 السيد كمال بنات     رنا ع الجبالى عماد صالح 30.51913.512.5615.51984سمنودالشهيد

الجندى   37784 رياض محمد بنات     روضه ع الجبالى عماد صالح 38.529191515201977سمنودالشهيد

تركى   37785 محمد رحاب بنات     روميساء ع الجبالى عماد صالح 40282014.515201897سمنودالشهيد

الجندى   37786 رياض عباس بنات     ريهام ع الجبالى عماد صالح 34.51512.512.57.5131474سمنودالشهيد

البنى   37787 عبدالصادق احمد بنات     زينب ع الجبالى عماد صالح 26.516108.5412.51674سمنودالشهيد

عزيزه    37788 الغريب محمد محمد بنات     زينب ع الجبالى عماد صالح 372512118.51816.585.5سمنودالشهيد

القصير   37789 عبدالنعيم يوسف بنات     زينب ع الجبالى عماد صالح 39.52918.514.5151915.585.5سمنودالشهيد

القصير   37790 احمد ايمن بنات     ساره ع الجبالى عماد صالح 3723.514.5107.519.517.576سمنودالشهيد

الفخرانى   37791 احمد ناجى بنات     ساره ع الجبالى عماد صالح 39.52819.512.514.519.52076.5سمنودالشهيد

العماوى   37792 البندارى الشبراوى بنات     سلمى ع الجبالى عماد صالح 3822107.53.5161665سمنودالشهيد

يوسف   37793 بدوى بدوى بنات     سلمى ع الجبالى عماد صالح 38.527.5148.512.5181974.5سمنودالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1748

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشيخ   37794 عبدالوهاب خلف بنات     سلمى ع الجبالى عماد صالح 39.528191515201774.5سمنودالشهيد

المشد   37795 عبدالله صبرى بنات     سلمى ع الجبالى عماد صالح 4.533.51.525544.5سمنودالشهيد

القصير   37796 الطنطاوى محمد بنات     سلمى ع الجبالى عماد صالح 38.529.517139.519.51977.5سمنودالشهيد

سلمه   37797 النبوى هانى بنات     سلمى ع الجبالى عماد صالح 40292013.514.75202074.5سمنودالشهيد

الحداد   37798 محمد السيد بنات     سماح ع الجبالى عماد صالح 4029191314.5201984.5سمنودالشهيد

حموده   37799 محمد عادل بنات     سماح ع الجبالى عماد صالح 39.527.5131410.518.51864.5سمنودالشهيد

البشبيشى   37800 نصحى هانى بنات     سمر ع الجبالى عماد صالح 38.528.515.511.59.518.518.577سمنودالشهيد

الشعراوى   37801 محمد سعد بنات     سميه ع الجبالى عماد صالح 39.529.518.514.510202086.5سمنودالشهيد

الغباشى   37802 شحاته مصطفى بنات     سميه ع الجبالى عماد صالح 23.513139.253151697.5سمنودالشهيد

عطوه   37803 ابوبكر محمد بنات     سهيله ع الجبالى عماد صالح 39.53019.515152019.597.5سمنودالشهيد

حشاد   37804 مخلوف النبوى بنات     شروق ع الجبالى عماد صالح 30.51813.510.512.5181284.5سمنودالشهيد

خليفه   37805 امين عبدالقادر بنات     شهد ع الجبالى عماد صالح 3526.513139.518.51884.5سمنودالشهيد

السماحى   37806 وديع محمود بنات     شيرين ع الجبالى عماد صالح 3927171510.52017.598سمنودالشهيد

السماحى    37807 عبدالنبى عبدالقادر هانئ بنات     شيماء ع الجبالى عماد صالح 392919.514.5152018.585سمنودالشهيد

سلم   37808 عبدالعاطى جمعه بنات     صباح ع الجبالى عماد صالح 3624.511.512.510191986سمنودالشهيد

الرشيدى   37809 السيد عدلن بنات     صباح ع الجبالى عماد صالح 36.5291110.59.5171371.5سمنودالشهيد

القصير   37810 عبدالله طارئ بنات     عبير ع الجبالى عماد صالح 3927.519.514.515201893.5سمنودالشهيد

عزيزه   37811 ابراهيم عبدالحليم بنات     عبير ع الجبالى عماد صالح 37.525.519131419.517.574.5سمنودالشهيد

عزيزه   37812 عبدالعاطى عزت بنات     عبير ع الجبالى عماد صالح 21.5107.510.57.512.512.564سمنودالشهيد

حشاد   37813 عبدالله بلل بنات     عزه ع الجبالى عماد صالح 34.524.515.59.58.517.5972سمنودالشهيد

القصير   37814 اسماعيل فاروق بنات     فاتن ع الجبالى عماد صالح 3929.519.51414201994سمنودالشهيد

تركى   37815 محمود محمد بنات     فاتن ع الجبالى عماد صالح 1211.5510.57.55.51062.5سمنودالشهيد

بصار   37816 شحاته جمال بنات     فاطمه ع الجبالى عماد صالح 31.57.5108.58.5191283.5سمنودالشهيد
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الغباشى   37817 محمد حسن بنات     فاطمه ع الجبالى عماد صالح 38.523191412.52011.584.5سمنودالشهيد

البشبيشى   37818 السعيد محمد بنات     فاطمه ع الجبالى عماد صالح 35.5156.54.58.5141382سمنودالشهيد

الجندى   37819 شوقى محمد بنات     فاطمه ع الجبالى عماد صالح 35.521.5101414.518.511.594سمنودالشهيد

القصير   37820 صالح محمد بنات     فاطمه ع الجبالى عماد صالح 35191313.511.518.51584.5سمنودالشهيد

عبدالحليم   37821 محمد منصور بنات     فاطمه ع الجبالى عماد صالح 33.5151010.55.516.51664سمنودالشهيد

الدين    37822 على عزت صابر بنات     مروه ع الجبالى عماد صالح 392417.51313.518.51383سمنودالشهيد

الغباشى   37823 السيد السيد بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 39.5302015152016.587سمنودالشهيد

القصير   37824 فرج الشحات بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 245.5107.55.516.58.574سمنودالشهيد

القصير   37825 محمد عبدالجواد بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 30.56.5109.581710.584.5سمنودالشهيد

منصور   37826 مصطفى عبدالوهاب بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 3618.519.512.51319.51584.5سمنودالشهيد

الرشيدى   37827 اسماعيل فتحى بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 24155.57.57.5191274سمنودالشهيد

القصير   37828 عبدالرحيم فرج بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 3519109.512.51915.574سمنودالشهيد

سلمه   37829 النبوى محمد بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 3928.519.51513.5202096.5سمنودالشهيد

ابوراشد   37830 محمد محمد بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 33.5810.5117.5201985.5سمنودالشهيد

النقيب   37831 المحمدى مصطفى بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح 3621.514128201975.5سمنودالشهيد

جدول   37832 عبدالحليم ناجى بنات     مريم ع الجبالى عماد صالح غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودالشهيد

الغباشى   37833 ابراهيم جاد بنات     منار ع الجبالى عماد صالح 31.5710851516.583.5سمنودالشهيد

النحاس    37834 حمدان احمد الله بنات     منه ع الجبالى عماد صالح 35.518.5135.57.5141894.5سمنودالشهيد

الدين     37835 فخر شكرى اشرف الله بنات     منه ع الجبالى عماد صالح 39.527.518.51513.5201496سمنودالشهيد

الدسوقى    37836 محمد رضا الله بنات     منه ع الجبالى عماد صالح 36.5151510.57.5141675سمنودالشهيد

الجندى    37837 محمد مصطفى الله بنات     منه ع الجبالى عماد صالح 39.7527.5201515202086.5سمنودالشهيد

ابوحسين   37838 ابراهيم حاتم بنات     منه ع الجبالى عماد صالح 3926.52014.7514.519.51885.5سمنودالشهيد

العرج   37839 محمد نصر بنات     منه ع الجبالى عماد صالح 3725.517.51414202089سمنودالشهيد
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حموده   37840 عبدالوهاب وحيد بنات     منى ع الجبالى عماد صالح 21.52716108.52017910سمنودالشهيد

النمراوى   37841 مصطفى ياسر بنات     منى ع الجبالى عماد صالح 36.519.513.51410.519.51786سمنودالشهيد

سلم   37842 جمعه صبرى بنات     مها ع الجبالى عماد صالح 37.525.519.513.514202086.5سمنودالشهيد

الغباشى   37843 ابراهيم جاد بنات     مى ع الجبالى عماد صالح 33.59.511.5107.517.519.595سمنودالشهيد

الوكيل   37844 جاد منصور بنات     مى ع الجبالى عماد صالح 39.5292012.5152019.587.5سمنودالشهيد

ابوحسين   37845 على رضا بنات     ميرفت ع الجبالى عماد صالح 26.56.56.510.57.510.51494.5سمنودالشهيد

النجار   37846 رمضان عادل بنات     نانسى ع الجبالى عماد صالح 37.51512148.51919.588.5سمنودالشهيد

ذاكر   37847 محمد احمد بنات     ندا ع الجبالى عماد صالح 369.515.514.512.518.519.589سمنودالشهيد

الفخرانى   37848 عطيه موسى بنات     ندا ع الجبالى عماد صالح 3719.5161312201788.5سمنودالشهيد

الجبالى   37849 جاد وجدى بنات     ندا ع الجبالى عماد صالح 39292015152019.598.5سمنودالشهيد

الجندى   37850 عباس فتحى بنات     ندى ع الجبالى عماد صالح 36157.514.514201899سمنودالشهيد

قموح   37851 عبدالخالق صبرى بنات     نعيمه ع الجبالى عماد صالح واحد36.523169.256.520158سمنودالشهيد

السمراوى   37852 محمد حمدى بنات     نهال ع الجبالى عماد صالح 38.526.518.51213.5201884سمنودالشهيد

زياده    37853 السيد محمد السيد بنات     نهى ع الجبالى عماد صالح 36.516.5171091917.583سمنودالشهيد

المنوفى   37854 فتحى سعد بنات     نورا ع الجبالى عماد صالح 382319141319.51983سمنودالشهيد

القصير   37855 عبدالوهاب عبدالرحيم بنات     نورا ع الجبالى عماد صالح 37.516.51311.511.517.517.582.5سمنودالشهيد

الشيخ   37856 عبدالوهاب محمد بنات     نورا ع الجبالى عماد صالح 38.524.5171212181583سمنودالشهيد
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الجندى   37857 البسطويسى جمال بنات     نورهان ع الجبالى عماد صالح 37151310.57.514.516.582سمنودالشهيد

عيسى   37858 محمد كمال بنات     نورهان ع الجبالى عماد صالح 38.51812138.5131792سمنودالشهيد

الغباشى   37859 رمضان السعيد بنات     نيره ع الجبالى عماد صالح 36.516.512.511.59.5161582.5سمنودالشهيد

جدول   37860 مجبور سامى بنات     نيره ع الجبالى عماد صالح 33.51815.5119.51417.582.5سمنودالشهيد

الجيار   37861 السيد مجدى بنات     نيره ع الجبالى عماد صالح 22.511.5107.55612.572.5سمنودالشهيد

احمد    37862 سيد سعد مجدى بنات     نيره ع الجبالى عماد صالح 38.51912.514.511191783.5سمنودالشهيد

القلفاط   37863 الوصيفى صبحى بنات     هاجر ع الجبالى عماد صالح 39.526.519.515132017.593.5سمنودالشهيد

القصير   37864 فرج الشحات بنات     هانم ع الجبالى عماد صالح 307.5139.57.51017.583.5سمنودالشهيد

عيسى   37865 بدوى عادل بنات     هبه ع الجبالى عماد صالح 2915147.57.51016.582.5سمنودالشهيد

القصير   37866 محمد محمود بنات     هبه ع الجبالى عماد صالح 37251513121816.587.5سمنودالشهيد

القصير   37867 البلتاجى صابر بنات     هند ع الجبالى عماد صالح 38.528191515201793.5سمنودالشهيد

عامر   37868 عبدالحى محمد بنات     هيام ع الجبالى عماد صالح 3829.51713.515201982سمنودالشهيد

الغباشى   37869 محمد محمد بنات     وفاء ع الجبالى عماد صالح 33.5151084.512.51782سمنودالشهيد

الحسانين   37870 عبدالرحيم محمد بنات     يارا ع الجبالى عماد صالح 3521158.253.51216.581.5سمنودالشهيد

الساعى   37871 رفعت عبدالعزيز بنات     ياسمين ع الجبالى عماد صالح 38.53019.515152018.596.5سمنودالشهيد

ابوالسعود   37872 السيد عبدالله بنات     ياسمين ع الجبالى عماد صالح 39.530201515202094سمنودالشهيد

صيام   37873 ابراهيم حازم بنين   ابراهيم ع حبيب 34.5181610.51119.515.565.5سمنودميت

ابوعلى   37874 ابراهيم سميح بنين   ابراهيم ع حبيب 352219.51211.5191886سمنودميت

مرعى   37875 عبدالوهاب صلح بنين   ابراهيم ع حبيب 2917.51811.5111918.566.5سمنودميت

عبيدو   37876 السيد على بنين   ابراهيم ع حبيب 33.5122088.519.51756.5سمنودميت

احمد   37877 ابراهيم عمران بنين   ابراهيم ع حبيب 35.521.5191112201686سمنودميت

ادريس   37878 نصر نصر بنين   ابراهيم ع حبيب 35.515.5199.512.519.517.587سمنودميت

عيسى   37879 عبدالحميد ابراهيم بنين   احمد ع حبيب 37.529.519.51515201977.5سمنودميت
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طيبة   37880 فرج اسامه بنين   احمد ع حبيب 392920151419.51977.5سمنودميت

البربرى   37881 نصر اشرف بنين   احمد ع حبيب 26.57.5167.57.517.518.586.5سمنودميت

شتله   37882 حامد السيد بنين   احمد ع حبيب 36.52719.51113.52018.596سمنودميت

سلمة   37883 السيد الشحات بنين   احمد ع حبيب 37.529191313201786سمنودميت

سعيد   37884 السعيد امير بنين   احمد ع حبيب 39.5302014.515202088سمنودميت

ضهر   37885 ابوبكر ايمن بنين   احمد ع حبيب 2820138.57.5191966.5سمنودميت

رويش   37886 محمد حماده بنين   احمد ع حبيب 35.525181011.518.52076.5سمنودميت

ابويحيى   37887 عبدالمعطى خالد بنين   احمد ع حبيب 3924.5201413.52017.566.5سمنودميت

عرول   37888 محمد سامى بنين   احمد ع حبيب 23.5152.57.57.516.514.565.5سمنودميت

ابورحمة   37889 احمد سعد بنين   احمد ع حبيب 30.5151087.5181655.5سمنودميت

القرموط   37890 عبدالعزيز عبدالعزيز بنين   احمد ع حبيب 3930191514.5202087سمنودميت

ابوعيطة   37891 فايز عبدالمجيد بنين   احمد ع حبيب 35.5252013.512.52018.566.5سمنودميت

عيشة   37892 مصطفى عرفات بنين   احمد ع حبيب 3321.5191413.52018.566.5سمنودميت

صقر   37893 احمد عطيه بنين   احمد ع حبيب 372319.51314.52018.586سمنودميت

البربرى   37894 السعيد فتحى بنين   احمد ع حبيب 34.522.515117.51811.567سمنودميت

عطاالله   37895 فوزى فتحى بنين   احمد ع حبيب 37.52618141219.51858.5سمنودميت

فنون   37896 راغب فراج بنين   احمد ع حبيب 382817.51110201778سمنودميت

ادريس   37897 فهمى فهمى بنين   احمد ع حبيب 341814.510.5918.51367سمنودميت

ابوقورة   37898 الزناتى محمد بنين   احمد ع حبيب 393019.51415202059سمنودميت

شحاتة   37899 السيد محمد بنين   احمد ع حبيب 37.52819.51311202078.5سمنودميت

ابوليله   37900 عبدالله محمد بنين   احمد ع حبيب 382819.514.510.52019.588.5سمنودميت

الله    37901 عطا عبدالمعطى محمد بنين   احمد ع حبيب 3825.52015142019.567.5سمنودميت

قديس   37902 محمد محمد بنين   احمد ع حبيب 38.52919.514.513.52019.557.5سمنودميت
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مشعل   37903 نصر محمد بنين   احمد ع حبيب 3825.5201511.52019.568.5سمنودميت

سليم   37904 السعيد محمود بنين   احمد ع حبيب 37.527.519.5149201268سمنودميت

قاعود   37905 السيد ناجى بنين   احمد ع حبيب 3426.513.513.59.5191566سمنودميت

الغتورى   37906 عبدالمنعم وهبه بنين   احمد ع حبيب 39301914.5152014.568سمنودميت

عماره   37907 جلل جمال بنين   ادهم ع حبيب 13.519.577.55137.555.5سمنودميت

سليم   37908 عطا فرج بنين   اسامه ع حبيب 38.5301914.512201759.5سمنودميت

جليله   37909 السعيد هشام بنين   السعيد ع حبيب 342512137.5181368سمنودميت

عصر   37910 المحمدى عبدالمجيد بنين   المهدى ع حبيب 38.528.517.51414.5201857.5سمنودميت

ابوالنجا   37911 حسن اشرف بنين   امير ع حبيب 19.5241014.54.513.512.566.5سمنودميت

شتلة   37912 محمود الششتاوى بنين   ايمن ع حبيب 16.5241214.57.517.512.568سمنودميت

الخليفة   37913 محمود محمود بنين   ايمن ع حبيب 37.528.519.51512201358سمنودميت

دبور   37914 حامد ياسر بنين   بسام ع حبيب 39271914.5142014.568.5سمنودميت

ربيع   37915 سلمه حسنى بنين   حازم ع حبيب 39.53019.514.5152019.588سمنودميت

عامر   37916 فكرى حسام بنين   حسنى ع حبيب 29.51613.5127.51817.574سمنودميت

احمد   37917 السعيد نبيه بنين   حماده ع حبيب 39.529.518.514.51519.51477سمنودميت

سالم   37918 صابر اسماعيل بنين   خالد ع حبيب 31.51511.512.57.5181662.5سمنودميت

ادريس   37919 عبدالجواد السعيد بنين   خالد ع حبيب 35.5251713.5819.51667سمنودميت

ملوخيا   37920 بركات زكريا بنين   خالد ع حبيب 3116.51711.57.519.518.564.5سمنودميت

عيسى   37921 ابوالغيط عبدالحميد بنين   خالد ع حبيب 35.52214.5137.51915.574.5سمنودميت

ضهر   37922 صلح عزت بنين   خالد ع حبيب 372618.5137.52019.578سمنودميت

شعيرة   37923 ابراهيم على بنين   خالد ع حبيب 342116.5139.52017.565.5سمنودميت

ابوالنجا   37924 محمد ربيع بنين   رزق ع حبيب 2620.516.512.522017.575.5سمنودميت

شتلة   37925 محمود احمد بنين   سلمه ع حبيب 2722.51214318.51885سمنودميت
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ابوعيسى   37926 سمير عزت بنين   سمير ع حبيب 36.52819.5141119.519.586.5سمنودميت

ابوسيف   37927 سمير محمد بنين   سمير ع حبيب 3729.5201414.5201976.5سمنودميت

دراز   37928 صبحى السيد بنين   شهاب ع حبيب 38292014.514.519.519.577.5سمنودميت

الشوربجى   37929 فتحى فتحى بنين   شهاب ع حبيب 2927.517107.518.51757.5سمنودميت

الحماقى   37930 صالح محمد بنين   صالح ع حبيب 35.529181312181775.5سمنودميت

ملوخيا   37931 احمد ابراهيم بنين   صفوت ع حبيب 22.52258.5213.514.566سمنودميت

ابوعمر   37932 ابوالقاسم محمد بنين   عادل ع حبيب 38271811.592019.576سمنودميت

الخولى   37933 عبدالجواد ايمن بنين   عبدالجواد ع حبيب 3024.518.5123.519.751772.5سمنودميت

الحماقى   37934 عبدالحميد عاطف بنين   عبدالحميد ع حبيب 39.5282014.511.519.519.568.5سمنودميت

ابوجلله   37935 احمد احمد بنين   عبدالخالق ع حبيب 221711.511.521114.545.5سمنودميت

دلل   37936 عبدالخالق سلمه بنين   عبدالخالق ع حبيب 33261612.58.5201955سمنودميت

اسماعيل   37937 العوضى خالد بنين   عبدالرحمن ع حبيب 27.520109.57.5181953.5سمنودميت

سكران   37938 عبدالسلم السباعى بنين   عبدالسلم ع حبيب 3826.517.513.513.5191975سمنودميت

العنترى   37939 عبدالحميد احمد بنين   عبدالعزيز ع حبيب 342315149.5191974.5سمنودميت

سليم   37940 عبده صافى بنين   عبدالله ع حبيب 3723.516.5131119.51963.5سمنودميت

حسين   37941 فرج علء بنين   عبدالله ع حبيب 34.517.51711.58.5191964.5سمنودميت

صقر   37942 محمد محمد بنين   عبدالهادى ع حبيب 3926.51814.51319.519.567.5سمنودميت

جليلة   37943 الوردانى العيسوى بنين   عصام ع حبيب 38.5282014.5152019.568سمنودميت

قمر   37944 عطيه عبده بنين   عطيه ع حبيب 3624.519.514.5152019.556سمنودميت

ابواحمد   37945 عبده احمد بنين   علء ع حبيب 2819.5118.58.5151755سمنودميت

البربرى   37946 السيد السيد بنين   علء ع حبيب 25.520.510910191553سمنودميت

جليله   37947 حامد السيد بنين   على ع حبيب 3423.510.5109.518.518.554سمنودميت

علم   37948 على المرسى بنين   على ع حبيب 372516121019.519.565سمنودميت
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شحاته    37949 الله على عاطف بنين   على ع حبيب 32.519.516.511.510.51919.565سمنودميت

الشناوى    37950 على محمود بنين   على ع حبيب 21.59.57.588.5161663.5سمنودميت

الدمنهورى    37951 عبدالغنى حامد حمزه بنين   عماد ع حبيب 3122.515.5137.518.51986.5سمنودميت

قديس   37952 محمد صلح بنين   عماد ع حبيب 372819.51512201986.5سمنودميت

العنترى   37953 عبدالحميد عبدالمنعم بنين   عماد ع حبيب 38262014.512201996.5سمنودميت

ملوخيا   37954 بركات زكريا بنين   عمار ع حبيب 37.525.51912.512201986.5سمنودميت

الشبراوى   37955 زكريا عادل بنين   عمر ع حبيب 3423.513.5131018.51886.5سمنودميت

عمر   37956 نصر وائل بنين   عمر ع حبيب 3827.5171312201987.5سمنودميت

ضهر   37957 عبدالغنى السعيد بنين   عمرو ع حبيب 3729.519.7515152019.588.5سمنودميت

وهبة    37958 عبدالله احمد خالد بنين   عمرو ع حبيب 383019.7515152019.578سمنودميت

علم   37959 جابر فرج بنين   عمرو ع حبيب 36.516.51614.510.518.519.577سمنودميت

سليم   37960 محمد حماده بنين   فادى ع حبيب 33.520.5171513.519.518.579سمنودميت

عمر   37961 فرج مسعد بنين   فرج ع حبيب 3827.519.751514.52019.579.5سمنودميت

عامر   37962 فكرى حسام بنين   فكرى ع حبيب 38211814.513.51919.578.5سمنودميت

سليم   37963 عوضين عبدالله بنين   كريم ع حبيب 3391812.5101917.579.5سمنودميت

القرموط   37964 عبدالعزيز فكرى بنين   كريم ع حبيب 37162015152019.579.5سمنودميت

صيدح   37965 ابوالعمايم محمد بنين   كريم ع حبيب 2715179101912.577.5سمنودميت

ابوضهر   37966 عوض ابراهيم بنين   محمد ع حبيب 3319.519.5141419.518.578سمنودميت

ابوغانم   37967 احمد احمد بنين   محمد ع حبيب 38292015152019.5910سمنودميت

سالم   37968 اسماعيل احمد بنين   محمد ع حبيب 362318151319.519.587.5سمنودميت

فرج   37969 السيد احمد بنين   محمد ع حبيب 1313101111.5171678سمنودميت

ادريس   37970 عطيه احمد بنين   محمد ع حبيب 38.527.51914.5142019.577سمنودميت

الشربينى   37971 محمد احمد بنين   محمد ع حبيب 33.51515131017.518.557.5سمنودميت
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حامد   37972 حلمى اسامه بنين   محمد ع حبيب 392819.515152019.579.5سمنودميت

الغتورى   37973 مسعد اسامه بنين   محمد ع حبيب 392919.7515142018.589.5سمنودميت

خضر   37974 مسعد اسامه بنين   محمد ع حبيب 36.52419.51412.52018.579.5سمنودميت

ابوجليله   37975 عطيه السعيد بنين   محمد ع حبيب 36.520.518138.5191978سمنودميت

العنتري   37976 السعيد السيد بنين   محمد ع حبيب 38.5292015152019.589سمنودميت

السيد   37977 المحمدى السيد بنين   محمد ع حبيب 37.519.519.5128.5201978.5سمنودميت

الحماقى   37978 محمد السيد بنين   محمد ع حبيب 362519.7514.514.5201996سمنودميت

ابوجليلة   37979 السعيد المرسى بنين   محمد ع حبيب 37.53020151519.519.589سمنودميت

رحمه   37980 عبدالخالق حمدى بنين   محمد ع حبيب 38.525.52014.513201886.5سمنودميت

شاهين   37981 فوزى رمزى بنين   محمد ع حبيب واحد3822.519.7513.511.51918.57سمنودميت

الشيخ   37982 احمد سلمه بنين   محمد ع حبيب 38.530201515201999سمنودميت

الشيخ   37983 عبدالمطلب سمير بنين   محمد ع حبيب 291115.57.5101615.586.5سمنودميت

الشرقاوى   37984 عبدالعزيز صلح بنين   محمد ع حبيب 35.515.518.51110.517.518.588سمنودميت

فودة   37985 عبدالمعطى عاطف بنين   محمد ع حبيب 37.517.518.511.510.517.51786سمنودميت

ابوجللة   37986 احمد عبدالباسط بنين   محمد ع حبيب 321519911201696سمنودميت

دبور   37987 الوردانى عبدالسلم بنين   محمد ع حبيب 37.521.52014.511.519.51888سمنودميت

العنترى   37988 عبدالحميد عبدالعزيز بنين   محمد ع حبيب 2910.5177.57.516.51785.5سمنودميت

الماوردى   37989 صالح عبدالقادر بنين   محمد ع حبيب 29.519.518.58.510161385.5سمنودميت

سالم   37990 اسماعيل عبدالمعطى بنين   محمد ع حبيب 352419.751011191786سمنودميت

عبدالنبى   37991 محمد عبدالهادى بنين   محمد ع حبيب 3724.52013.581819.588سمنودميت

سليم   37992 عطا عزت بنين   محمد ع حبيب 3730201513.518.519.599.5سمنودميت

مشعل    37993 احمد سيد فايز بنين   محمد ع حبيب 38.53020151519.519.599.5سمنودميت

التراس   37994 عبدالموجود فرج بنين   محمد ع حبيب 37222012122019.598.5سمنودميت
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فنون   37995 راغب كرم بنين   محمد ع حبيب 34.519.519.59.511.5151986.5سمنودميت

سالم   37996 محمد مجدى بنين   محمد ع حبيب 3517.51811.59.5201996.5سمنودميت

النجار   37997 انيس محمد بنين   محمد ع حبيب 3723.51912.512.5191987سمنودميت

السباعى   37998 سكران محمد بنين   محمد ع حبيب 38.5241913.512.519.51686.5سمنودميت

جليله   37999 عبده محمد بنين   محمد ع حبيب 35231811.512.5191889.5سمنودميت

عبدالنبى   38000 ابراهيم مختار بنين   محمد ع حبيب 34.524.517117.519.518.588سمنودميت

ابوزيد   38001 امين مصطفى بنين   محمد ع حبيب 35291711.57.517.517.589.5سمنودميت

ابوعمر   38002 محمد ناجى بنين   محمد ع حبيب 39.53019.51515201998سمنودميت

عيطه   38003 سعدالله نادر بنين   محمد ع حبيب 262810125.513.515.556.5سمنودميت

مرعى   38004 محمد وائل بنين   محمد ع حبيب 33.5241613.5415.516.555.5سمنودميت

ابوغانم   38005 احمد احمد بنين   محمود ع حبيب 39.5292014.515201989سمنودميت

الشوربجى   38006 محمد احمد بنين   محمود ع حبيب 38.52919149.519.516.587سمنودميت

عبدالعال   38007 محمد احمد بنين   محمود ع حبيب 39.53019.514.5152016.556.5سمنودميت

النجار   38008 السيد السيد بنين   محمود ع حبيب 38.5301912918.513.587سمنودميت

القرموط   38009 عبدالرازق الوردانى بنين   محمود ع حبيب 23221111.55.5189.555.5سمنودميت

عطا   38010 محمد سلمه بنين   محمود ع حبيب 29251310.55.516.516.556سمنودميت

قديس   38011 محمد عادل بنين   محمود ع حبيب 39.5302014.514.5201887.5سمنودميت

البدوى   38012 عبدالعزيز عبدالعزيز بنين   محمود ع حبيب 34.52716981815.585سمنودميت

شتله   38013 حامد عبداللطيف بنين   محمود ع حبيب 35.5271694.516.51356سمنودميت

البربرى   38014 عبدالخالق عبدالله بنين   محمود ع حبيب 32.5291257.514.51585سمنودميت

سالم   38015 اسماعيل عبدالمعطى بنين   محمود ع حبيب 36.5251997.518.516.565سمنودميت

صقر   38016 مصطفى فرج بنين   محمود ع حبيب 39.53019.7514.515201576سمنودميت

طيبة   38017 الوردانى محمد بنين   محمود ع حبيب 38.529201414.52014.586سمنودميت
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البسيونى   38018 حامد محمد بنين   محمود ع حبيب 382919.51414191577سمنودميت

ابوعمر    38019 احمد سيد وجيه بنين   محمود ع حبيب 39.529.51913.514201667سمنودميت

غاليه   38020 مصطفى احمد بنين   مصطفى ع حبيب 382819.7514152010.577.5سمنودميت

اسماعيل   38021 ابوالمعاطى اسماعيل بنين   مصطفى ع حبيب 3829201315201278.5سمنودميت
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ابوالسعود   38022 محمد البسيونى بنين   مصطفى ع حبيب 37.5281913.515201477.5سمنودميت

سالم   38023 السيد عبدالحليم بنين   مصطفى ع حبيب 33.5221713.513.517.512.547سمنودميت

عيشه   38024 مصطفى عزت بنين   مصطفى ع حبيب 342414.512.58.513.51447سمنودميت

عيسى   38025 عطيه محمود بنين   مصطفى ع حبيب 33.52612.51241111.577سمنودميت

ابوالسعود   38026 عثمان السيد بنين   مهند ع حبيب 322811.51313151176.5سمنودميت

ابوشلل   38027 خلف مسعد بنين   ناجى ع حبيب 301910.5107.58.511.565.5سمنودميت

بكر   38028 الوردانى الوردانى بنين   نادر ع حبيب 31.52815.5151118977سمنودميت

عبدالنبى   38029 عزت رزق بنين   نادر ع حبيب 393020151519.517710سمنودميت

عبدالنبى   38030 جبر عصام بنين   هشام ع حبيب 272410131010.510.577سمنودميت

النجار   38031 طه خالد بنين   وحيد ع حبيب 37.5291913.511.519.513.547سمنودميت

الحواط   38032 محمد صابر بنين   وحيد ع حبيب 361513.510.51315.510.546سمنودميت

الغتورى   38033 مسعد اسامه بنين   وليد ع حبيب 362716.5151518.51377سمنودميت

مشعل   38034 مصطفى بلل بنين   وليد ع حبيب 27.52017913.51913.566سمنودميت

دراز   38035 عنتر عبدالحليم بنين   وليد ع حبيب 3224208.512.51913.567سمنودميت

ادريس   38036 نصر نصر بنين   ياسر ع حبيب 3628191513.519.511.577.5سمنودميت

عمر   38037 فرحات ابراهيم بنين   يسرى ع حبيب 37.53019151419.51567.5سمنودميت

ابوعيطه   38038 محمود رجب بنين   يوسف ع حبيب 38.528201514.5201786.5سمنودميت

رحمة     38039 ابو رزق عبدالخالق رفعت بنين   يوسف ع حبيب 362418157.515.51456سمنودميت

بدوى   38040 شوقى عبدالسلم بنين   يوسف ع حبيب 38.53019.51515201775.5سمنودميت

الشقر   38041 ابراهيم اسماعيل بنات    ابتسام ع حـبـيـب 38.52919.7515142015610سمنودمـيـت

ابوالغيط   38042 عنتر محمد بنات    اجلل ع حـبـيـب 393019.7514.514.52016.5710سمنودمـيـت

البسيونى   38043 محمود وائل بنات    احلم ع حـبـيـب 392919.75131219.51769.5سمنودمـيـت

الغتورى   38044 عبده احمد بنات    اسراء ع حـبـيـب 392818141319.517.579سمنودمـيـت
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الشبراوى   38045 عبدالله خالد بنات    اسراء ع حـبـيـب 25172.564141163.5سمنودمـيـت

العنترى   38046 عبدالحميد صابر بنات    اسراء ع حـبـيـب 35.52310113.518.51467سمنودمـيـت

الله     38047 عطا عبدالمجيد الله عطا بنات    اسراء ع حـبـيـب 31.52310.59419.51366.5سمنودمـيـت

فنون   38048 ابراهيم ماجد بنات    اسراء ع حـبـيـب 37.5281012.510.51814.577.5سمنودمـيـت

حامد   38049 الجيوشى محمد بنات    اسراء ع حـبـيـب 39.5291913.515201368سمنودمـيـت

مشعل   38050 السيد محمد بنات    اسراء ع حـبـيـب 38.52919.514152016.587.5سمنودمـيـت

تعلب   38051 على محمد بنات    اسراء ع حـبـيـب 38.530171414.5201778سمنودمـيـت

الحضيرى   38052 جاد يسرى بنات    اسراء ع حـبـيـب 39.52918.5137.52019.576.5سمنودمـيـت

ابودلل   38053 عبدالحميد عبدالقادر بنات    اسماء ع حـبـيـب 3829.5191414.5201869.5سمنودمـيـت

القرموط   38054 محمد محمد بنات    اسماء ع حـبـيـب 392919810.51916.576.5سمنودمـيـت

الغتورى   38055 الخديوى مصطفى بنات    اسماء ع حـبـيـب 392816101019.51578.5سمنودمـيـت

العنترى   38056 محمد رضا بنات    اشجان ع حـبـيـب 39.530191515201779سمنودمـيـت

ابوحامد   38057 محمد محمد بنات    الء ع حـبـيـب 23.52910128.5171678.5سمنودمـيـت

شحاته   38058 خضر عبدالسلم بنات    الشيماء ع حـبـيـب 37.52812.513.51219.515.578.5سمنودمـيـت

المواردى   38059 احمد نصر بنات    امال ع حـبـيـب 39.52917.511.59.52014.578سمنودمـيـت

العربى   38060 السعداوى خالد بنات    امانى ع حـبـيـب 39.52918.511.57.52016.577سمنودمـيـت

مشعل   38061 هاشم رضا بنات    امانى ع حـبـيـب 34.52510.59.55191767.5سمنودمـيـت

فنون   38062 عبدالله عبدالمعطى بنات    امانى ع حـبـيـب 39.53019.51514.519.518.579.5سمنودمـيـت

ادريس   38063 نصر ابواليزيد بنات    امنيه ع حـبـيـب 34.51717.57.511.519.516.566.5سمنودمـيـت

عيطه   38064 محمود جمال بنات    امنيه ع حـبـيـب 23.5201047.512.5856سمنودمـيـت

زيدان   38065 المهدى حسن بنات    امنيه ع حـبـيـب 39.53019.515152019.579.5سمنودمـيـت

ناصف   38066 عبدالقادر حسن بنات    امنيه ع حـبـيـب 392719.514.5152018.579سمنودمـيـت

ابوعيسى   38067 الزغبى عزيز بنات    امنيه ع حـبـيـب 35.52418.59.59.5161868سمنودمـيـت
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الشيخ   38068 على مصطفى بنات    امنيه ع حـبـيـب 362419108.51618.578سمنودمـيـت

الشقر   38069 ابوالمكارم عبدالمحسن بنات    اميره ع حـبـيـب 39301914.514.518.515.567.5سمنودمـيـت

فنون   38070 ابراهيم ايمن بنات    ايمان ع حـبـيـب 39.53019.751513.52018.578.5سمنودمـيـت

دبور   38071 الششتاوى مجدى بنات    ايمان ع حـبـيـب 32.5261814.511.51817.579.5سمنودمـيـت

ابويوسف   38072 محمد محمد بنات    ايمان ع حـبـيـب 39.53018.51514.52018.579.5سمنودمـيـت

التراس   38073 عطيه جبر بنات    ايناس ع حـبـيـب 35.5271913122015.579سمنودمـيـت

البربرى   38074 محمد ابراهيم بنات    ايه ع حـبـيـب 2921159.5111814.578.5سمنودمـيـت

غنيم   38075 الزغبى احمد بنات    ايه ع حـبـيـب 38.52716.513.51018.512.578.5سمنودمـيـت

الشناوى   38076 حلمى عصام بنات    ايه ع حـبـيـب 38.52715.51410.517.511.577.5سمنودمـيـت

ابوعيطه   38077 ابراهيم محمد بنات    ايه ع حـبـيـب 3115105.57.5109.578سمنودمـيـت

ابوكفر   38078 احمد محمد بنات    ايه ع حـبـيـب 382917.512.510.51813.558سمنودمـيـت

شتله   38079 صلح محمد بنات    ايه ع حـبـيـب 39.52718.514.511.52016.568.5سمنودمـيـت

عيسى   38080 اسماعيل حامد بنات    بسمله ع حـبـيـب 38.51819.513.51119.51468سمنودمـيـت

غنيم   38081 احمد عماد بنات    بسمله ع حـبـيـب 39.5302014.5141916.588سمنودمـيـت

عبيدو   38082 عبده محمد بنات    بسمله ع حـبـيـب 38.52718.51414.5201878سمنودمـيـت

الشبراوى   38083 عبدالفتاح وديع بنات    بسمله ع حـبـيـب 39.53019.51514.5201889سمنودمـيـت

الغتورى   38084 الخديوى كريم بنات    بسمه ع حـبـيـب 332117.512.59121478.5سمنودمـيـت

ناصف   38085 محمد محمد بنات    بشرى ع حـبـيـب 39.53019.51514.75201779.5سمنودمـيـت

شلل   38086 ربيع عبدالروؤف بنات    تغريد ع حـبـيـب 39.53019.514.5152017.579.5سمنودمـيـت

البربرى   38087 اسماعيل حسنى بنات    جومانا ع حـبـيـب 38.53019.51414.519.516.587.5سمنودمـيـت

البربرى   38088 السعيد ساهر بنات    حبيه ع حـبـيـب 39.529201514.519.51788.5سمنودمـيـت

عيسى   38089 على محمد بنات    حماس ع حـبـيـب 39.5292013.514.5201678.5سمنودمـيـت

جوده   38090 الجيوشى عادل بنات    حنان ع حـبـيـب 34.52417.513.512191578.5سمنودمـيـت
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ضهر   38091 عبدالخالق مجاهد بنات    حنان ع حـبـيـب 28.5261913.592010.567سمنودمـيـت

عرول   38092 القطب محمد بنات    خديجه ع حـبـيـب 292618.5107.517.5967سمنودمـيـت

العنترى   38093 عبدالبديع احمد بنات    داليا ع حـبـيـب 38.52819.515122014.578سمنودمـيـت

شلبى   38094 عبدالحميد عاطف بنات    داليا ع حـبـيـب 38.53019.515132016.578سمنودمـيـت

سنبل   38095 عبدالمهيمن اكرامى بنات    دنيا ع حـبـيـب 33.5301713.58.5191378سمنودمـيـت

السباعى   38096 عبدالسلم عبدالفتاح بنات    دنيا ع حـبـيـب 26.5151410.582015.5810سمنودمـيـت

ضهر   38097 سلمه احمد بنات    دينا ع حـبـيـب 35.52719.51512.519.51379سمنودمـيـت

سعد   38098 على صلح بنات    دينا ع حـبـيـب 3422178.5419.513.579سمنودمـيـت

مشعل   38099 عبدالله صلح بنات    رانيا ع حـبـيـب 39.5302015152016.579سمنودمـيـت

ابويحيى   38100 على محمد بنات    رحاب ع حـبـيـب 3830201514.51815.569سمنودمـيـت

البدوى   38101 عبدالقادر حمدى بنات    رفيده ع حـبـيـب 39.5302014.7515201885سمنودمـيـت

العنترى   38102 فاروق محمد بنات    رفيده ع حـبـيـب 3317.519.58.59171276.5سمنودمـيـت

الحماقى   38103 عطيه سلمه بنات    رقيه ع حـبـيـب 30.51514.57.55.5121375.5سمنودمـيـت

ابوجليلة   38104 حسين السعيد بنات    رنا ع حـبـيـب 39.5292014.7515201879.5سمنودمـيـت

الششتاوى   38105 الحنفى ميمى بنات    رنا ع حـبـيـب 393018.51514.519.51879.5سمنودمـيـت

صيام   38106 محمود نجيب بنات    رنا ع حـبـيـب 39.53019.51515201869.5سمنودمـيـت

الشيخ   38107 صابر تاج بنات    روان ع حـبـيـب 3722.518.5149.518.51669.5سمنودمـيـت

مشعل   38108 مصطفى عبدالله بنات    روان ع حـبـيـب 34.522.517.5148.517.514.569سمنودمـيـت

ملوخيه   38109 محمد عوض بنات    روان ع حـبـيـب 37.528.519.51512.52017.569.5سمنودمـيـت

البربرى   38110 على محمد بنات    روضه ع حـبـيـب 37.524.519141218.516.588سمنودمـيـت

طيبه   38111 فرج سلمه بنات    ريم ع حـبـيـب 3523.518.514.51019.51777.5سمنودمـيـت

مرعى   38112 ابراهيم محمد بنات    ريم ع حـبـيـب 38.52719.751513201978.5سمنودمـيـت

التراس   38113 على مراد بنات    ريم ع حـبـيـب 38.527.5191513201669.5سمنودمـيـت
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الشناوى   38114 حامد ناجى بنات    ريناد ع حـبـيـب 362418137.518.51259.5سمنودمـيـت

تعلب   38115 على هانى بنات    ريهام ع حـبـيـب 38.5301814.75132016.589سمنودمـيـت

سالم   38116 عبدالمجيد رضا بنات    زينب ع حـبـيـب 36.52917.514.511.517.51679.5سمنودمـيـت

ابوالغيط   38117 عبدالحليم محمد بنات    زينب ع حـبـيـب 392919151219.751769.5سمنودمـيـت

قديس   38118 ابراهيم مصطفى بنات    زينب ع حـبـيـب 31.5211511818.515.579سمنودمـيـت

السيد    38119 عطوه السيد اسماعيل بنات    ساره ع حـبـيـب 3011114.754181389.5سمنودمـيـت

القرموط    38120 العابدين زين سامى بنات    ساره ع حـبـيـب 37261511.57.5171469سمنودمـيـت

ميصا   38121 السعيد عيد بنات    ساره ع حـبـيـب 393019.751513.52015.5810سمنودمـيـت

دراز   38122 عبدالحميد محمد بنات    ساره ع حـبـيـب 383019.751511.519.51769.5سمنودمـيـت

مقلد   38123 عثمان محمد بنات    سعاد ع حـبـيـب 39.52819.51514.52018710سمنودمـيـت

جلله   38124 عبدالخالق محمد بنات    سمر ع حـبـيـب 289.5109811.513.568سمنودمـيـت

ابوجليلة   38125 السعيد عبدالله بنات    سناء ع حـبـيـب 37.52214.594.52014.585.5سمنودمـيـت

ابوالسعود   38126 عبدالمعطى عبدالله بنات    سهام ع حـبـيـب 38.529.5181410.52015.585.5سمنودمـيـت

سعدات   38127 عبدالخالق عبدالحميد بنات    سيمار ع حـبـيـب 393019.515152017910سمنودمـيـت

التراس   38128 احمد احمد بنات    شذا ع حـبـيـب 372919.51314.52018.599سمنودمـيـت

ابوضهر   38129 مرسى ابراهيم بنات    شروق ع حـبـيـب 36.529.518.512.512.5201887سمنودمـيـت

الشيخ   38130 عبدالمطلب سمير بنات    شروق ع حـبـيـب 393019.7514.5142018.586.5سمنودمـيـت

عبدالغنى   38131 ابوريه مسعد بنات    شروق ع حـبـيـب 392819.514.7510.5201796سمنودمـيـت

دلل   38132 محمود عبدالرحيم بنات    شرين ع حـبـيـب 3825.5171412.519.7516.586سمنودمـيـت

عمر   38133 السيد السيد بنات    شمس ع حـبـيـب 3315758.5191375سمنودمـيـت

الجبالى   38134 رفعت عماد بنات    شمعه ع حـبـيـب 27167.57.511181289.5سمنودمـيـت

النوسانى   38135 ربيع ابراهيم بنات    شهد ع حـبـيـب 39.52919.7515152017910سمنودمـيـت

البنا   38136 عبدالعزيز حسن بنات    شهد ع حـبـيـب 38.515.519.513.514201687سمنودمـيـت
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عرول   38137 عبدالخالق علء بنات    شهد ع حـبـيـب 39.53019.515152019.599سمنودمـيـت

القرموط   38138 فوزى محمد بنات    شهد ع حـبـيـب 3315109.57.5181276.5سمنودمـيـت

دراز    38139 الشناوى ابراهيم رفعت بنات    شيماء ع حـبـيـب 37.528.519.5137.5201974.5سمنودمـيـت

شلل    38140 محمد ربيع عبدالله بنات    شيماء ع حـبـيـب 39271814.514.52017.579سمنودمـيـت

ابوجليلة   38141 محمد علء بنات    شيماء ع حـبـيـب 311710.54.57.5191474سمنودمـيـت

ابوسيف    38142 شكر صديق بكر بنات    صابرين ع حـبـيـب 37262013.7513201698سمنودمـيـت

مشعل   38143 محمد اشرف بنات    صافيناز ع حـبـيـب 39.53019.51515201999.5سمنودمـيـت

دراز   38144 عبدالخالق ابراهيم بنات    ضحى ع حـبـيـب 3615.515128.518.51875.5سمنودمـيـت

بكر   38145 صلح طارق بنات    ضحى ع حـبـيـب 3720.515.5911.518.51374.5سمنودمـيـت

سعدات   38146 نصر عبدالخالق بنات    ضحى ع حـبـيـب 34.52111.512.511161694.5سمنودمـيـت

العنترى   38147 السعيد محمد بنات    ضحى ع حـبـيـب 39.530201515201987.5سمنودمـيـت
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العيسوى   38148 احمد ابراهيم بنات    عبير ع حـبـيـب 38.52819.510.514.5201776سمنودمـيـت

الشناوى   38149 فتحى ابراهيم بنات    عزه ع حـبـيـب 382617.514.514.519.51577سمنودمـيـت

السباعى   38150 عبدالسلم عبدالحميد بنات    عفاف ع حـبـيـب 37.5281714.5152019.597سمنودمـيـت

قلمش    38151 عبدالخالق العابدين زين بنات    غاده ع حـبـيـب 34.515168.5111516.585سمنودمـيـت

السباعى   38152 سكران شريف بنات    غاده ع حـبـيـب 34.51617.57.5916.51785سمنودمـيـت

سنبل   38153 عبدالمعطى اشرف بنات    فاتن ع حـبـيـب 35.512.5107.55.515.518.588سمنودمـيـت

العقباوى   38154 عطا عبدالله بنات    فاتن ع حـبـيـب 3311.51710.581718.588.5سمنودمـيـت

ابوحامد   38155 محمد محمد بنات    فاتن ع حـبـيـب 32.511.5127.51012.516.586.5سمنودمـيـت

جليله   38156 محمد احمد بنات    فاطمه ع حـبـيـب 34.51812.512.5111217.576.5سمنودمـيـت

النجار   38157 طه السيد بنات    فاطمه ع حـبـيـب 403020151519.7516.566سمنودمـيـت

الحماقى   38158 مصطفى خالد بنات    فاطمه ع حـبـيـب 37.5292013.514.5191885.5سمنودمـيـت

عمر   38159 ابراهيم خضر بنات    فاطمه ع حـبـيـب 35.526107.513.51616.585سمنودمـيـت

دوابه    38160 محمد ابراهيم عبدالسلم بنات    فاطمه ع حـبـيـب 36251813.513.51917.587.5سمنودمـيـت

البربرى   38161 السعيد فتحى بنات    فاطمه ع حـبـيـب 36.52718.513.515201486.5سمنودمـيـت

الكوش   38162 الدسوقى محمد بنات    فاطمه ع حـبـيـب 33.5181091015.51586سمنودمـيـت

التراس   38163 عبدالحميد محمد بنات    فاطمه ع حـبـيـب 38.527.519.51214201285.5سمنودمـيـت

رضوان   38164 ابراهيم محمود بنات    فاطمه ع حـبـيـب 337.515.59.57.515.51494.5سمنودمـيـت

البدوى   38165 على مختار بنات    فاطمه ع حـبـيـب 37.523171412.519.519.597.5سمنودمـيـت

رحمه   38166 احمد محمد بنات    فرح ع حـبـيـب 38.52518.513.5132018.598سمنودمـيـت
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جرجس   38167 موسى نصر بنات    مارينا ع حـبـيـب 33.522.51911.57.516.51384.5سمنودمـيـت

النجار   38168 محمد محمد بنات    مرام ع حـبـيـب 3830201514.5201987.5سمنودمـيـت

الشيخ   38169 احمد سلمه بنات    مروه ع حـبـيـب 39302015152017.588.5سمنودمـيـت

ابوحامد   38170 اسماعيل السعيد بنات    مريم ع حـبـيـب 3929.5201512.519.51888.5سمنودمـيـت

القرموط   38171 مسعد امام بنات    مريم ع حـبـيـب 38.530201515202089سمنودمـيـت

فرحات   38172 محمود بشندى بنات    مريم ع حـبـيـب 2518167.54.511888سمنودمـيـت

البربرى   38173 السيد حماده بنات    مريم ع حـبـيـب 201614.57.57.510897سمنودمـيـت

العقباوى   38174 احمد حمزه بنات    مريم ع حـبـيـب 372919.7513.511.519.517.599سمنودمـيـت

ملوخيه   38175 محمد سامى بنات    مريم ع حـبـيـب 3930201514.5201589سمنودمـيـت

الشناوى   38176 كمال سمير بنات    مريم ع حـبـيـب غـغـغـغـغـغـغـغـغـسمنودمـيـت

عبدالنبى   38177 محمد عبدالهادى بنات    مريم ع حـبـيـب 36.52619.7513.510181787.5سمنودمـيـت

العنترى   38178 خالد لطفى بنات    مريم ع حـبـيـب 3730201515201688.5سمنودمـيـت

دبور   38179 ابراهيم محمد بنات    مريم ع حـبـيـب 3829201515201788.5سمنودمـيـت

جليله   38180 خفاجه محمد بنات    مريم ع حـبـيـب 38.529201512.519.515.588سمنودمـيـت

زيدان   38181 عبدالحليم محمد بنات    مريم ع حـبـيـب 4030201515201889سمنودمـيـت

دبور   38182 عبدالسلم محمد بنات    مريم ع حـبـيـب 30.52619.514.511.5181486.5سمنودمـيـت

ابويحيى   38183 محمد محمد بنات    مريم ع حـبـيـب 282219.57.57.511.51187سمنودمـيـت

ابوالنجا   38184 محمود محمد بنات    مريم ع حـبـيـب 38.53019.7513.512.519.51388سمنودمـيـت

القللى   38185 المرسى مصطفى بنات    مريم ع حـبـيـب 33.525.519.7513.511191288سمنودمـيـت

حسين   38186 فرج معزوم بنات    مريم ع حـبـيـب 34.519.519.7513.5917.51087سمنودمـيـت

ابوعمر   38187 محمد السيد بنات    منار ع حـبـيـب 33.52119.751413.518.51387سمنودمـيـت

ابوضهر   38188 راغب لطفى بنات    منار ع حـبـيـب 24.515.5107.55.5171277سمنودمـيـت

البربرى   38189 بدير محمد بنات    منار ع حـبـيـب 38.52719.51313202077.5سمنودمـيـت
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صقر     38190 فرج مصطفى ابراهيم الله بنات    منه ع حـبـيـب 392819.514.7514.5202077.5سمنودمـيـت

الشربينى    38191 محمد احمد الله بنات    منه ع حـبـيـب 382519.514.7514.5201887.5سمنودمـيـت

دلل    38192 عبده على الله بنات    منه ع حـبـيـب 3825.519.51312.5201977سمنودمـيـت

عيطه    38193 فارسموسى الله بنات    منه ع حـبـيـب 36221712.59.519.518.577سمنودمـيـت

فنون   38194 ابراهيم شوقى بنات    منه ع حـبـيـب 38.529191413.5202087.5سمنودمـيـت

عيسى   38195 ابوالغيط عادل بنات    منه ع حـبـيـب 39221813.57.52019.577سمنودمـيـت

عبيدو   38196 حامد عبدالخالق بنات    منه ع حـبـيـب 37.5221912.5102018.577سمنودمـيـت

البرماوى   38197 حامد فرج بنات    منه ع حـبـيـب 38261914.7514.5202086سمنودمـيـت

ادريس   38198 فهمى فهمى بنات    منه ع حـبـيـب 3618.5107.58.517.518.576سمنودمـيـت

عمر    38199 احمد السيد محمد بنات    منه ع حـبـيـب 38.517.516.57.58.51918.586.5سمنودمـيـت

الغتورى   38200 السيد محمد بنات    منه ع حـبـيـب 3929201515202097.5سمنودمـيـت

بكر   38201 عبدالقادر موسى بنات    منه ع حـبـيـب 393019.7515152018.597.5سمنودمـيـت

فنون   38202 ابراهيم اشرف بنات    منى ع حـبـيـب 37.5302015152018.578.5سمنودمـيـت

عبدالنبى   38203 محمد محمد بنات    منى ع حـبـيـب 372918.514.751519.7518.568سمنودمـيـت

الغريب    38204 النبوى مسعد ياسر بنات    منى ع حـبـيـب 39.5302014.7514.52019.588.5سمنودمـيـت

ابوضهر   38205 فرج يوسف بنات    موده ع حـبـيـب 39301914.515201998سمنودمـيـت

عصر   38206 السعيد سامى بنات    مى ع حـبـيـب 372919.5141519.7519.568سمنودمـيـت

التاجر   38207 محمود صلح بنات    مى ع حـبـيـب 36291913.51419.7519.578.5سمنودمـيـت

الحماقى   38208 السعيد عبدالعال بنات    مى ع حـبـيـب 35.528169.51119.51968.5سمنودمـيـت

سليم   38209 عبدالخالق فايز بنات    مى ع حـبـيـب 393018.514.7514.752018.5710سمنودمـيـت

شحاته   38210 محمد فرج بنات    مى ع حـبـيـب 372919.51515201769.5سمنودمـيـت

دبور   38211 عوض محمد بنات    ميار ع حـبـيـب 393019.514.7513.52017.5510سمنودمـيـت

يونس   38212 احمد ابراهيم بنات    ميرنا ع حـبـيـب 392919.514.75102018.5710سمنودمـيـت
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ابوعيطه   38213 فتحى ابراهيم بنات    نجلء ع حـبـيـب 35.52318.512.57.51918.558سمنودمـيـت

البسيونى    38214 على صديق مصطفى بنات    ندا ع حـبـيـب 373019.514.514.7519.7519.569.5سمنودمـيـت

مشعل   38215 محمد احمد بنات    ندى ع حـبـيـب 39.53019.515152018.569.5سمنودمـيـت

عبده   38216 احمد السيد بنات    ندى ع حـبـيـب 37.52619148.52016.579سمنودمـيـت

الخولى   38217 محمد عبدالحميد بنات    ندى ع حـبـيـب 372719141019.51479.5سمنودمـيـت

الشبراوى   38218 عبدالمهيمن مجدى بنات    ندى ع حـبـيـب 302118.5109.5191559سمنودمـيـت

خليفة   38219 احمد اسماعيل بنات    نرمين ع حـبـيـب 373019.515152017.569.5سمنودمـيـت

يوسف   38220 محمود رضا بنات    نعمه ع حـبـيـب 383019.515152017.5810سمنودمـيـت

ابودلل   38221 السعيد احمد بنات    نهال ع حـبـيـب 37.53019.5151419.751889.5سمنودمـيـت

الصياد   38222 احمد خالد بنات    نورا ع حـبـيـب 37.529191512.5201779.5سمنودمـيـت

مشعل   38223 فرج عاطف بنات    نورا ع حـبـيـب 39.53019.515152017.579سمنودمـيـت

حسين   38224 فرج نجاح بنات    نورا ع حـبـيـب 32.5815.5125.5131577سمنودمـيـت

سعد   38225 نظيم عبدالعليم بنات    نورهان ع حـبـيـب 28.51614.5115.513.514.556.5سمنودمـيـت

رزق    38226 عبده رزق عبدالمعطى بنات    نورهان ع حـبـيـب 392919.51512.52017710سمنودمـيـت

عيطه    38227 الله سعد وليد بنات    نورهان ع حـبـيـب 37.53019.5151519.517610سمنودمـيـت

ادريس   38228 نصر السعيد بنات    نيره ع حـبـيـب 38.52719.51514.752017.5610سمنودمـيـت

البسيونى   38229 ابوالنجا باسم بنات    نيره ع حـبـيـب 36.52519.514.511.519.51779سمنودمـيـت

شحاته   38230 السيد اشرف بنات    نيفين ع حـبـيـب 36.52817.515152017.589سمنودمـيـت

القرموط   38231 الوردانى سامى بنات    هاجر ع حـبـيـب 39.5302015152016.589.5سمنودمـيـت

عبيدو   38232 نصر محمد بنات    هاجر ع حـبـيـب 29.5201111.53.5181378.5سمنودمـيـت

دلل   38233 جابر حمدى بنات    هبه ع حـبـيـب 372114.513.5918.51879.5سمنودمـيـت

الحماقى   38234 محمد عبدالمعز بنات    هبه ع حـبـيـب 30.52115.512.55.5191679.5سمنودمـيـت

ضهر   38235 سلمه يسرى بنات    هبه ع حـبـيـب 352719.514.751319.518.5610سمنودمـيـت
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زيدان   38236 عبدالحليم السيد بنات    هدير ع حـبـيـب 373019.515152019.5710سمنودمـيـت

الكفافى   38237 الشناوى خالد بنات    هدير ع حـبـيـب 3830201514.752017.5710سمنودمـيـت

ابوالنجا   38238 ابوالغيط نادر بنات    هدير ع حـبـيـب 37.530201512.52018710سمنودمـيـت

الشناوى   38239 صلح الشناوى بنات    هويدا ع حـبـيـب 34.529.518.515112018710سمنودمـيـت

البربرى   38240 نصر السيد بنات    وعد ع حـبـيـب 35.52718.5149.52017.579.5سمنودمـيـت

جليلة   38241 حامد فرج بنات    يارا ع حـبـيـب 35.52919.5149.52017.567.5سمنودمـيـت

ناصف   38242 ماهر ماهر بنات    يارا ع حـبـيـب 363018.515132017.578.5سمنودمـيـت

الصياد   38243 احمد محمد بنات    يارا ع حـبـيـب 35.530191514.52017.579.5سمنودمـيـت

قلمش   38244 عبدالخالق ثروت بنات    ياسمين ع حـبـيـب 22171412.53.512.51478سمنودمـيـت

تعلب   38245 عبدالجواد جبر بنات    ياسمين ع حـبـيـب 36.52619.513.510.51918.579.5سمنودمـيـت

القرموط   38246 الطنطاوى شعبان بنات    ياسمين ع حـبـيـب 311815112.51917.577سمنودمـيـت

الخليفه   38247 صابر عماد بنات    ياسمين ع حـبـيـب 35301914.7511.5201879.5سمنودمـيـت

الشيخ   38248 عبدالجواد جلل بنات    يمنى ع حـبـيـب 352715.5124.5191879.5سمنودمـيـت

الشيخ   38249 شوقى عزت بنات    يمنى ع حـبـيـب 393017.51513.519.51879سمنودمـيـت

الحسانين    38250 عزت عبدالرؤف السيد 23.518129.54.5161465سمنودابراهيم

عبدالله    38251 ابراهيم ابراهيم شبل 291611.58.55161765سمنودابراهيم

الجمل    38252 ابوالفضل المتولى عبدالله 31.5191210518.51763.5سمنودابراهيم

الحسانين   38253 عبدالكريم بدير 7.575559.5962.5سمنوداحمد

خليفه   38254 سلمه زكى 281510.58414.513.565سمنوداحمد

عامر    38255 موسى التهامى موسى 393019.514.51519.517.565سمنوداحمد

درويش    38256 عبدالحميد توكل وائل 34.5201813.57.5191765.5سمنوداحمد

دراز    38257 فرج محمد انور 29.51511.5105141163.5سمنودايهاب

دراز    38258 فرج محمد اهاب 36.52619.51412.5201865سمنودبهجت
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حويق    38259 محمد احمد محمد 35.52718.5147.5201765سمنودبهير

دياب    38260 ابراهيم عمر محمد 221510.5115.510.56.541.5سمنودحسن

زياده    38261 غازى احمد السيد 19155.55.54.5111263سمنودرمضان

حويق   38262 حلمى ابراهيم واحد3310135.541013.56سمنودسامح

هجرس    38263 محمد حسين ابراهيم 302111.512.57.51713.575سمنودعبدالرحمن

المحمدى   38264 محمد شحته نصف1.51.56.54نصف923.5سمنودعبدالرحمن

شويخ   38265 عبدالعزيز فتحى 332417.512.51019.51266.5سمنودعصام

عامر    38266 ابراهيم ابراهيم محمد 302017.513.57.5201455سمنودمجدى

شويخ   38267 عطيه الصبرى 352719.514.514.7519.51667.5سمنودمحمد

دراز    38268 محمود مجاهد عبدالحميد 3327191314.5191668سمنودمحمد

دياب    38269 عطيه السيد عبدالودود 311616.5123.5141457سمنودمحمد

العتوى    38270 محروس عبدالكريم محروس 311512.5137.51613.565سمنودمحمد

درويش    38271 عبدالحميد توكل وليد 32.51514117.515.51465.5سمنودمحمد

دياب    38272 عبدربه اسماعيل احمد 10.5310124.51212.559سمنودمحمود

العتوى    38273 عبدالرازق محمد ياسر 382519.514152018.5610سمنودمحمود

عامر    38274 عبدالجواد الوردانى عبدالجواد 393019.51414.752019.559.5سمنودامنيه

محمد    38275 شحاته غريب عبدالسلم 38.529201414.52017.559.5سمنودامنيه

عيسى    38276 محمد محمد عطيه 393019.51414.52018.549.5سمنودايمان

سلم    38277 محمود ابراهيم محمود 301714.59.57.518.515.559.5سمنودايمان

الرفاعى     38278 احمد العابدين زين زين 38.5292013.5152016.559.5سمنودايه

ابوجليله    38279 عبدالله عبدالرحمن كامل 322117.51410191459.5سمنودايه

شويخ   38280 عبدالوهاب محمد 38.52819.751414.52017.569.5سمنودحنان

ابوالنور   38281 حسن محمود 26.51511.511111811.557سمنودحنان
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الشربينى     38282 محمد الله فتح نبيل 38.52819.51414.519.7515.558سمنودرشا

فايد    38283 محمد حسن عبداللطيف 38301914.51519.516510سمنودشاهنده

الطبال    38284 عبدالحميد السيد خالد 32.521181414.519.7513.559سمنودشريفه

جوده    38285 احمد سيد البسطويسى 38.5302014152019.559.5سمنودفاطمه

الديب    38286 يوسف ابراهيم رضا 3930191414.52015.559.5سمنودفاطمه

حجازى   38287 محمد عادل 201514.597.5141447.5سمنودلبنى

سالم    38288 عبدالرؤف السيد احمد 29111063121556.5سمنودمريم

دياب    38289 عطيه السيد عبدربه 25.561051.5141446.5سمنودمنه

الحسانين    38290 محمد عبدالله رفيق 24.510121321611.5710سمنودمى

دياب    38291 عطيه السيد عطيه 27.51514.58.57.516947.5سمنودنورهان

ابوالسعود    38292 عبدالعال عبدالفتاح مسعود 15.55107.55.510.5847سمنودنورهان

عيد    38293 البابلى البابلى ياسر 39.52919.51415202059.5سمنودياسمين

الزيادى   38294 داغر السيد اساسى    احمد تعليم العدادية صبح 382119.513.51419.51683سمنودعزبة

الله    38295 خير محمد ايهاب اساسى    احمد تعليم العدادية صبح 34201912.512.5181483سمنودعزبة

على   38296 السيد حسنى اساسى    احمد تعليم العدادية صبح 35.51517.57.5916.51885سمنودعزبة

الفقى    38297 عرفه عبدالوهاب عادل اساسى    اسلم تعليم العدادية صبح 21.591437.512.515.585سمنودعزبة

الشيخ    38298 عبدالفتاح راغب محمد اساسى    راغب تعليم العدادية صبح 30231710.7571215103.5سمنودعزبة

ابوحسين    38299 السيد السيد اشرف اساسى    عاطف تعليم العدادية صبح 37281911.513.5201975سمنودعزبة

جمعه   38300 محمد رضا اساسى    محمد تعليم العدادية صبح 33.51815.510.510151956.5سمنودعزبة

الشناوى   38301 فرج صلح اساسى    محمد تعليم العدادية صبح 352619.7514.514.5201785سمنودعزبة

الله    38302 فضل السيد على اساسى    محمد تعليم العدادية صبح 3621.519.511.51219.51685سمنودعزبة

صردان   38303 محمد عرابى اساسى    ايات تعليم العدادية صبح 3925.5191413201585سمنودعزبة

ابوحسين   38304 السيد محمد اساسى    ايات تعليم العدادية صبح 35.519191212.519.51573.5سمنودعزبة

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر

. أ     ت المشتركة ع العزيزية كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1772

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

صردان   38305 محمد عرابى اساسى    باسنت تعليم العدادية صبح 35.52618.5141219.515.584سمنودعزبة

الله    38306 خير عبدالحميد عبدالوهاب اساسى    تحيه تعليم العدادية صبح 27.57107.57.514.51484سمنودعزبة

سردان   38307 فوزى عبدالعزيز اساسى    سوسن تعليم العدادية صبح 392519.51010.5171794سمنودعزبة

عطيه   38308 بدير خالد اساسى    شمس تعليم العدادية صبح 392919.51514.752019.585سمنودعزبة

الشرقاوى   38309 على عبدالفتاح اساسى    عزه تعليم العدادية صبح 39.53019.7514.514.752018.585سمنودعزبة

الحداد   38310 عبداللطيف طارق اساسى    منى تعليم العدادية صبح 392919.7514.5152013.585سمنودعزبة

ابوحسين   38311 السيد عاطف اساسى    مى تعليم العدادية صبح 39.52919.51314.7519.7518.595سمنودعزبة

الشافعى   38312 فرج فؤاد اساسى    ندى تعليم العدادية صبح 3725.51813.511.51816.585سمنودعزبة
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شعلن   38313 الششتاوى محمد اساسى    ندى تعليم العدادية صبح 39.525.517.513.51418.514.584سمنودعزبة

الشربينى   38314 عبدالمقصود اشرف اساسى    نيره تعليم العدادية صبح 38.53017.512.511.519.517.584.5سمنودعزبة

فرج   38315 رضا عمرو اساسى    هبه تعليم العدادية صبح 38261913.513.51916.584سمنودعزبة

الشرقاوى   38316 عبدالرازق احمد اساسى    هدى تعليم العدادية صبح 3830191414.52014.564سمنودعزبة

الله    38317 فضل السيد مصطفى اساسى    ورد تعليم العدادية صبح 37.522.514.511818.515.564سمنودعزبة

همام   38318 المغاورى محمد اساسى    ياسمين تعليم العدادية صبح 22.515753.511.5752سمنودعزبة

عبداللطيف    38319 محمد فوزى رفعت 24.515.5147.542010.562.5سمنوداحمد

حماد    38320 طه على محمد 107.5545.513.54.552.5سمنوداحمد

الطويل   38321 المام يسرى 35.52319.5117.520852سمنودايهاب

بلل   38322 شحاته السعيد 24.5614.545.520662.5سمنودجمال

عامر    38323 على احمد عبدالحميد 25813.53.55169.552سمنودحازم

جادو    38324 عبدالحميد عبدالودود راضى 2826177.57.5201254.5سمنودخالد

بدوى   38325 عبدالرحيم نصر 5552.55.510.5562سمنودعبدالخالق

سعد    38326 محمد عبدالفتاح احمد 3420.517.54.57.5171362سمنودعبدالرحمن

ابوالجود   38327 احمد المهدى واحد3427.5187.5915.59.56سمنودعبدالرحمن

جادو    38328 حسين السيد محمد 3421.518.55.57.51912.562سمنودعبدالرحمن

القطب    38329 حافظ منصور حافظ 3122.516.58.57.5181162سمنودعبدالعزيز

الدسوقى    38330 مصطفى فتوح الدسوقى 2317114217.51162.5سمنودعلى

ابوالجود   38331 عبدالباسط محمد 35.524.517.51081917.562.5سمنودعلى

ابوحسين   38332 جمال هانى 36.529189519.513.572.5سمنودمازن

ثابت    38333 عبدالله محمد ابراهيم 288122.53.514952سمنودمحمد

على    38334 حميده محمد خالد 29.581010.57.517.512.552سمنودمحمد

حارون    38335 ابراهيم السيد عبدالله 34.523177.57.52015.552سمنودمحمد
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منصور    38336 عبدالوهاب الراعى عبدالوهاب 31.51916.54.57.519.51262سمنودمحمد

عماره   38337 مصطفى عبدالله 29.51216.585191252سمنودمحمود

الدين    38338 شرف عبدالرؤف كرم 132.51.512655.5نصف24سمنودمحمود

اسماعيل    38339 محمد محمد اسماعيل 3222.518.51310.5161958سمنودمصطفى

جادو    38340 عبدالحميد عبدالودود هانى 392919.51514.52019610سمنوداسماء

سعد    38341 محمد عبدالفتاح احمد 36.5292015152019610سمنودامل

سلم    38342 حسانين عبدالرازق عبدالحميد 3929201515201568.5سمنوداميره

بلل   38343 سالم السيد 338.566.5واحد157.57.5سمنودانهار

بدوى   38344 السعيد ياسر 1112105.55106.555.5سمنودايه

الديب    38345 السيد فتحى كمال 392919.7515152018510سمنودبسمه

فوده    38346 محيى الدين محى 22.523.5168.5816.51269.5سمنودجهاد

الدين    38347 شرف محمد السيد 2815168.5818.51057.5سمنودسها

عجوه    38348 محمد عبدالفتاح محمد 36301913.513.5191357.5سمنودسهير

سعد     38349 الله عوض ذكى صابر 27.516.514108.5159.558.5سمنودشيماء

عماره   38350 ابراهيم الشريف 21.512.512.58.5915957.5سمنودضحى

عجوه    38351 قنديل السيد سلمه 352919.5141219.51258.5سمنودعايده

جادو    38352 عبدالحميد عبدالودود خالد 22.5241410.58.513.5867.5سمنودفاديه

الشربينى   38353 عبدالمجيد احمد 2317104.54.515.5959سمنودمرفت

حارون    38354 ابراهيم عبدالستار عبدالستار 10.55.541.534.5654.5سمنودمرفت

عجوه    38355 قنديل موسى فايز 38.5302014.51419.51678.5سمنودمنال

جادو    38356 عبدالله الشوادفى عبدالحميد 17.5187.535.5129.557سمنودنرمين

عجوه    38357 محمد فوزى عبدالمحسن 3827.5201314.752015.569.5سمنودنورهان

ثابت    38358 عبدالله ابراهيم عماد 32.52618.5108.517.513.568سمنودنورهان
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قنديل   38359 ابراهيم السعيد بنين   ابراهيم العدادية بدر 3720.511.511.537.510.563.5سمنودميت

فلح    38360 محمد عبدالرحيم جمال بنين   ابراهيم العدادية بدر 3218.510.595.510841.5سمنودميت

نوفل   38361 ابراهيم فتحى بنين   ابراهيم العدادية بدر 31.517108.53.5108.552.5سمنودميت

العشرى   38362 ابراهيم محمود بنين   ابراهيم العدادية بدر واحد332817116.51712.57سمنودميت

نمله   38363 ابراهيم مصطفى بنين   ابراهيم العدادية بدر 3317.51210.54121053.5سمنودميت

الحلوجى   38364 ابراهيم وجيه بنين   ابراهيم العدادية بدر 333019118181472سمنودميت

ابوعلى   38365 ابوالمجد عادل بنين   ابوالمجد العدادية بدر 20.513.5118.54.54.53.552.5سمنودميت

قنديل   38366 ابراهيم السعيد بنين   احمد العدادية بدر 33.522.512125131253سمنودميت

ابوعيد   38367 السيد السيد بنين   احمد العدادية بدر 33.51812.59.55.510.59.552.5سمنودميت

جابر   38368 السعيد جمال بنين   احمد العدادية بدر 3116.512.58.54.55.5861.5سمنودميت

نمله   38369 حسن حسن بنين   احمد العدادية بدر 3320.513137.55.5662.5سمنودميت

سرايه   38370 حسن حسنين بنين   احمد العدادية بدر 362615137.51310.553سمنودميت

عطيه   38371 احمد خالد بنين   احمد العدادية بدر 35.51811.513.57.5101251.5سمنودميت

عبدالرازق   38372 جوده رشاد بنين   احمد العدادية بدر 3721.51111.5810.5952سمنودميت

نوفل   38373 معاطى سعد بنين   احمد العدادية بدر واحد36.522.51411.58.516.5105سمنودميت

الخولى   38374 عبدالعظيم سيداحمد بنين   احمد العدادية بدر 3721.5181021111.561.5سمنودميت

عطاالله   38375 عبدالرسول شاكر بنين   احمد العدادية بدر 27.518.511103.52.57.551.5سمنودميت

الشيوى   38376 محمد شاكر بنين   احمد العدادية بدر 3628209.756.51213.572سمنودميت

انيسشاهين   38377 عادل بنين   احمد العدادية بدر 3624.517.514.58.517652سمنودميت

الحساب   38378 عبدالسلم عادل بنين   احمد العدادية بدر 34.5282076.591481.5سمنودميت

حبيب   38379 ياسين عاصم بنين   احمد العدادية بدر 3726.51814.7513191262.5سمنودميت

حسن   38380 نجاح عاطف بنين   احمد العدادية بدر 34.521.51412.57.51111.552.5سمنودميت

ديدح   38381 عبدالعزيز عبدالرافع بنين   احمد العدادية بدر 6.5107.53277.542.5سمنودميت
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ابوالسعود   38382 الدسوقى عبدالفتاح بنين   احمد العدادية بدر 10137.54576.582.5سمنودميت

عبدالله   38383 ابوالعنين عماد بنين   احمد العدادية بدر 231812.57.55139.562سمنودميت

عماره   38384 الحسنين محمد بنين   احمد العدادية بدر 34251412.510.5181364سمنودميت

عيسى   38385 الكيلنى محمد بنين   احمد العدادية بدر 39.529191414.5201775سمنودميت

الشيوى   38386 حسين محمد بنين   احمد العدادية بدر 3925188.510171783سمنودميت

على    38387 الشيخ عبدالفتاح محمد بنين   احمد العدادية بدر 26.5301810.5131814.595سمنودميت

الشيخ    38388 موسى فتحى محمد بنين   احمد العدادية بدر 25.5157.52471162.5سمنودميت

ابوالنى   38389 محمود محمد بنين   احمد العدادية بدر 3022.51114.5814.515.586.5سمنودميت

سراج   38390 محمد محمود بنين   احمد العدادية بدر 37.52312.5127.515.515.583سمنودميت

البربرى   38391 عبدالله مصطفى بنين   احمد العدادية بدر 16.515107.57.510.51253سمنودميت

الحفناوى   38392 نصر منصور بنين   احمد العدادية بدر 392814.51310.52013.554.5سمنودميت

مرزوق   38393 مصطفى سعد بنين   اسامه العدادية بدر 27.5301911.2514191694سمنودميت

قوطه   38394 صلح ابراهيم بنين   اشرف العدادية بدر 39301911.5101918.564.5سمنودميت

ابوخليل   38395 محمد محمد بنين   اشرف العدادية بدر 37.5291812102018.576.5سمنودميت

هيكل   38396 عبدالفتاح مصطفى بنين   اشرف العدادية بدر 35281811.5818.51766سمنودميت

الخولى   38397 عبدالمقصود هشام بنين   اشرف العدادية بدر 362416.510917.517.556.5سمنودميت

على    38398 الشيخ موسى مصطفى بنين   الدسوقى العدادية بدر 39.53019.51415201986سمنودميت

ابوحشيش   38399 نصر عادل بنين   السعيد العدادية بدر 30292012.2514.5201694سمنودميت

سليم   38400 ابراهيم ابراهيم بنين   حازم العدادية بدر 1515.565.51.5111152سمنودميت

الشاعر   38401 عبدالعظيم مصطفى بنين   حسب العدادية بدر 10.544غـ915741.5سمنودميت

ابوالنصر   38402 عبدالرحيم السيد بنين   حسن العدادية بدر 38302012.2514.5201986سمنودميت

رمضان    38403 بدير الدين صلح بنين   خالد العدادية بدر 27.5105.5119.52.513.545.5سمنودميت

عبدالل   38404 عبدالله صلح بنين   خالد العدادية بدر 16.544.58.591.511.544سمنودميت
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عبدربه   38405 ابراهيم محمد بنين   خالد العدادية بدر 23.512.577.59.57.514.546.5سمنودميت

نمله   38406 السيد طلعت بنين   رشدى العدادية بدر 23.5123.510.5141012.546.5سمنودميت

الصعيدى   38407 رفعت نبيل بنين   رفعت العدادية بدر 38301413.7513.52018.589سمنودميت

ابوقوطه   38408 محمد عادل بنين   زكريا العدادية بدر 26161011.514.5101958سمنودميت

شكر    38409 الحسينى حسن محمد بنين   سعد العدادية بدر 39.5301914.5152019610سمنودميت

واصل   38410 السعيد جميل بنين   سمير العدادية بدر 331611.514.5151118.5510سمنودميت

البلتاجى   38411 عبدالعظيم ماهر بنين   سمير العدادية بدر 39.5281914.5152013.5410سمنودميت

ابوالفضل   38412 عبدالحميد عبدالحميد بنين   سيف العدادية بدر 392819.514.5152019610سمنودميت

البربرى   38413 عبدالله ابراهيم بنين   شوقى العدادية بدر 38.5241014.5151819410سمنودميت

العشرى   38414 شوقى اشرف بنين   شوقى العدادية بدر 38.53015.514.5152017.565.5سمنودميت

شرف   38415 على عصام بنين   صالح العدادية بدر 3219.5101314.517.51847سمنودميت

عطاالله   38416 عبدالرسول السعيد بنين   صلح العدادية بدر 35.516.51113.513181947سمنودميت

بركات   38417 بركات رضا بنين   صلح العدادية بدر 23.5967.510.5216.545.5سمنودميت

البربرى    38418 ابراهيم سامى بنين   صلح العدادية بدر 2.59.58.559.554.5صفر9.5سمنودميت

رضوان   38419 ابراهيم طارق بنين   صلح العدادية بدر 27231613.75101817.577.5سمنودميت

ابوعدس   38420 عطيه محمد بنين   طاهر العدادية بدر 39292014.515201354سمنودميت

السمكرى   38421 عبدالحكيم طارق بنين   عاطف العدادية بدر 34.521.51614.513191948.5سمنودميت

خالد   38422 موسى محمد بنين   عاطف العدادية بدر 241241191010.545.5سمنودميت

العشرى   38423 عبدالحليم اكرامى بنين   عبدالحليم العدادية بدر 2511.56.512.51112.517.566سمنودميت

البغدادى   38424 عبدالفتاح حسن بنين   عبدالرازق العدادية بدر 31.5201213.7510181775سمنودميت

حسين   38425 حسن السيد بنين   عبدالرحمن العدادية بدر 352619.514.510.516.51868سمنودميت

الدهمه   38426 فتوح جمال بنين   عبدالرحمن العدادية بدر 302619.514.7511.5161867سمنودميت

عطاالله   38427 الحسانين صلح بنين   عبدالرحمن العدادية بدر 342518.51412.515.51856.5سمنودميت
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البركان   38428 مصطفى محمد بنين   عبدالرحمن العدادية بدر 37.528181512171846.5سمنودميت

نوفل   38429 عبدالسلم ابراهيم بنين   عبدالسلم العدادية بدر 25.522.5161212.51514.556سمنودميت

بقر   38430 عبدالسلم محمود بنين   عبدالسلم العدادية بدر 21.52618.5147.51015.556.5سمنودميت

عطيه   38431 بدير محمد بنين   عبدالعاطى العدادية بدر 282719.5147.510.517.556.5سمنودميت

عطيه   38432 عبدالفتاح محمد بنين   عبدالفتاح العدادية بدر 33.52419.51511.511.518.559سمنودميت

الشندى   38433 عبدالله سامح بنين   عبدالله العدادية بدر 3726.5191511.519.513.558.5سمنودميت

بدره   38434 محمد طاهر بنين   عبدالله العدادية بدر 31.5251814.5131413.546.5سمنودميت

خضر   38435 خضر محمود بنين   عبدالله العدادية بدر 37.530201514.52016.556سمنودميت

الصعيدى   38436 عبدالمجيد منصور بنين   عبدالمجيد العدادية بدر 3428191514.519.51857سمنودميت

بدره   38437 عبدالوهاب مدحت بنين   عبدالوهاب العدادية بدر 312716158.51615.546سمنودميت

عبدالدايم   38438 عبده رضا بنين   عبده العدادية بدر 112010836.5646.5سمنودميت

الصيرفى   38439 منصور مصطفى بنين   علء العدادية بدر 23.529181513141888سمنودميت

ابوالفضل   38440 على ايمن بنين   على العدادية بدر 3830201514.519.518.558سمنودميت

دادوه   38441 على سامح بنين   على العدادية بدر 29.52317.514.591718.559سمنودميت

حامد   38442 السيد فتحى بنين   على العدادية بدر 36271914.58.518.516.547.5سمنودميت

الفاضى   38443 على محمد بنين   على العدادية بدر 3827.51712.59.51918.557.5سمنودميت

نصار   38444 على موسى بنين   على العدادية بدر 26281814.25111218.597سمنودميت

البغدادى   38445 على يوسف بنين   على العدادية بدر 332116.511.54.5131155.5سمنودميت

يونس   38446 عبدالعظيم اسامه بنين   عماد العدادية بدر 383020151419.51567سمنودميت

نوفل   38447 عبدالمولى عاطف بنين   عماد العدادية بدر 39281814.59.51918.568سمنودميت

الفاضى   38448 عبدالرازق محمود بنين   عمر العدادية بدر 391915.5128.517.51877.5سمنودميت

على   38449 عبدالرحيم حماده بنين   فارس العدادية بدر 25111085101456.5سمنودميت

الشاويش   38450 عبدالعظيم محمد بنين   فارس العدادية بدر 267.56.55.52.51.57.544.5سمنودميت
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فوده   38451 عبدالمنعم محمد بنين   فارس العدادية بدر 33.511.5124.551312.546.5سمنودميت

جندى   38452 ابراهيم وليد بنين   فارس العدادية بدر 741.5صفر521.5واحد3سمنودميت

فرحات   38453 عبدالفتاح جلل بنين   فتحى العدادية بدر 3213161.753.561394.5سمنودميت

عطيه   38454 السعيد محمد بنين   فتحى العدادية بدر 2.57.574.5واحد12.57.562سمنودميت

ابوشاهين   38455 حسن زكى بنين   فرج العدادية بدر 1710.5622313.575.5سمنودميت

سليمان    38456 السيد عبدالفتاح فؤاد بنين   كريم العدادية بدر 41063واحد139.56.52سمنودميت

على    38457 الشيخ سند ابراهيم بنين   محمد العدادية بدر 382515.51281715.576.5سمنودميت

الديب   38458 عبدالظاهر ابراهيم بنين   محمد العدادية بدر 311512.53.53.510.51765سمنودميت

قموح   38459 محمد احمد بنين   محمد العدادية بدر 321510.54.53.5101665سمنودميت

غنيم   38460 اسماعيل اسعد بنين   محمد العدادية بدر 18.547صفر165.5641.5سمنودميت

الفخرانى   38461 السيد اسعد بنين   محمد العدادية بدر 37.52712101016.517.568سمنودميت

على    38462 الشيخ احمد السعيد بنين   محمد العدادية بدر 3415173.754716.594.5سمنودميت

نوفل   38463 ابراهيم السيد بنين   محمد العدادية بدر 28171094.51216.568.5سمنودميت

عبدربه   38464 محمد السيد بنين   محمد العدادية بدر 25.58624213.564سمنودميت

الحساب   38465 موسى الششتاوى بنين   محمد العدادية بدر 23.566.53.545.51344.5سمنودميت

الشرنوبى   38466 محمد تامر بنين   محمد العدادية بدر 204.5621.56.51766.5سمنودميت

ابوالسعود   38467 عبدالله جمال بنين   محمد العدادية بدر 205.571.524.512.565سمنودميت

خضر   38468 عبدالسلم خالد بنين   محمد العدادية بدر 20.55.561.523.513.575.5سمنودميت

حسين   38469 فوزى خالد بنين   محمد العدادية بدر 3524.514.59.510.519.518.575سمنودميت

عطاالله   38470 محمد رشدى بنين   محمد العدادية بدر 54.5غـ104.519غـ3115سمنودميت

بركات   38471 يركات صابر بنين   محمد العدادية بدر 9.59.57.57.52.5121052.5سمنودميت

عطيه   38472 عبدالفتاح صلح بنين   محمد العدادية بدر 1818.5107.54151264سمنودميت

الشيخ   38473 عبدالفتاح عادل بنين   محمد العدادية بدر 3018.51083.5131364سمنودميت
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ابوشادى   38474 مسعد عبدالبديع بنين   محمد العدادية بدر 23.5161094.513.51263سمنودميت

نصار   38475 توفيق عبدالرسول بنين   محمد العدادية بدر 139.564.52.51312.553سمنودميت

ابوالسعود   38476 الدسوقى عبدالفتاح بنين   محمد العدادية بدر 17.51513.558.5121163سمنودميت

عطيه   38477 عبدالفتاح عبدالفتاح بنين   محمد العدادية بدر 31191559.5131563سمنودميت

ابوالنصر   38478 محمود عبدالفتاح بنين   محمد العدادية بدر 2216.513.55.58.511.512.564سمنودميت

نعمان   38479 عبدالمعطى عبدالمعطى بنين   محمد العدادية بدر 36.520.5151110.51417.565سمنودميت

عطالله   38480 السيد عبدالمنعم بنين   محمد العدادية بدر 37.520148.511171864سمنودميت
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النجار   38481 عبدالرحيم عبدالمنعم بنين   محمد العدادية بدر 28.52313.57.58.5161763.5سمنودميت

الخولى   38482 سيداحمد عبدالناصر بنين   محمد العدادية بدر 34.525131210.518.514.552.5سمنودميت

جاد   38483 عبدالرسول على بنين   محمد العدادية بدر 31.5241412.510.5181763.5سمنودميت

بدر    38484 الشيخ المتولى محروس بنين   محمد العدادية بدر 11.51810107.513.51663.5سمنودميت

الدغبشى   38485 ماهر محمد بنين   محمد العدادية بدر 3717.514.513.5112018.565سمنودميت

نعمان   38486 نصر محمد بنين   محمد العدادية بدر 23271798191798سمنودميت

الشيخ   38487 السيد محمود بنين   محمد العدادية بدر 34.5221412.51219.517.578سمنودميت

داود   38488 محمد محمود بنين   محمد العدادية بدر 2015.5101210.518.516.567سمنودميت

عدس   38489 محمود محمود بنين   محمد العدادية بدر 38.52819.515152017.568سمنودميت

على    38490 الشيخ محمد مصطفى بنين   محمد العدادية بدر 24.52412.558.51314.565.5سمنودميت

نوفل   38491 عبدالفتاح منصور بنين   محمد العدادية بدر 38.527171312171865سمنودميت

فوده   38492 منصور منصور بنين   محمد العدادية بدر 332413.597.5101556.5سمنودميت

ابوعلى   38493 بشندى نهاد بنين   محمد العدادية بدر 35.530207.2510.571672.5سمنودميت

عبدالدايم     38494 الدين جمال محمد هشام بنين   محمد العدادية بدر 38.52819.58.59.517.518.567.5سمنودميت

سعيد   38495 عبدالرحيم وائل بنين   محمد العدادية بدر 372918.51214161745.5سمنودميت

النجار   38496 حسن وفيق بنين   محمد العدادية بدر 39281711.514.5161766.5سمنودميت

السخاوى   38497 راضى ياسر بنين   محمد العدادية بدر 37.52714.512.51416.51455سمنودميت

الدحديحى   38498 محمود اشرف بنين   محمود العدادية بدر 37.52710.51214.75161355سمنودميت

نصار   38499 عبدالمعطى السعيد بنين   محمود العدادية بدر 3725179111017.556سمنودميت

فوده   38500 عبدالرسول حسين بنين   محمود العدادية بدر 39292014.514.52018.565.5سمنودميت

عطاالله    38501 عبدالرحيم محمد طلعت بنين   محمود العدادية بدر 392919.512.515201866.5سمنودميت

عطيه   38502 محمود عبدالمنعم بنين   محمود العدادية بدر 2015104118.2514.545.5سمنودميت

الحساب   38503 موسى عبدالمنعم بنين   محمود العدادية بدر 38.5281913.514.519.2517.557.5سمنودميت
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حامد   38504 السيد فتحى بنين   محمود العدادية بدر 35.52611.510.512.5131445سمنودميت

عجيبه   38505 السعيد محمد بنين   محمود العدادية بدر 34.525109.510111746.5سمنودميت

سليم   38506 عبدالودود عبدالعظيم بنين   محى العدادية بدر 37.52510.5512.51118.555.5سمنودميت

نصار   38507 عبدالمعطى محمد بنين   مراد العدادية بدر 2415547.510955سمنودميت

عباس   38508 رياض محمد بنين   مروان العدادية بدر 37.518.512.57.510.512.51657سمنودميت

الخولى   38509 عبدالفتاح السيد بنين   مصطفى العدادية بدر 3129188.2511121492.5سمنودميت

الخولى   38510 عبدالرحيم عبدالحميد بنين   مصطفى العدادية بدر 171711.57.57.511.25956.5سمنودميت

قموح   38511 مصطفى عبدالمجيد بنين   مصطفى العدادية بدر 33.530199.251091584.5سمنودميت

عبدالنبى   38512 المرغنى عطيه بنين   مصطفى العدادية بدر 37.52815.514.51218.2519.548سمنودميت

ابوالسعود   38513 الدسوقى محمد بنين   مصطفى العدادية بدر 20.5147310.5168.546.5سمنودميت

حسين   38514 حسن محمد بنين   مصطفى العدادية بدر 2830165.2510181479سمنودميت

قنديل   38515 ابراهيم محمود بنين   مصطفى العدادية بدر 37.52717.57.512.518.51646.5سمنودميت

الفخرانى   38516 السيد ياسر بنين   مصطفى العدادية بدر 352715.58.511181946.5سمنودميت

شتا   38517 متولى ياسر بنين   مصطفى العدادية بدر 36.52519.5412.518.251547.5سمنودميت

قموح   38518 مصطفى ياسر بنين   مصطفى العدادية بدر 38.52819.7510.513.5191758سمنودميت

احمد    38519 عبدالشافى منصور شريف بنين   منصور العدادية بدر 3830157.581816.5810سمنودميت

الصعيدى   38520 منصور محمد بنين   منصور العدادية بدر 3528.518.512111714.557سمنودميت

زهران   38521 نبيل ربيع بنين   نبيل العدادية بدر 3421.514.5811.516.251557سمنودميت

ابوقوطه   38522 عبدالرسول عماد بنين   نشأت العدادية بدر 38.528191214.52017.559.5سمنودميت

ابوحسين   38523 عبدالحكيم اسعد بنين   نصر العدادية بدر 3928.5191512.519.751678سمنودميت

الحفناوى   38524 نصر فتحى بنين   نصر العدادية بدر 36.527.519.57.512.519.517.547.5سمنودميت

البلتاجي   38525 عبدالمنعم محمد بنين   نصر العدادية بدر 35.521.517.51213.519.252058.5سمنودميت

الشيخ   38526 عبدالفتاح منتصر بنين   نصر العدادية بدر 26.51611.54.510.517.2514.556سمنودميت
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النجار   38527 محمد محمد بنين   نهاد العدادية بدر 33.52117.541218.251655.5سمنودميت

خليل   38528 سعد السيد بنين   هشام العدادية بدر 22.519132.51217.51554.5سمنودميت

يونس   38529 موسى محمود بنين   هشام العدادية بدر 32.5191481315.51857سمنودميت

عطاالله   38530 ابراهيم احمد بنين   وائل العدادية بدر 33.524186.259171577سمنودميت

الحفناوى   38531 نصر جمال بنين   وسام العدادية بدر 3824.518.511.513201758.5سمنودميت

عرفات   38532 محمد منصور بنين   ياسر العدادية بدر 32.530184.259181677سمنودميت

تمساح   38533 عبدالرحيم ايمن بنين   يوسف العدادية بدر 3825.5191412191686سمنودميت

الدابى   38534 محمود محمد بنين   يوسف العدادية بدر 3523.518.513.51318.2517.576سمنودميت

بركات   38535 بركات مصطفى بنين   يوسف العدادية بدر 31.514177.5121413.546سمنودميت

ثابت   38536 احمد احمد بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 3825.51914.514201786.5سمنودالمستشار

الحفناوى    38537 سعد مصطفى السيد بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 39.530191415201879.5سمنودالمستشار

عبدالعظيم   38538 سيداحمد ايهاب بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 39.5302014152017.557سمنودالمستشار

شقوير    38539 محمد الدين حسام بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 3725.516121419.7517.569سمنودالمستشار

دادوه   38540 احمد خالد بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 373016.5131519.751957.5سمنودالمستشار

شاهين   38541 جميل طلعت بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 38301912.514.5201777سمنودالمستشار

خليل   38542 السيد عبدالحليم بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 3827.51312.51519.251767.5سمنودالمستشار

بدر   38543 نصر عبدالحليم بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 39.5302015152017.559.5سمنودالمستشار

شتا   38544 السعيد محمد بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 38.523.516.513.510.51617.567سمنودالمستشار

الدرينى   38545 محمد محمد بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 35.524.511.56.5917.251557سمنودالمستشار

البربرى   38546 عبدالله مصطفى بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 3019.5107.5316.2517.567سمنودالمستشار

بركات   38547 فهيم ياسر بنات     اسراء العدادية صقر منصور صفوت 383019.51313.519.751978سمنودالمستشار

فلح   38548 محمد عبدالناصر بنات     اسلم العدادية صقر منصور صفوت واحد27.527106.55.518138سمنودالمستشار

سرور    38549 الدين نور فتحى بنات     اسلم العدادية صقر منصور صفوت 19.5153.54.53.5111045.5سمنودالمستشار
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ابوريه   38550 عبدالعظيم السيد بنات     اسماء العدادية صقر منصور صفوت 35.515.5109418.2517.577.5سمنودالمستشار

جابر   38551 السعيد عاطف بنات     اسماء العدادية صقر منصور صفوت 33.51810107.518.2518.576سمنودالمستشار

قوطه    38552 عبدالعاطى السيد محمد بنات     اسماء العدادية صقر منصور صفوت 3318107.5415.751974.5سمنودالمستشار

يونس    38553 عبدالفتاح رضا محمد بنات     اسماء العدادية صقر منصور صفوت 39.52918.514152018.577سمنودالمستشار

الحساب   38554 حسنين منتصر بنات     اسماء العدادية صقر منصور صفوت 3922101312.518.2518.576.5سمنودالمستشار

ديدح   38555 عبدالعظيم عاطف بنات     الء العدادية صقر منصور صفوت 3017.510108.516.2518.584.5سمنودالمستشار

عماره   38556 السيد ابوالعزم بنات     الزهراء العدادية صقر منصور صفوت 35.522.510.58816.517.577سمنودالمستشار

فوده   38557 حسن عصام بنات     الهام العدادية صقر منصور صفوت 36.523147.58.517.2518.576.5سمنودالمستشار

نصار   38558 السيد على بنات     الهام العدادية صقر منصور صفوت 3422.513.581016.51976.5سمنودالمستشار

ابوخليل   38559 عبدالعليم جمال بنات     امانى العدادية صقر منصور صفوت 29.517107.5915.7512.576سمنودالمستشار

ابوحسين   38560 منصور هانى بنات     امانى العدادية صقر منصور صفوت 34.518.514101018.513.577.5سمنودالمستشار

شقوير   38561 محمد محمد بنات     امنيه العدادية صقر منصور صفوت 37.52818.51112.52016.569سمنودالمستشار

ابوحسين   38562 منصور هانى بنات     امنيه العدادية صقر منصور صفوت 3120159.51218.51477.5سمنودالمستشار

الصيرفى   38563 محمود حمدى بنات     اميره العدادية صقر منصور صفوت 36.530207.2511191578سمنودالمستشار

النجار   38564 فؤاد وليد بنات     اميره العدادية صقر منصور صفوت 38.52719.512.511201967.5سمنودالمستشار

عطيه   38565 راغب السيد بنات     ايمان العدادية صقر منصور صفوت 3825.512.513.511.516.51267.5سمنودالمستشار

البحيرى   38566 متولى خالد بنات     ايمان العدادية صقر منصور صفوت 39.52918.51414.519.251767.5سمنودالمستشار

ابوالسعود   38567 عبدالحليم رمضان بنات     ايمان العدادية صقر منصور صفوت 39.530181414.518.751969.5سمنودالمستشار

جابر   38568 بدير عبدالفتاح بنات     ايمان العدادية صقر منصور صفوت 3323.51361316.251267.5سمنودالمستشار

الشيوى   38569 عبدالودود ناصر بنات     ايمان العدادية صقر منصور صفوت 39.52919.51514.519.52068.5سمنودالمستشار

الفضالى   38570 ابراهيم هانى بنات     ايمان العدادية صقر منصور صفوت 3525.51212.51317.2517.578.5سمنودالمستشار

شتا   38571 المرغنى وحيد بنات     ايمان العدادية صقر منصور صفوت 39.529191414.7519.7517.567.5سمنودالمستشار

الصيرفى   38572 عبدالرحيم ابراهيم بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 30.51514.559.516.2517.556.5سمنودالمستشار
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خالد   38573 عبدالرحيم احمد بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 311713.57.59.515.7517.586.5سمنودالمستشار

التركه   38574 المتولى اشرف بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 3924.516.515152017.567.5سمنودالمستشار

البلتاجي    38575 عبدالسلم عبدالرحيم الله بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 39.5302015152018.579سمنودالمستشار

رضوان   38576 حسن حمدى بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 33.515108.5917.751566.5سمنودالمستشار

عبدالدايم   38577 محمود عبدالمنصف بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 39.53019.751515202079سمنودالمستشار

خليل   38578 سعد محمود بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 31.518.57.55.5913.751975.5سمنودالمستشار

حامد   38579 محمد نزيه بنات     ايه العدادية صقر منصور صفوت 3527207.2511.51915.5710سمنودالمستشار

السايس   38580 مصطفى نبيل بنات     بسمه العدادية صقر منصور صفوت 342512.51313.51812.559.5سمنودالمستشار

الدرينى    38581 احمد عبدالمعبود اشرف بنات     تبارك العدادية صقر منصور صفوت 2222.510311.5131353سمنودالمستشار

العشرى   38582 ابراهيم توكل بنات     تغريد العدادية صقر منصور صفوت 393016.5141419.51985سمنودالمستشار

عطاالله   38583 ابراهيم رشاد بنات     تهانى العدادية صقر منصور صفوت 34.516.510.57.5315.7518.574.5سمنودالمستشار

على    38584 الشيخ موسى عبدالرازق بنات     حبيبه العدادية صقر منصور صفوت 393016.511.51118.7518.575سمنودالمستشار

يونس   38585 ابراهيم مصطفى بنات     حبيبه العدادية صقر منصور صفوت 39.53019.515152017.585.5سمنودالمستشار

فوده   38586 نصر محمد بنات     داليا العدادية صقر منصور صفوت 39.52819.514.51319.7518.576.5سمنودالمستشار

جمعه   38587 المتولى احمد بنات     دنيا العدادية صقر منصور صفوت 13.751772نصف3071.56سمنودالمستشار

ابوالسعود   38588 ابراهيم شوقى بنات     دنيا العدادية صقر منصور صفوت 33.58.5107.5215.51373سمنودالمستشار

سليمان   38589 فؤاد عماد بنات     دنيا العدادية صقر منصور صفوت 33151092.515.751573سمنودالمستشار

شاهين   38590 عاطف ماهر بنات     دنيا العدادية صقر منصور صفوت 38.515147.5215.751373.5سمنودالمستشار

جابر   38591 السعيد جمال بنات     دينا العدادية صقر منصور صفوت 38.51612.511.57.51717.575سمنودالمستشار

نوفل   38592 ابوالمعاطى حماده بنات     دينا العدادية صقر منصور صفوت 3415107.521417.553سمنودالمستشار

حامد   38593 عبدالسلم عبدالسلم بنات     دينا العدادية صقر منصور صفوت 392915.5135.517.518.574سمنودالمستشار

ابوالسعود   38594 احمد عبدالله بنات     دينا العدادية صقر منصور صفوت 39291413.5416.7516.574سمنودالمستشار

فوده   38595 مصطفى محمد بنات     دينا العدادية صقر منصور صفوت 13.51673واحد3163.54سمنودالمستشار
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حماد   38596 محمد راضى بنات     رانيا العدادية صقر منصور صفوت 39.529.518.51313.51917.574سمنودالمستشار

جمعه   38597 سعد منصور بنات     رجاء العدادية صقر منصور صفوت 3821.511.58217.751863سمنودالمستشار

العشرى   38598 عبدالغنى عبدالمنعم بنات     رشا العدادية صقر منصور صفوت 38.5151010417.7517.562.5سمنودالمستشار

مجاهد    38599 محمد عبدالحميد وائل بنات     رشا العدادية صقر منصور صفوت 371810107.516.251963سمنودالمستشار

الحفناوى   38600 مصطفى مصطفى بنات     رضوى العدادية صقر منصور صفوت 39.524.55.511.57.51517.563سمنودالمستشار

على    38601 الشيخ دسوقى محمد بنات     رقيه العدادية صقر منصور صفوت 39.524.57114.51815.575سمنودالمستشار

عطيه   38602 نصر محمد بنات     رنا العدادية صقر منصور صفوت 392712.513121815.575سمنودالمستشار

على   38603 عبدالحميد على بنات     روان العدادية صقر منصور صفوت 38.52610121016.51575.5سمنودالمستشار

عطاالله   38604 على محمد بنات     روان العدادية صقر منصور صفوت 383019.751413.519.514.585سمنودالمستشار

سعيد   38605 عبدالرحيم وائل بنات     روان العدادية صقر منصور صفوت 39.53019.51514.52015.588سمنودالمستشار

الباجورى   38606 السيد وليد بنات     رودينه العدادية صقر منصور صفوت 39.52919.751411.5191778سمنودالمستشار

الخولى   38607 عبدالمقصود فهيم بنات     ريم العدادية صقر منصور صفوت 3827.519.51310.517.51778سمنودالمستشار

جمعه   38608 محمد محمد بنات     ريم العدادية صقر منصور صفوت 38.52919.7513.512.519.51879سمنودالمستشار

ابوالسعود   38609 السعيد السعيد بنات     ريهام العدادية صقر منصور صفوت 36.52918.514.510.518.51779سمنودالمستشار

ابوالسعود   38610 المحمدى محمد بنات     زهراء العدادية صقر منصور صفوت 3028.518117.517.517.577سمنودالمستشار

ابوجبل   38611 شعبان ابوجبل بنات     زينب العدادية صقر منصور صفوت 393019.7514.514.519.517.589سمنودالمستشار

نوفل   38612 صلح احمد بنات     ساره العدادية صقر منصور صفوت 38.52819.51311.5201668سمنودالمستشار

صقر   38613 احمد عماد بنات     ساره العدادية صقر منصور صفوت 38.52919.7514.513.519.7516.578.5سمنودالمستشار

تمساح   38614 نصر نصر بنات     ساره العدادية صقر منصور صفوت 382919.513.51318.51777سمنودالمستشار

حامد   38615 عبدالسلم عبدالسلم بنات     سالى العدادية صقر منصور صفوت 3829.516131014.51477سمنودالمستشار

نمله   38616 احمد مصطفى بنات     سحر العدادية صقر منصور صفوت 3226.515127.514.511.575سمنودالمستشار

دراز   38617 محمد احمد بنات     سلمى العدادية صقر منصور صفوت 38.52818.5149.518.51877سمنودالمستشار

خليل   38618 مصطفى حسن بنات     سلمى العدادية صقر منصور صفوت 37.5281811.57.517.51875سمنودالمستشار
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عماره   38619 حسين مصطفى بنات     سلمى العدادية صقر منصور صفوت 37.529.519151018.517.555سمنودالمستشار

الحساب   38620 السيد محمد بنات     سماح العدادية صقر منصور صفوت 3828.518.5141318.51885سمنودالمستشار

قموح   38621 مصطفى عبدالمحسن بنات     سميه العدادية صقر منصور صفوت 39.53019.515152017.576.5سمنودالمستشار

بدره   38622 على احمد بنات     سهيله العدادية صقر منصور صفوت 392517147.51417.576سمنودالمستشار

حامد   38623 احمد احمد بنات     شروق العدادية صقر منصور صفوت 8.512103.51.56.511.555سمنودالمستشار

حامد   38624 محمد ايمن بنات     شروق العدادية صقر منصور صفوت 372714118.514.512.575.5سمنودالمستشار

الخولى   38625 حمدى خالد بنات     شروق العدادية صقر منصور صفوت 38.53020151419.751578سمنودالمستشار

عاشور   38626 عبدالرحيم عادل بنات     شريهان العدادية صقر منصور صفوت 3522.516.5111117.516.566.5سمنودالمستشار

فلح    38627 محمد عبدالرحيم جمال بنات     شمعه العدادية صقر منصور صفوت 33.519.513.597.51014.553.5سمنودالمستشار

الخولى   38628 ابراهيم احمد بنات     شهد العدادية صقر منصور صفوت 38.528161111.518.51985سمنودالمستشار

ابوحسين   38629 المرسى اللفى بنات     شهد العدادية صقر منصور صفوت 30.511.5103.5816.511.585سمنودالمستشار

البلتاجى   38630 عبدالرؤف حمدى بنات     شهد العدادية صقر منصور صفوت 34.515.55.52.55.51512.585.5سمنودالمستشار

ثابت   38631 محمد عبدالرحيم بنات     شهد العدادية صقر منصور صفوت 3623.5117.5818.512.566سمنودالمستشار

ابوحسين   38632 فاروق محمود بنات     شهد العدادية صقر منصور صفوت 39.529.51915152013.576سمنودالمستشار

العشرى   38633 عبدالفتاح سمير بنات     شيماء العدادية صقر منصور صفوت 34.527.514.51211.5191486سمنودالمستشار

عطاالله   38634 عبدالمنصف على بنات     شيماء العدادية صقر منصور صفوت 39.528.518.513.514.75201387.5سمنودالمستشار

عامر   38635 ابراهيم متولى بنات     شيماء العدادية صقر منصور صفوت 38271713.514.5201987.5سمنودالمستشار

عسكر   38636 عبدالعاطى محمد بنات     شيماء العدادية صقر منصور صفوت 36.521.514.512.5132014.577.5سمنودالمستشار

ابوالنصر   38637 عبدالغنى محمد بنات     شيماء العدادية صقر منصور صفوت 393019.51414.752011.577سمنودالمستشار

ابوعلى   38638 ابوالمجد عبدالعزيز بنات     صباح العدادية صقر منصور صفوت 341410.58.51018676.5سمنودالمستشار

ابوموسى    38639 ربيع محمد السيد بنات     صفاء العدادية صقر منصور صفوت 3820.510.58111911.566سمنودالمستشار

عبدالله   38640 السعيد محمد بنات     علياء العدادية صقر منصور صفوت 26.518.5117.59.5178.566سمنودالمستشار

نوفل   38641 مصطفى عبدالسلم بنات     غاده العدادية صقر منصور صفوت 3829.5181214.752013.578سمنودالمستشار
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سرور   38642 منصور احمد بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 24.52210.54917.51165.5سمنودالمستشار

شتا   38643 محمد السيد بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 9.575نصفنصفنصف12.532.5سمنودالمستشار

ابوالعينين   38644 عبدالفتاح حسن بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 3729.515.514.5152016.576سمنودالمستشار

ابوالفضيل   38645 عبدالله عبدالسلم بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 3521.5101112181276سمنودالمستشار

نوفل   38646 عبدالفتاح علء بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 39.52516.511.514191466سمنودالمستشار

الحساب   38647 ابراهيم فتحى بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 39.529.5181414.52016.566.5سمنودالمستشار

عبدالله   38648 سعد محمد بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 38.528.516.51414.52016.576.5سمنودالمستشار

نعمان   38649 محمود محمد بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 30.52210912.51911.566.5سمنودالمستشار

على    38650 الشيخ عبدالفتاح مصطفى بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 36.519.512.59.510199.572.5سمنودالمستشار

ابوحشيش   38651 محمد مصطفى بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 372513147.5191372.5سمنودالمستشار

ابوشادى   38652 ابراهيم وائل بنات     فاطمه العدادية صقر منصور صفوت 3520.57137.517.51373.5سمنودالمستشار

شرف   38653 على حسن بنات     لبنى العدادية صقر منصور صفوت 29.5847.55161073.5سمنودالمستشار

نصار   38654 ابوالعمايم فتحى بنات     لورا العدادية صقر منصور صفوت 38.520.57.57.5416.51363سمنودالمستشار

مبارك   38655 ابراهيم محمد بنات     مايا العدادية صقر منصور صفوت 392913.513.513.5201779.5سمنودالمستشار

حسين   38656 الباز حماده بنات     مروه العدادية صقر منصور صفوت 37.519611.511.51812.565سمنودالمستشار

نمله   38657 محمد ابراهيم بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 38296.514.513.51916.562.5سمنودالمستشار

يونس   38658 محمد ابوالمعاطى بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 37.5236.514.51318.514.563.5سمنودالمستشار

عبدالرازق   38659 احمد اشرف بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 38.5291712.58.519.51663سمنودالمستشار

ابوالسعود   38660 محمد اشرف بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 3621.51097.519.515.574سمنودالمستشار

العشرى   38661 عبدالسلم حسن بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 3830177.59.5201465سمنودالمستشار

شداد   38662 منصور سامى بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 37.519.54.512818.51573سمنودالمستشار

نوفل   38663 سعد صلح بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 38.527.515.512.513.5191575سمنودالمستشار

عطيه   38664 عبدالفتاح صلح بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 32.516101291910.573سمنودالمستشار
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عطيه   38665 عبدالرؤف طارق بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 38.53017.51514.752016.575سمنودالمستشار

غنيم   38666 اسماعيل فاروق بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 26291710.2513.51913.594سمنودالمستشار

الشبراوى   38667 محمود مبروك بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 39.5301915152014.572.5سمنودالمستشار

على    38668 الشيخ محمد محمد بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 38.5161012.5819.751862.5سمنودالمستشار

حامد   38669 السعيد مسعد بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 38.525.5108.57.519.51472.5سمنودالمستشار

الدهمه   38670 محمد منصور بنات     مريم العدادية صقر منصور صفوت 33.5156.5941913.582.5سمنودالمستشار

داود   38671 نصر امجد بنات     ملك العدادية صقر منصور صفوت 38291010.57.518.514.572سمنودالمستشار

الشيخ   38672 صلح معاطى بنات     منار العدادية صقر منصور صفوت 34197.513218.51775.5سمنودالمستشار

البلتاجى   38673 شحاته اسعد بنات     منه العدادية صقر منصور صفوت 3928.5171414.5201777.5سمنودالمستشار

حسن   38674 مصطفى حسن بنات     مى العدادية صقر منصور صفوت 29.513.57.59.53.51215.575.5سمنودالمستشار

نعمان   38675 المتولى صلح بنات     مى العدادية صقر منصور صفوت 25.511.56.57.52.5815.575.5سمنودالمستشار

فلح   38676 محمود عبدالفتاح بنات     ناديه العدادية صقر منصور صفوت 25.510.55.583.5101667.5سمنودالمستشار

شادى   38677 عبدالحكيم فؤاد بنات     ناديه العدادية صقر منصور صفوت 33187.513.57.513.517.587سمنودالمستشار

نوفل   38678 عبدالفتاح مصطفى بنات     ناديه العدادية صقر منصور صفوت 39.53018.515152018.589سمنودالمستشار

احمد   38679 جمال هانى بنات     نانسى العدادية صقر منصور صفوت 21.54.51043710.555.5سمنودالمستشار

بدره   38680 عبدالسلم خالد بنات     نبيله العدادية صقر منصور صفوت 3928.519.51514.519.518.579.5سمنودالمستشار

حامد   38681 ابراهيم شوقى بنات     نجوى العدادية صقر منصور صفوت 67107.53.541658سمنودالمستشار

الصيرفى   38682 عبدالعظيم جمال بنات     ندا العدادية صقر منصور صفوت 382714.512.510.52018.569.5سمنودالمستشار

ابوالفضل   38683 على محمد بنات     ندا العدادية صقر منصور صفوت 269.54.57.51.55.515.575سمنودالمستشار

الله    38684 عطا احمد نصر بنات     ندا العدادية صقر منصور صفوت 35.515.512112.516.51975سمنودالمستشار

البلتاجى   38685 عبدالعظيم عبدالسلم بنات     ندى العدادية صقر منصور صفوت 39.5261312.512.51517.576.5سمنودالمستشار

الحفناوى   38686 محمد محمد بنات     ندى العدادية صقر منصور صفوت 37.526.51011.531316.566سمنودالمستشار

شداد   38687 السعيد مصطفى بنات     ندى العدادية صقر منصور صفوت 383017.514152018.576.5سمنودالمستشار
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سلطين   38688 عبدالحميد شكرى بنات     نرمين العدادية صقر منصور صفوت 39.529151514201877.5سمنودالمستشار

مسعد   38689 احمد علء بنات     نرمين العدادية صقر منصور صفوت 39.526.514.514.511181877.5سمنودالمستشار
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النجار   38690 السيد نصر بنات     نرمين العدادية صقر منصور صفوت 39.521.513.51510181777.5سمنودالمستشار

الشيوى   38691 على نصر بنات     نرمين العدادية صقر منصور صفوت 39.53019.51513.519.751488سمنودالمستشار

عطاالله   38692 احمد اشرف بنات     نها العدادية صقر منصور صفوت 38.52919.5151419.51879سمنودالمستشار

الشيوى   38693 عبدالله محمود بنات     نهله العدادية صقر منصور صفوت 39.53019.514.5141918.577سمنودالمستشار

الفاضى   38694 على خالد بنات     نورهان العدادية صقر منصور صفوت 39.5281814152019.567.5سمنودالمستشار

نمله   38695 محمد نصر بنات     نورهان العدادية صقر منصور صفوت 392818.5141419.751968.5سمنودالمستشار

النشار   38696 محمود احمد بنات     نيره العدادية صقر منصور صفوت 3928181413.519.519.568سمنودالمستشار

الحفناوى   38697 السيد اكرم بنات     نيره العدادية صقر منصور صفوت 3926.515.514.751319.51977سمنودالمستشار

نصار   38698 عبدالعاطى السعيد بنات     نيره العدادية صقر منصور صفوت 23.5814.510.511.513.515.576.5سمنودالمستشار

خليل   38699 عبدالسلم حسنى بنات     نيره العدادية صقر منصور صفوت 211513.51410121586.5سمنودالمستشار

سليم   38700 ابراهيم محمد بنات     هاله العدادية صقر منصور صفوت 38.53019.7515152019.577سمنودالمستشار

ابوالفرو   38701 محمود هانى بنات     هاله العدادية صقر منصور صفوت 392317.598.5181956.5سمنودالمستشار

سلم   38702 السيد محمد بنات     هانم العدادية صقر منصور صفوت 2016108.55.511.517.576سمنودالمستشار

عطيه   38703 عبدالعزيز حسن بنات     هبه العدادية صقر منصور صفوت 28.51614.5891618.557.5سمنودالمستشار

الصيرفى   38704 عبدالعزيز محمود بنات     هناء العدادية صقر منصور صفوت 38.524.5177.510172078.5سمنودالمستشار

مراد   38705 عبدالفتاح السيد بنات     وصال العدادية صقر منصور صفوت 29181589.5161969سمنودالمستشار

الشيوى   38706 على حمدى بنات     وفاء العدادية صقر منصور صفوت 38.530201515202078.5سمنودالمستشار

شتا   38707 عبدالحكيم سامى بنات     يارا العدادية صقر منصور صفوت 39291912.51316.52068سمنودالمستشار

جابر   38708 موسى الشحات بنات     ياسمين العدادية صقر منصور صفوت 3429207121616.584.5سمنودالمستشار

ابوالفروا   38709 السيد ايمن بنات     ياسمين العدادية صقر منصور صفوت 3925171513.5202068سمنودالمستشار

حسن   38710 محمد ايمن بنات     ياسمين العدادية صقر منصور صفوت 38.527.519.512.511.5152078.5سمنودالمستشار

نوفل   38711 سعد عبدالناصر بنات     ياسمين العدادية صقر منصور صفوت 39291811.511.5182077.5سمنودالمستشار

غلوش   38712 توفيق مجدى بنات     ياسمين العدادية صقر منصور صفوت 383018.513.2512181886سمنودالمستشار
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الجعفراوى    38713 ربيع محمد محمد بنات     ياسمين العدادية صقر منصور صفوت 11.576.57.57.51012.557.5سمنودالمستشار

نمله   38714 عبدالمنعم موسى بنات     ياسمين العدادية صقر منصور صفوت 38.517.51714142019.578سمنودالمستشار

علم   38715 عبدالخالق خالد بنات     ياسمينا العدادية صقر منصور صفوت 39.529171515191977.5سمنودالمستشار

الفقى    38716 السيد محمد على المشتركة  ابراهيم العدادية 291611127.518.51879سمنودالعزيزية

عبدالصمد    38717 عبدالمنعم عبده اشرف المشتركة  احمد العدادية 30.5151012417.519.578سمنودالعزيزية

المطاهر    38718 ابواليزيد محمد السيد المشتركة  احمد العدادية 33.5191312.57.518.51877.5سمنودالعزيزية

والى    38719 السيد ايوب الصبرى المشتركة  احمد العدادية 261511.512.5318.51876.5سمنودالعزيزية

حجازى     38720 الله فضل اسماعيل جمال المشتركة  احمد العدادية 9.510.52.55.5217.517.554.5سمنودالعزيزية

الرفاعى     38721 الله عوض سيداحمد حمدى المشتركة  احمد العدادية 3216.513127.51617.576.5سمنودالعزيزية

عوض     38722 سند سند حسن سند المشتركة  احمد العدادية 39.53019.5151519.519810سمنودالعزيزية

صمول    38723 احمد احمد عاصم المشتركة  احمد العدادية 39.5282015152019710سمنودالعزيزية

والى    38724 عبدالحى محمد عبدالغفور المشتركة  احمد العدادية 38161315121817.569سمنودالعزيزية

جبر    38725 احمد عبدالموجود عبدالملك المشتركة  احمد العدادية 361512.513.57.5181668.5سمنودالعزيزية

يوسف    38726 محمود عبدالمعطى محمد المشتركة  احمد العدادية 26171012.57.5181867.5سمنودالعزيزية

بلل    38727 ابوالعل عبدالله نصر المشتركة  احمد العدادية 32181514918.518.567.5سمنودالعزيزية

عبدالعال    38728 على راغب احمد المشتركة  اسامه العدادية 39.529201515201968سمنودالعزيزية

عصر    38729 يوسف السيد يوسف المشتركة  اشرف العدادية 34.5261612.59.519.52069سمنودالعزيزية

ابواحمد    38730 نصر محمد محمود المشتركة  السيد العدادية 18.58.51082.517.51966سمنودالعزيزية

ابوحماده    38731 محمد محمد احمد المشتركة  جمال العدادية 33.517.513143.51718.556.5سمنودالعزيزية

حجازى    38732 اسماعيل اسماعيل اسماعيل المشتركة  جمال العدادية 20.516.512.585.51814.567.5سمنودالعزيزية

عبدالصمد    38733 محمد جمال محمد المشتركة  جمال العدادية 24.57.5107.54.51716.576.5سمنودالعزيزية
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برانى   38734 السنوسى احمد المشتركة  حازم العدادية 37.530151514.5201979سمنودالعزيزية

حجازى    38735 اسماعيل عبدالله احمد المشتركة  حازم العدادية 30.512107.5514.516.577سمنودالعزيزية

الشرقاوى    38736 محمد محمد احمد المشتركة  حازم العدادية 20.57.53.59512.51064.5سمنودالعزيزية

غطاس     38737 العزب محمد السلم سيف المشتركة  حسام العدادية 23959.55141373.5سمنودالعزيزية

مصطفى    38738 احمد عيسى جمال المشتركة  خالد العدادية 35.5197.597.515.52066.5سمنودالعزيزية

احمد    38739 السيد عثمان محمد المشتركة  ربيع العدادية 36.5181010.57.515.516.573.5سمنودالعزيزية

حكارش    38740 حامد عبدالشكور محسن المشتركة  رشاد العدادية 9116.5108138.555سمنودالعزيزية

حسين    38741 احمد عبدالمجيد عاطف المشتركة  رضا العدادية 341510991512.555سمنودالعزيزية

عصر    38742 واصل السيد محمد المشتركة  رضا العدادية 2085.54.57.513.513.555سمنودالعزيزية

الروبى    38743 على محمد سيداحمد المشتركة  زياد العدادية 362014129.51616.578سمنودالعزيزية

حكارش    38744 مرسى محمود محمود المشتركة  زياد العدادية 3315.513.511.51017.515.566.5سمنودالعزيزية

قربه    38745 احمد محمد طارق المشتركة  سمير العدادية 35.519.511.510.591714.566سمنودالعزيزية

عصر    38746 نصر عبدالملك فتحى المشتركة  شوقى العدادية 37.5171011.58.5161465.5سمنودالعزيزية

قاسم    38747 محمد السيد محمد المشتركة  صبرى العدادية 27.510.55.58.551510.575.5سمنودالعزيزية

بلل    38748 زكريا محمد محمد المشتركة  عادل العدادية 2911.56115.515.51873.5سمنودالعزيزية

والى    38749 محمود عبدالحى رمضان المشتركة  عبدالحى العدادية 3815.51011.57.516.51876.5سمنودالعزيزية

صمول   38750 عبدالودود محمود المشتركة  عبدالرحمن العدادية 3923.51410.510181885سمنودالعزيزية

يوسف   38751 عبدالحى ماجد المشتركة  عبدالناصر العدادية 57.531514.565واحد28.5سمنودالعزيزية

حكارش    38752 حسن البيلى محمد المشتركة  عمرو العدادية 20.510.557.52.515.51666سمنودالعزيزية

عصر   38753 محمود السعيد المشتركة  محمد العدادية 3918121313.517.518.579سمنودالعزيزية

حماده    38754 حافظ عبدالجليل حافظ المشتركة  محمد العدادية 32.51510127.5151566.5سمنودالعزيزية

رمضان    38755 محمد احمد حمدى المشتركة  محمد العدادية 38.53018.513.5142019.567.5سمنودالعزيزية

رمضان    38756 الدين جمال عادل المشتركة  محمد العدادية 35.515107.55161457سمنودالعزيزية
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عبدالصمد     38757 عباس محمد الدين عصام المشتركة  محمد العدادية 35.518188.55.516.514.567سمنودالعزيزية

والى    38758 السيد الششتاوى محمود المشتركة  محمد العدادية 341516.57.54.5161666.5سمنودالعزيزية
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الجزار    38759 المتولى محمد مسعد المشتركة  محمد العدادية 38.528.5191515201668.5سمنودالعزيزية

الجزار    38760 محمود عطيه ايمن المشتركة  محمود العدادية 36.51714.57.55.5141566.5سمنودالعزيزية

الدسوقي     38761 الله عوض عبدالمجيد خالد المشتركة  محمود العدادية 351715.58.55.514.51666.5سمنودالعزيزية

ابوصمول    38762 محمود محمود علء المشتركة  محمود العدادية 3815168.5914.514.566.5سمنودالعزيزية

عصر     38763 محمد عبدالعظيم سند محمد المشتركة  محمود العدادية 361616.57.581316.567سمنودالعزيزية

والى     38764 عبدالصمد محمد محمد محمد المشتركة  محمود العدادية 361514.57.57.516.515.566سمنودالعزيزية

يوسف    38765 صالح على جلل المشتركة  اسراء العدادية 38.527.51912.514.5201686.5سمنودالعزيزية

بلل    38766 زكريا محمد رأفت المشتركة  اسراء العدادية 32.515.5125.57.51318.576.5سمنودالعزيزية

الطوانسى     38767 جبر احمد فوزى عبدالموجود المشتركة  اسراء العدادية 3211.5105.54.5101755.5سمنودالعزيزية

محمود   38768 نصر علء المشتركة  اسراء العدادية 36.515117.53.514.51576.5سمنودالعزيزية

يوسف    38769 عبدالمعطى محمد محمود المشتركة  اسراء العدادية 38.517.51512.51317.51877سمنودالعزيزية

احمد    38770 الغباشى عبدالمعبود محمد المشتركة  اسماء العدادية 3821161310.517.51877سمنودالعزيزية

حسين    38771 احمد بندارى عنتر المشتركة  اعتماد العدادية 30.5671.541214.573.5سمنودالعزيزية

بلل     38772 محمد صابر محمد علياء المشتركة  الميره العدادية 37104.545.5101375سمنودالعزيزية

الجزار   38773 مندور السيدعلى المشتركة  امال العدادية 36.512.5107.57.511.51765.5سمنودالعزيزية

قربه    38774 الصبرى ابوالنصر الصبرى المشتركة  اميره العدادية 3817.5157.57.5151777سمنودالعزيزية

بلل    38775 ابراهيم محمد محمد المشتركة  اميره العدادية 2777.52.53.57.512.576سمنودالعزيزية

ابوصالحه    38776 على السعيد مصطفى المشتركة  اميره العدادية 34.523.5131210151465سمنودالعزيزية

قربه   38777 احمد احمد المشتركة  امينه العدادية 25.520.5107.546.51575.5سمنودالعزيزية

الغباشى    38778 هلل محمد محمد المشتركة  ايثار العدادية 36.52513121017.51575.5سمنودالعزيزية

قربه   38779 سلمه رضا المشتركة  ايمان العدادية 39.5281814.51319.51755سمنودالعزيزية

والي    38780 السيد ايوب السيد المشتركة  تقى العدادية 271712.54.547.51564.5سمنودالعزيزية

الشرقاوى    38781 احمد محمد ابراهيم المشتركة  ثناء العدادية 27216.57.5410.514.574سمنودالعزيزية
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عميش    38782 على احمد عبدالحميد المشتركة  دينا العدادية 37.526.519141519.517.585سمنودالعزيزية

يوسف    38783 عبدالحميد على عبدالحميد المشتركة  دينا العدادية 37.52414111314.518.585سمنودالعزيزية

عبدالعال    38784 عبدالعزيز محمد هيثم المشتركة  رشا العدادية 2217.51087.5716.545سمنودالعزيزية

البلتاجى    38785 السيد سليمان بدير المشتركة  رضوى العدادية 3626.513.597.514.516.586سمنودالعزيزية

عثمان    38786 السيد محمد السيد المشتركة  رقيه العدادية 38.526.5171414.519.517.586سمنودالعزيزية

حسين    38787 فهيم طلعت مجدى المشتركة  ساره العدادية 382516.51210181686سمنودالعزيزية

مقدام    38788 راغب ثابت ماهر المشتركة  سماح العدادية 36.528.516.511.5121816.585.5سمنودالعزيزية

قوره    38789 على سيداحمد يحى المشتركة  سندس العدادية 3725.51613.512.516.516.585.5سمنودالعزيزية

حكارش    38790 يوسف الشربينى المحمدى المشتركة  شروق العدادية 34.52715111014.514.584.5سمنودالعزيزية

عصر    38791 نصر على فايز المشتركة  شروق العدادية 372611.510813.516.584.5سمنودالعزيزية

عبدالصمد    38792 احمد السيد المشتركة  شمسعلء العدادية 3626151211.518.517.564.5سمنودالعزيزية

عبدالصمد    38793 عباس عباس شاكر المشتركة  شهد العدادية 34.52415.5108.51412.574.5سمنودالعزيزية

صالح    38794 على فتحى على المشتركة  شهد العدادية 342612.59.59161584.5سمنودالعزيزية

بدار    38795 محمود محمد ياسر المشتركة  شهيناز العدادية واحد3.516.56نصف2615107.5سمنودالعزيزية

يوسف    38796 محمود عبدالحى رفيق المشتركة  شيماء العدادية 3219.51332.512.518.556.5سمنودالعزيزية

الششتاوي    38797 السيد محمد اشرف المشتركة  صباح العدادية 241513.52.5311.51545سمنودالعزيزية

قربه    38798 منصور عبدالمولى محمد المشتركة  عزه العدادية 3412.5142.5213.517.556.5سمنودالعزيزية



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1797

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حسيبه   38799 عبدالقوى مجدى المشتركة  فاطمه العدادية 34241597.5181964.5سمنودالعزيزية

مقدام    38800 راغب علم مختار المشتركة  ليلى العدادية 392919.513.513192085سمنودالعزيزية

صمول    38801 محمود محمد حماده المشتركة  ماجده العدادية 39.528.51913131919.576.5سمنودالعزيزية

غزاله    38802 مصطفى محمد محمد المشتركة  مرام العدادية 37.52916.5108161765.5سمنودالعزيزية

حكارش    38803 احمد محمد احمد المشتركة  مريم العدادية 2920.51447.513.51556سمنودالعزيزية

صمول    38804 السيد ابراهيم حامد المشتركة  مريم العدادية 372216.58.57.5181655سمنودالعزيزية

عصر    38805 نصر وفدى محمد المشتركة  مريم العدادية 392616.51212.519.51656.5سمنودالعزيزية

بلل     38806 على السعيد محمود الله المشتركة  منه العدادية 2721.5111.53.51513.554سمنودالعزيزية

عبدالصمد    38807 عباس محمد عبدالحكيم المشتركة  ميرنا العدادية 362514.57.57.5191965سمنودالعزيزية

حسين    38808 عبدالفتاح منسوب عبدالله المشتركة  نادره العدادية 181511.534.510.51345سمنودالعزيزية

عصر    38809 عبدالغنى ابراهيم ايمن المشتركة  نورا العدادية 27.522.510.567.5121646سمنودالعزيزية

الشافعى    38810 ابوالفضل احمد ابوالفضل المشتركة  نورهان العدادية 35.52012.547.511.517.554.5سمنودالعزيزية

قربه    38811 المرسى محمد عبدالباسط المشتركة  هاجر العدادية 352514.5118.517.51766سمنودالعزيزية

عبدالصمد    38812 عباس عباس صابر المشتركة  هدى العدادية 35.52714.548151855.5سمنودالعزيزية

قربه    38813 محمد عبدالله عبدالله المشتركة  هدير العدادية 37.5251611121915.557سمنودالعزيزية

حسيبه   38814 عبدالقوى فرحات المشتركة  هدير العدادية 382515.512.513.518.51756.5سمنودالعزيزية

قاسم    38815 محمد السيد احمد المشتركة  وعد العدادية 39.527.518.514.51419.751756.5سمنودالعزيزية

الجمل    38816 محمد ابراهيم السيد المشتركة   ابراهيم ع هاشم 32.511.51691015742.5سمنودميت

دبور   38817 ابراهيم جميل المشتركة   ابراهيم ع هاشم 2612109.59.5141154.5سمنودميت

الباجورى     38818 ابراهيم الله نعمت حسن المشتركة   ابراهيم ع هاشم 13.58.574.57.57656سمنودميت

ذهب    38819 ابوالمعاطى عبدالحميد عبدالرازق المشتركة   احمد ع هاشم 39.5302014.515202069.5سمنودميت

يونس    38820 محمد محمد عبدالستار المشتركة   احمد ع هاشم 3127.518.513.5151715.579سمنودميت

المهر    38821 بدوى محمد عبدالمنعم المشتركة   احمد ع هاشم 31.5191910.7510.5171287سمنودميت
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الصعيدي    38822 محمد احمد محمد المشتركة   احمد ع هاشم 3930201515201669.5سمنودميت

طه    38823 محمد السيد محمد المشتركة   احمد ع هاشم 18.5201013.510148.556سمنودميت

السكري    38824 محمد محمد مدحت المشتركة   احمد ع هاشم 23.5151081013766.5سمنودميت

يونس    38825 عصر عبدالصادق ياسر المشتركة   احمد ع هاشم 30.519.515.58.59.514.51267سمنودميت

فودة    38826 رزق عبدالجليل عبدالفتاح المشتركة   ادهم ع هاشم 31.5201411101410.566.5سمنودميت

فوده    38827 محمد توفيق حسين المشتركة   اسلم ع هاشم 22.5211611.58.514.5954.5سمنودميت

يوسف    38828 عبدالحميد السعيد محمد المشتركة   السعيد ع هاشم 34.52917.51314.517.512.558سمنودميت

زيدان    38829 ابراهيم نصر اشرف المشتركة   السيد ع هاشم 39.53019.75151519.51959.5سمنودميت

القرموطي    38830 عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد المشتركة   السيد ع هاشم 3.57.56.53.55.54.57.553.5سمنودميت

طه    38831 نصر ابراهيم اشرف المشتركة   ايمن ع هاشم 302217.51413.5149.556سمنودميت

صالح    38832 سيداحمد عبدالحميد صبحى المشتركة   حسام ع هاشم 25241713.514.7515948.5سمنودميت

السكرى    38833 احمد بدوى عبدالقادر المشتركة   حسام ع هاشم 37271813.51415.512.556.5سمنودميت

بدر    38834 نصر حسنى احمد المشتركة   حسنى ع هاشم 23.51516.59.511129.575سمنودميت

المزين    38835 محمد الصاوى سعد المشتركة   حسنى ع هاشم 31.526.518.514.5151913.566.5سمنودميت

الصعيدي    38836 مصطفى محمد محمد المشتركة   حمدى ع هاشم 39.529.5201415201968سمنودميت

بركة    38837 حامد محمد مسعد المشتركة   رضا ع هاشم 31241711.7513.51412.587سمنودميت

نحلة    38838 البندارى عبدالخالق سمير المشتركة   طارق ع هاشم 12157.5233.51053سمنودميت

على   38839 عبدالرازق احمد المشتركة   عبدالرازق ع هاشم 4126.51.53.531043سمنودميت

صالح    38840 عبدالمنصف ابراهيم رفيق المشتركة   عبدالرحمن ع هاشم 29155.53.5412.51053سمنودميت

منصور   38841 عبدالرحمن عبدالله المشتركة   عبدالرحمن ع هاشم 14.51810.544.51011.552.5سمنودميت

الدبشه    38842 محمد فتحى احمد المشتركة   على ع هاشم 3424.51813.5101813.554سمنودميت

السكري    38843 على المغورى محمد المشتركة   على ع هاشم 2415137.5910.51144سمنودميت

سلم    38844 على صابر السيد المشتركة   عمرو ع هاشم 16.51512.58.57.5131242.5سمنودميت
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البهنسي    38845 عبدالعال ابراهيم عبدالخالق المشتركة   عمرو ع هاشم 239127.57.5121543سمنودميت

عجيزه    38846 احمد عبدالحكيم رضا المشتركة   فارس ع هاشم 6.5151437.5149.553سمنودميت

نصار    38847 رزق اليمانى عبدالخالق المشتركة   فتحى ع هاشم 181713.57.5815.51154.5سمنودميت

فوده    38848 محمد توفيق حسين المشتركة   كريم ع هاشم 2117.5144.57.514.511.554.5سمنودميت

الجندى    38849 ابراهيم عطيه ابراهيم المشتركة   محمد ع هاشم 36.527.51812.512.51916.565سمنودميت

عيون    38850 احمد فتحى اسامه المشتركة   محمد ع هاشم 35.524.5187.511.5171652سمنودميت

الشعراوى    38851 ابواليزيد محجوب النبوى المشتركة   محمد ع هاشم 23.519177.2561315.584.5سمنودميت

البنا    38852 العابدين زين حسن المشتركة   محمد ع هاشم 2121.517.57.5814.512.574سمنودميت

الشرقاوى    38853 السيد محمد رضا المشتركة   محمد ع هاشم 9.516114.58141053.5سمنودميت

بركة    38854 حامد محمد رضا المشتركة   محمد ع هاشم 30.52417.57.58.51614.584.5سمنودميت

الصوانى    38855 محمدوهبه الله صبح المشتركة   محمد ع هاشم 272617.57.5915.515.574سمنودميت

فرج    38856 ابراهيم عبدالفتاح عبدالسميع المشتركة   محمد ع هاشم 26.522178.5914.513.554سمنودميت

عجيزة    38857 احمد فتحى فتحى المشتركة   محمد ع هاشم 12.59.5123.57.510.514.553سمنودميت

الجندي    38858 اسماعيل كامل كامل المشتركة   محمد ع هاشم 342217.57.5916.515.574.5سمنودميت

ابومنصور    38859 محمد عبدالفتاح كرم المشتركة   محمد ع هاشم 7.5916.547.5141563سمنودميت

فوده    38860 توفيق حسين مجدى المشتركة   محمد ع هاشم 3726.518.58.59.519.7513.574.5سمنودميت

الصعيدي    38861 محمد سمير ياسر المشتركة   محمد ع هاشم 231511.57.59161364.5سمنودميت

ذهب    38862 محمود عبداللطيف ياسر المشتركة   محمد ع هاشم 17.511104.57.513.510.574.5سمنودميت

خاطر    38863 عبدالفتاح طلعت يسرى المشتركة   محمد ع هاشم 12.57105412.510.574.5سمنودميت

يونس    38864 ابراهيم الشحات ابوريا المشتركة   محمود ع هاشم 3728.52014.514201376سمنودميت

نوفل    38865 السباعى فهمى سامى المشتركة   محمود ع هاشم 38272014.5142013.574سمنودميت

نحلة   38866 احمد محمد المشتركة   محمود ع هاشم 27.523.51913.511201286سمنودميت

عمر    38867 محمود محمود محمد المشتركة   محمود ع هاشم 3217.518.5138.519.51384سمنودميت
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يونس    38868 محمد نصر محمود المشتركة   مصطفى ع هاشم 32.5211813.510.519.51484.5سمنودميت

الصواني    38869 نصر العرابى محمد المشتركة   مهاب ع هاشم 21.512.5167.5516.511.574سمنودميت

عامر    38870 السيد هلل عبدالمقصود المشتركة   هانى ع هاشم 14.512167.54.515.511.554سمنودميت

غنيمة    38871 عبدالحميد وحيد عبدالله المشتركة   وحيد ع هاشم 29151987.51514.576.5سمنودميت

الفقى   38872 عبدالسلم طارق المشتركة   وليد ع هاشم 8.51272.536.5774.5سمنودميت

نحلة    38873 عامر الغزالى ابراهيم المشتركة   يوسف ع هاشم 35261614.511.518.51576.5سمنودميت

العشماوى    38874 محمود يوسف على المشتركة   يوسف ع هاشم 20191287.516.514.574.5سمنودميت

حماد    38875 يونسجوده محمد المشتركة   يوسف ع هاشم 27.521.514.588181574.5سمنودميت

الدين     38876 شرف معروف عبدالله احمد المشتركة   اسراء ع هاشم 383019.512.59.5201488سمنودميت

جاد   38877 مبروك جاد المشتركة   اسراء ع هاشم 36.52717.5117.519.514.587سمنودميت

عيون    38878 احمد فتحى خالد المشتركة   اسراء ع هاشم 36.528.518139201776.5سمنودميت

يونس    38879 ابراهيم محمد سمير المشتركة   اسراء ع هاشم 3729.518.51410.5201877.5سمنودميت

ذهب    38880 ابوالمعاطى عبدالحميد عبدالرازق المشتركة   اسراء ع هاشم 33.527.518.514.511201677.5سمنودميت

خليفة    38881 محمد عبدالله عبدالمجيد المشتركة   اسراء ع هاشم 3628.519.51313.5191877.5سمنودميت

عيون    38882 محمد ذكى السعيد المشتركة   اسلم ع هاشم 23.51873.521317.563.5سمنودميت

نصار    38883 محمد عبدالرؤف حمدى المشتركة   اسلم ع هاشم 3124.512.514.5112019.583.5سمنودميت

منصور    38884 نصر الدسوقى ابراهيم المشتركة   الء ع هاشم 34.52817.510.5819.52093سمنودميت

صالحة    38885 حسين رشاد محمد المشتركة   الء ع هاشم 372919.5151519.752085.5سمنودميت

دبور    38886 احمد محمد هانى المشتركة   الء ع هاشم 23.5101051.51115.582.5سمنودميت

الشرقاوى    38887 موسى محمود رزق المشتركة   امانى ع هاشم 2815.511.533.512.517.584سمنودميت

على    38888 احمد جميل احمد المشتركة   امنيه ع هاشم 3620.51447.514.51984سمنودميت

البلبيسي    38889 على عبدالرؤف عبدالفتاح المشتركة   امنيه ع هاشم 3626.512.553172095.5سمنودميت

زيدان    38890 عبدالخالق عبدالفضيل ياسر المشتركة   امنيه ع هاشم 382611.57.51016.52093.5سمنودميت
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الفقى    38891 على على عبدالفتاح المشتركة   اميره ع هاشم 37.53017.510.511.518.52097.5سمنودميت

دهب    38892 محمد عبدالشافى محمد المشتركة   اميره ع هاشم 36.5301913.514.5202086.5سمنودميت

ابوسليمان    38893 احمد على احمد المشتركة   امينه ع هاشم 341810.587.51818.583.5سمنودميت

البي    38894 ابراهيم عبدالحميد ابراهيم المشتركة   ايمان ع هاشم 35.524.515137.518.51885.5سمنودميت

نحلة    38895 البندارى عبدالخالق هانى المشتركة   ايمان ع هاشم 3829.5151413182086.5سمنودميت

عامر    38896 السيد هلل هلل المشتركة   ايمان ع هاشم 3729.519.514.514.519.752086.5سمنودميت

القرموطي    38897 عبدالجواد ابراهيم ابراهيم المشتركة   ايه ع هاشم 29.517.510.57.5215.518.583سمنودميت

الجمل   38898 ابراهيم فتحى المشتركة   ايه ع هاشم صفر30.531043.51617.56سمنودميت

دبور    38899 محمد رزق محمد المشتركة   ايه ع هاشم 34.5251154.5191783.5سمنودميت

الدين     38900 شمس نصر عبدالمنصف وائل المشتركة   ايه ع هاشم 35.52312.54.55182083.5سمنودميت

بدر    38901 على بدير حمدى المشتركة   بسمه ع هاشم 36.520161281719.565سمنودميت

عيسى    38902 محمد محمد كريم المشتركة   تغريد ع هاشم 35.52816117.517.52062سمنودميت

الباجورى   38903 احمد جلل المشتركة   حنان ع هاشم 19.515103.53.514.518.561.5سمنودميت

صالحه    38904 ابوالمجد الرفاعى خالد المشتركة   خلود ع هاشم 30155.5810.514.516.576.5سمنودميت

فرج    38905 ابراهيم عبدالفتاح عبدالعزيز المشتركة   رانيا ع هاشم 39281814.51418.51979سمنودميت

على     38906 الحاج احمد صلح احمد المشتركة   رغده ع هاشم 38.52917.513.514202049سمنودميت

الشرقاوى    38907 السيد محمد رضا المشتركة   رنا ع هاشم 24.51513.512.514.7517.51764.5سمنودميت

نصار    38908 عبدالحى عبدالقادر ياسر المشتركة   رنيم ع هاشم 38291913152019.568.5سمنودميت

الصوانى    38909 نصر نصر رمضان المشتركة   ريم ع هاشم 393019.514.514.52019.559سمنودميت

الرزاز   38910 مصطفى مصطفى المشتركة   ريم ع هاشم 38.5281913.514.51919.557.5سمنودميت

عيسى    38911 سيداحمد عبدالله مصباح المشتركة   ساره ع هاشم 312417.512.51419.518.557.5سمنودميت

طه    38912 السيد السيد عابدين المشتركة   سحر ع هاشم 39.5291913.514.519.7519.568.5سمنودميت

نوفل   38913 السيد ابراهيم المشتركة   سميه ع هاشم 39.52919.514.515202078سمنودميت
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نوفل   38914 السيد ابراهيم المشتركة   سهيله ع هاشم 392919.514.5152019.589سمنودميت

الصعيدى   38915 عبدالجليل السيد المشتركة   شروق ع هاشم 39301813.51318.518.599سمنودميت

ديبان    38916 ابراهيم عبدالمنصف جميل المشتركة   شروق ع هاشم 2916113.55.512.514.566سمنودميت

وهبه    38917 عبدالخالق ابوالنجا انور المشتركة   شمس ع هاشم 31.52011107.516.51865.5سمنودميت

الصعيدى    38918 نصر محمد هانى المشتركة   شهد ع هاشم 38.528181214.519.519.557سمنودميت

منصور   38919 محمد ممدوح المشتركة   شهنده ع هاشم 32.5171010111117.554.5سمنودميت

السخاوى    38920 محمود عبدالعزيز محمد المشتركة   شيماء ع هاشم 3929181313.519.51959سمنودميت

بدر    38921 على فتوح خالد المشتركة   عزه ع هاشم 3120139.510.51418.545.5سمنودميت

ديبان   38922 عبدالمنصف عبدالله المشتركة   علياء ع هاشم 3922151110.5161743.5سمنودميت

القرموطي    38923 عبدالجواد ابراهيم حمدى المشتركة   غاده ع هاشم 32.5181311.59.51415.566سمنودميت

صالح    38924 عبدالحميد مسعد جلل المشتركة   فاطمه ع هاشم 23.51510.57.5613.51666سمنودميت

بصار    38925 سيداحمد محمد هانى المشتركة   فرحه ع هاشم 38.53017.513.512.519.516.586سمنودميت

ديبان    38926 محمد ذكى احمد المشتركة   فريده ع هاشم 38.51919.7514.511171567.5سمنودميت

الصعيدى    38927 مصطفى فهمى فهمى المشتركة   فريده ع هاشم 30.5191510.57.511.516.587.5سمنودميت

خلفه     38928 السيد احمد سيد السيد المشتركة   مرفت ع هاشم 39291912.5152019.596سمنودميت

صالح    38929 محجوب كرم خالد المشتركة   مرفت ع هاشم 39.525199.511.5192095سمنودميت

فوده    38930 رزق عبدالجليل رزق المشتركة   مروه ع هاشم 39292013.515202088سمنودميت

ابراهيم    38931 المرسى محمد عبدالقادر المشتركة   مروه ع هاشم 38.52819.512.51119.519.587.5سمنودميت

الشفيش    38932 عرفه متولى محمد المشتركة   مريم ع هاشم 38291811.511.51919.577.5سمنودميت

فايد    38933 ياسين سالم نبيل المشتركة   مريم ع هاشم 38.527171110.51919.587سمنودميت

فرج    38934 عبدالفتاح عبدالمولى عبدالفتاح المشتركة   ملك ع هاشم 372618.511.51019.52097سمنودميت

عبدالرحمن    38935 عبدالخالق عبدربه عبدالخالق المشتركة   منار ع هاشم 39.52418.5128192086سمنودميت

دويدار    38936 عبدالله عبدالمحسن عبدالمحسن المشتركة   منار ع هاشم 39.5241912.510192087.5سمنودميت
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عيسي    38937 الدسوقى ابراهيم عماد المشتركة   منار ع هاشم 39272012.511.51918.577.5سمنودميت

خلفه    38938 احمد رزق عادل المشتركة   منال ع هاشم 39302014.515202089.5سمنودميت

ذهب     38939 محمد محمود احمد الله المشتركة   منه ع هاشم 39.5302014.5152019.589سمنودميت

عجيزة    38940 عبدالعليم احمد محمد المشتركة   منه ع هاشم 35241912.56.5141986سمنودميت

داود    38941 احمد السيد ممدوح المشتركة   منه ع هاشم 33.52118117.515.517.576.5سمنودميت

ابوعيسى    38942 عبدالمعطى محمد اسامه المشتركة   منى ع هاشم 35.515177.561316.586سمنودميت

سليمان    38943 على رمضان على المشتركة   منى ع هاشم 1.51272.5واحدواحد982.5سمنودميت

سلمة   38944 عبدالحكيم نبيل المشتركة   منى ع هاشم 38251912.510.517.519.588سمنودميت

دبور    38945 ابراهيم عبدالباقى احمد المشتركة   مى ع هاشم 30.51818.59.561419.576سمنودميت

حنتوش    38946 على الغريب على المشتركة   مى ع هاشم 39.5302014.515201889.5سمنودميت

البى    38947 عبدالمولى عبدالمعطى محمود المشتركة   مياده ع هاشم 351814.557.514.51876سمنودميت

جاد   38948 مبروك جاد المشتركة   ناديه ع هاشم 352113.57.57.51417.583سمنودميت

الدين     38949 شمس احمد جبر عباده المشتركة   ناديه ع هاشم 3420155.561316.583سمنودميت

داود    38950 احمد السيد محمد المشتركة   ندا ع هاشم 29.51810.557.5101683.5سمنودميت

نصار    38951 عبدالمطلب محمد عثمان المشتركة   ندى ع هاشم 3527178.5919.51763سمنودميت

داود    38952 احمد احمد حسنى المشتركة   نهله ع هاشم 30.521164.56.5131563.5سمنودميت

عيسى    38953 محمد عبدالغنى محمد المشتركة   نورهان ع هاشم 312313.57.5513.51263سمنودميت

نصار    38954 احمد محمد سمير المشتركة   نيره ع هاشم 3424167.59191662.5سمنودميت

عيسى    38955 محمد محمد طريف المشتركة   هاجر ع هاشم 30.524147.581115.583.5سمنودميت

داود    38956 احمد احمد حسنى المشتركة   هبه ع هاشم 33.522125.5314.515.563سمنودميت

سلم    38957 على صابر محمد المشتركة   هبه ع هاشم 38.5301914.5152019.578سمنودميت

عبدالله     38958 محمد الله عوض فتحى المشتركة   هدى ع هاشم 39.5302015152019710سمنودميت

فرج    38959 ابراهيم عبدالفتاح عبداللطيف المشتركة   ياسمين ع هاشم 301813.55.5613.51866سمنودميت
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ابوعيسى    38960 محمد عبدالمعطى محمد المشتركة   ياسمين ع هاشم 35.5281811.51419.51768سمنودميت

الفقي    38961 محمد رياض ياسر المشتركة   ياسمين ع هاشم 341714.59.58.5161973.5سمنودميت

ابوقيد    38962 المتولى احمد عبدالحميد أ     احمد ت ع هاشم ميت واحد1915108.55.59.5176سمنودعزبة

جبريل    38963 مصطفى عطيه مصطفى أ     احمد ت ع هاشم ميت 201610118.512.51762.5سمنودعزبة

سعد    38964 محمد عبدالفتاح خالد أ     ربيع ت ع هاشم ميت 13.5151397.5817.552سمنودعزبة

بدوى   38965 على عبدالواحد أ     سعد ت ع هاشم ميت واحد31.5241510.510.51412.56سمنودعزبة

ابوالجود   38966 سلمه فتحى أ     طارق ت ع هاشم ميت 352817.51111.51817.563سمنودعزبة

الحلج    38967 عبدالله محمود محمود أ     عبدالله ت ع هاشم ميت 28.522118.56.59.518.563سمنودعزبة

البى    38968 عطيه فريد عماد أ     فارس ت ع هاشم ميت 19.5161186918.562.5سمنودعزبة

طلحه   38969 عبدالمجيد فرج أ     فرج ت ع هاشم ميت 17854.52.55.51361.5سمنودعزبة

ابراهيم     38970 حسن احمد سيد حسن أ     مازن ت ع هاشم ميت 35271910.512.518.5954.5سمنودعزبة

بصيله    38971 سيداحمد عبدالفتاح ايمن أ     محمد ت ع هاشم ميت 262711.512.5121710.555.5سمنودعزبة

قنصوه    38972 مصطفى على عزت أ     محمد ت ع هاشم ميت 312813131318.51466سمنودعزبة

بصيله    38973 سيداحمد عبدالفتاح عبدالحميد أ     محمود ت ع هاشم ميت 18221012.513.513.51456.5سمنودعزبة

بدوى     38974 على رشدى مصطفى محمد أ     مصطفى ت ع هاشم ميت 29231513.51319.512.557سمنودعزبة

قنصوه    38975 السيد فتحى الصبرى أ     اسراء ت ع هاشم ميت 38292014.514.51919710سمنودعزبة
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الجبالى    38976 حسين على محمد أ     الء ت ع هاشم ميت 36281914152019.5610سمنودعزبة

عبدالرحمن    38977 محمد عبدالخالق صبحى أ     ايه ت ع هاشم ميت 39302014.5152019.5710سمنودعزبة

فرج   38978 محمد محمد أ     دنيا ت ع هاشم ميت 29257.57.51113.511.567.5سمنودعزبة

قنصوه    38979 الدسوقى محمد على أ     دينا ت ع هاشم ميت 342819.5141519.519.5610سمنودعزبة

قنصوه    38980 السيد فتحى السيد أ     رانيا ت ع هاشم ميت 38.52919.51414.51912.5710سمنودعزبة

حسن    38981 محمد عبدالمولى مدحت أ     رفيده ت ع هاشم ميت 36.5291613.5131816.577.5سمنودعزبة

ابوالجود   38982 عبدالحليم محمد أ     روان ت ع هاشم ميت 38.52718101317.51875.5سمنودعزبة

بصار    38983 على محمد المير أ     غرام ت ع هاشم ميت 36.5251912.512.5181766.5سمنودعزبة

قنصوه    38984 مصطفى عزت ابراهيم أ     فاطمه ت ع هاشم ميت 33.527139.51217.513.565سمنودعزبة

بدوى     38985 الدين علم محمود محمد أ     فوزيه ت ع هاشم ميت 39.5302014152019.569سمنودعزبة

المنسى   38986 الشربينى رضا أ     مديحه ت ع هاشم ميت 39.52919.513.514.518.514.559سمنودعزبة

قنصوه      38987 مصطفى احمد سيد احمد سيد أ     منه ت ع هاشم ميت 39.52919.514152016510سمنودعزبة

الحلج    38988 مصطفى فهمى فهمى أ     نانسى ت ع هاشم ميت 38.5271912.512191969سمنودعزبة

فرج    38989 عبدالحميد فتحى عبدالحميد أ     ندا ت ع هاشم ميت 812.51057واحد13237.5سمنودعزبة

البهنسى    38990 محمد بيومى محمد أ     يارا ت ع هاشم ميت 392919.514.5151916.559سمنودعزبة

الله     38991 رزق عبده امين عزيز بنين    ابانوب العدادية الخطاب بن 36.529.51815152019.569زفتاعمر

المقمر    38992 احمد عبدالحى عبدالسلم بنين    ابراهيم العدادية الخطاب بن 32281714122014.558زفتاعمر

فتوح    38993 عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح بنين    ابراهيم العدادية الخطاب بن 36.52510.51410.516.51256زفتاعمر

زيدان    38994 محمد جوده محمد بنين    ابراهيم العدادية الخطاب بن 29.517711.551010.553.5زفتاعمر

الخطيب    38995 احمد حمدى محمد بنين    ابراهيم العدادية الخطاب بن 291910951312.552زفتاعمر

الوكيل    38996 السيد ابراهيم مصطفى بنين    ابراهيم العدادية الخطاب بن 35.52819139.51914.553زفتاعمر

الدين     38997 شرف عبدالسلم عبدالنبى السعيد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 33.52810127.518.510.555زفتاعمر

الجابرى    38998 قاسم السيد السيد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 28277.514.514.51613.556زفتاعمر
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قاسم    38999 محمود محمد ايمن بنين    احمد العدادية الخطاب بن 2229710.5312.51057.5زفتاعمر

ابودور    39000 محمد عبدالحميد ايهاب بنين    احمد العدادية الخطاب بن 33.5281414.511.51913.569زفتاعمر

سعده    39001 محمد محمد تامر بنين    احمد العدادية الخطاب بن 36.522.5181412.519.515.567.5زفتاعمر

ديب    39002 محمود مصطفى حسن بنين    احمد العدادية الخطاب بن 2921.51012.57.513.510.563.5زفتاعمر

البيومى    39003 عبده محمد خالد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 36.52813.5158.513.511.565زفتاعمر

خيرالدين    39004 مصطفى عبدالحى رضا بنين    احمد العدادية الخطاب بن 34197.510513.57.565زفتاعمر

زنتوت    39005 امين محمد رمضان بنين    احمد العدادية الخطاب بن 34221313.56.5151045زفتاعمر

عليوه    39006 على احمد سامح بنين    احمد العدادية الخطاب بن 3621.51514.514.51913.575.5زفتاعمر

داغر     39007 يوسف جوده محمد سلمه بنين    احمد العدادية الخطاب بن 36.52113.514.511.519745زفتاعمر

خضر    39008 احمد محمد صبرى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 26.5236115148.555زفتاعمر

عبدالله    39009 محمد احمد عادل بنين    احمد العدادية الخطاب بن 35.52713.513.51216.51375زفتاعمر

الجوهرى     39010 راغب نعيم احمد عادل بنين    احمد العدادية الخطاب بن 24.521.569.5510.5763زفتاعمر

درويش    39011 محمد جابر عباس بنين    احمد العدادية الخطاب بن نصف37.52012149.517.514.54زفتاعمر

الدعباس     39012 ابراهيم احمد الدين عصام بنين    احمد العدادية الخطاب بن 34.524141515161255زفتاعمر

الموشى    39013 ابوالفتوح احمد علء بنين    احمد العدادية الخطاب بن 392916.51514.519.516.579زفتاعمر

الحفناوى     39014 عبدالله محمد الدين علء بنين    احمد العدادية الخطاب بن 392919.51514.5201179.5زفتاعمر

كشك     39015 احمد محمد احمد على بنين    احمد العدادية الخطاب بن 362512151317.51079زفتاعمر

باشا    39016 احمد العزب على بنين    احمد العدادية الخطاب بن 36.521.512.51411.518.5867.5زفتاعمر

البهوتى    39017 عطيه سعد على بنين    احمد العدادية الخطاب بن 35.51910119.517.51157.5زفتاعمر

البسيونى    39018 على عبدالمنعم على بنين    احمد العدادية الخطاب بن 3523.512.51313.5201168.5زفتاعمر

المصرى    39019 محمود على عمادالدين بنين    احمد العدادية الخطاب بن 3022101412.518.51066.5زفتاعمر

حرحور    39020 متولى حسن فتحى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 31.5151013417745زفتاعمر

عكاشة    39021 ابراهيم سعيد فتحى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 24156.510.561310.567.5زفتاعمر
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محمد     39022 عبدالله فراج فتحى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 37.5281814.5142013.569زفتاعمر

الصرنجاوى    39023 رزق احمد لطفى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 29.5211012.510201179زفتاعمر

هجرس    39024 عبدالمجيد مأمون مجدى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 33.525.51514.511201187.5زفتاعمر

الجمل    39025 مصلحى احمد محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 38.52919.515152015.5710زفتاعمر

عبدالجواد    39026 السعيد الدسوقى محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 39.53019.51514.519.51359.5زفتاعمر

عبدالله    39027 محمد المحمدى محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 25.515141311.517.51167زفتاعمر

ابوسعيد    39028 على امام محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 3824.515.51514.518.51268.5زفتاعمر

مصطفى    39029 ابراهيم توفيق محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 38.529.51813.51519.51459زفتاعمر

الدين     39030 جمال على رضا محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 3826101411.5191169زفتاعمر

البهوتي    39031 عبدالمقصود عبدالفتاح محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 31.51916141318.511.569زفتاعمر

تمراز    39032 رياض فتحى محمد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 34.52719.51514.5201479زفتاعمر

خالد    39033 محمد خفاجه محمود بنين    احمد العدادية الخطاب بن 3627.51814.512201069زفتاعمر

العدوى    39034 احمد عبدالمنعم محمود بنين    احمد العدادية الخطاب بن 38.528181414201069زفتاعمر

الزهار    39035 محمد عبدالمنعم مصطفى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 3527.51913.513.5201679.5زفتاعمر

السايح    39036 احمد محمد مصطفى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 34.52418117.518.513.573زفتاعمر

عبدالحليم    39037 منصور عبدالعظيم منصور بنين    احمد العدادية الخطاب بن 37.52619.7514.51519.51075زفتاعمر

السيد     39038 عبدالجواد فؤاد احمد وليد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 36.523.519141418.51285زفتاعمر

الشعراوى    39039 متولى عبدالسلم وليد بنين    احمد العدادية الخطاب بن 382619.514.59.518.51155زفتاعمر

ابوصيام    39040 على الشحات يحيى بنين    احمد العدادية الخطاب بن 342716.512.58.518.510.556.5زفتاعمر

الرخ    39041 عوض محمد جلل بنين    ادهم العدادية الخطاب بن 21.513125512.51141.5زفتاعمر

عبدالله    39042 احمد على محمد بنين    ادهم العدادية الخطاب بن 3626131313.5181568زفتاعمر

يوسف    39043 عبدالمنعم سمير احمد بنين    اسلم العدادية الخطاب بن 3217.513.57.5618.51266.5زفتاعمر

يونس    39044 السيد حسن حسين بنين    اسلم العدادية الخطاب بن 2515.5157.55.513.51062زفتاعمر
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القاضى    39045 على حسن سامح بنين    اسلم العدادية الخطاب بن 26.51814.57.54.515753زفتاعمر

نصار    39046 السيد السيد محمد بنين    اسلم العدادية الخطاب بن 3828.5201415201365زفتاعمر

ابوسعيد    39047 على امام محمد بنين    اسلم العدادية الخطاب بن 30.525.5178.255.51616.592زفتاعمر

مطر    39048 حسن رضا محمد بنين    اسلم العدادية الخطاب بن 34191910316.51153زفتاعمر

كشك     39049 على الدين مجد محمد بنين    اسلم العدادية الخطاب بن 32.516137.57.51610.563.5زفتاعمر

صالح    39050 مبارك عبدالعظيم عماد بنين    اشرف العدادية الخطاب بن 1511.555واحد26.513188.5زفتاعمر

طافور    39051 محمد رجب ياسر بنين    اشرف العدادية الخطاب بن 38.5291912.512.52013.573زفتاعمر

دنيا    39052 السباعى سعد محمد بنين    اكرم العدادية الخطاب بن 37.5221913.513201373.5زفتاعمر

كريم    39053 السعيد احمد محمد بنين    السعيد العدادية الخطاب بن 28.517.519.5139.517.51065زفتاعمر

عبدالله    39054 ابراهيم السيد ابراهيم بنين    السيد العدادية الخطاب بن 32.51518.5117.518.51063.5زفتاعمر

بكر    39055 عطيه السيد محمد بنين    السيد العدادية الخطاب بن 36.519.519.5126.518.515.555زفتاعمر

محمود    39056 محمد ابراهيم جمال بنين    امير العدادية الخطاب بن 33.52017.5119.517.51175زفتاعمر

خليفة    39057 عبدالعزيز احمد محمد بنين    امير العدادية الخطاب بن 22.5753.52.5137.572زفتاعمر

السيد    39058 عبدالرحمن فتحى وليد بنين    ايمن العدادية الخطاب بن 38.52819.514.513201475.5زفتاعمر

حطب    39059 احمد هلل اشرف بنين    بدر العدادية الخطاب بن 121262.5واحد27.58109زفتاعمر

بيومى    39060 محمود عوضعطيه بنين    بسام العدادية الخطاب بن 34.516.510104.517.514.575.5زفتاعمر

الشيتانى    39061 محمد زكريا محمد بنين    بسام العدادية الخطاب بن 38.526.5191413.5201575.5زفتاعمر

احمد    39062 حسين عزت محمد بنين    بسام العدادية الخطاب بن 35.5251414.511.5191173زفتاعمر

عجينة    39063 محمد ابراهيم محمد بنين    بلل العدادية الخطاب بن 26.5107.59316.58.572زفتاعمر

عبدالله    39064 جورجى كمال نادر بنين    توماس العدادية الخطاب بن 2719.55.57.56121162زفتاعمر

السيد    39065 حسن محمد حسن بنين    جهاد العدادية الخطاب بن 3115104.521613.562زفتاعمر

توفيق     39066 محمد عدلى محمد احمد بنين    حازم العدادية الخطاب بن 3627.516.512.51419.518.575زفتاعمر

جادالله    39067 السيد حافظ ابراهيم بنين    حافظ العدادية الخطاب بن 3730171314201775زفتاعمر
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الصواف    39068 ابوالعل ابراهيم محمد بنين    حسام العدادية الخطاب بن 3525.514.5117.519.51273.5زفتاعمر

راشد    39069 رزق محمد رزق بنين    حسين العدادية الخطاب بن 3315.514.511.53.51912.561.5زفتاعمر

حسين    39070 محمد محمد رمضان بنين    حسين العدادية الخطاب بن 29.595.57.52.5161272.5زفتاعمر

سبول    39071 عبدالحميد عبدالحى هيثم بنين    حسين العدادية الخطاب بن 39302015142017.579زفتاعمر

زهران    39072 السباعى على اشرف بنين    خالد العدادية الخطاب بن 36.5282011.58201768زفتاعمر

الله     39073 حسب عبدالحميد محمد عبدالحميد بنين    خالد العدادية الخطاب بن 34.5271612.5619.51355.5زفتاعمر

تمراز    39074 ابراهيم الحسينى عبدالمنعم بنين    خالد العدادية الخطاب بن 23.510.511.55214.51365زفتاعمر

السيد    39075 مصطفى الحسينى عبدالنبى بنين    خالد العدادية الخطاب بن 383019.514.7514.75201979زفتاعمر

العايدى    39076 محمود عبدالموجود عمرو بنين    خالد العدادية الخطاب بن 3321.513.51051812.571.5زفتاعمر

الكومى     39077 موسى محمد الدين مجد بنين    خالد العدادية الخطاب بن صفر30.526.5108.56.515.5118زفتاعمر

عبدالعال    39078 على السعيد احمد بنين    رامز العدادية الخطاب بن صفر37.52915139.519.511.56زفتاعمر

حله    39079 السيد رضا ابراهيم بنين    رضا العدادية الخطاب بن 3323.519.513.512.515.511.563زفتاعمر

احمد    39080 رمضان ابراهيم محمد بنين    رضا العدادية الخطاب بن واحد31.52413.54.51.519.513.55زفتاعمر

طبارة    39081 عبدالحى رضا محمد بنين    رضا العدادية الخطاب بن 331614.510.5817.511.563.5زفتاعمر

العوضى    39082 ابراهيم رمضان ابراهيم بنين    رمضان العدادية الخطاب بن 3824138.53.515.510.555زفتاعمر

كشك    39083 ابراهيم زكريا مصطفى بنين    زكريا العدادية الخطاب بن 39.5292013.5152013.579زفتاعمر

الفراش    39084 محمد محمد احمد بنين    زياد العدادية الخطاب بن 31.519.512.51151616.573.5زفتاعمر

سالم    39085 رمضان عبدالوهاب طارق بنين    زياد العدادية الخطاب بن 32.52013.59.5516.51075زفتاعمر

سالم    39086 البهلول حمدين عماد بنين    زياد العدادية الخطاب بن 3524.514126.517.58.585زفتاعمر

قاسم    39087 احمد قاسم فتحى بنين    زياد العدادية الخطاب بن 39.53019.7513.515201987.5زفتاعمر

عزب   39088 السيد محمد بنين    زياد العدادية الخطاب بن 2722.5187.551511.563.5زفتاعمر

رمضان   39089 سعد محمد بنين    زياد العدادية الخطاب بن 3327.51211.59201055زفتاعمر

مصلح    39090 محمد سامى احمد بنين    سامى العدادية الخطاب بن 37.527.5201214.752018.579زفتاعمر
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زنتوت    39091 داود محمد محمد بنين    سراج العدادية الخطاب بن 38.528.519.75151419.51488زفتاعمر

محرم    39092 سبع امين سمير بنين    سمير العدادية الخطاب بن 3628.518.5131119.751378زفتاعمر

ابراهيم     39093 احمد سامح احمد الدين بنين    سيف العدادية الخطاب بن 3424181311.52012.563زفتاعمر

السيد     39094 عبدالجواد لطفى امير الدين بنين    سيف العدادية الخطاب بن 382716.51314191878.5زفتاعمر

على     39095 محمد توفيق ناصف على بنين    سيف العدادية الخطاب بن نصف29.511.510.58.5611.58.54زفتاعمر

كشك    39096 البدوى احمد سامى بنين    شادى العدادية الخطاب بن 36.52718.51312.51812.565زفتاعمر

الغرابلى    39097 محمد ابوالمعاطى تامر بنين    شهاب العدادية الخطاب بن 30.518.51143.510753.5زفتاعمر

فهمى    39098 ميرهم صبرى منير بنين    صابر العدادية الخطاب بن 28.516.5107.55.51219.573.5زفتاعمر

الخباز    39099 رياض صلح عمرو بنين    صلح العدادية الخطاب بن 271311.59.55.51712.565زفتاعمر

الطنطاوى    39100 على محمود عبدالحميد بنين    طارق العدادية الخطاب بن 35.522.513.51011.515.51373.5زفتاعمر

كوشر     39101 محمد فتحى طلعت محمد بنين    طلعت العدادية الخطاب بن 3725.51647.514.514.572.5زفتاعمر

فته    39102 الحسينى السيد محمد بنين    عادل العدادية الخطاب بن 3427.51887.5131582زفتاعمر

يوسف    39103 محمد عبدالخالق محمد بنين    عبدالخالق العدادية الخطاب بن 38.527.51913.514.75191485زفتاعمر

كشك    39104 حسن جمال احمد بنين    عبدالرازق العدادية الخطاب بن 29161334.514.513.582.5زفتاعمر

الحديدى    39105 محمد حسنى احمد بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 3929.51814.514.51918.582زفتاعمر

البهنسى    39106 ابراهيم شوقى احمد بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 393019.514.514.519.516.583.5زفتاعمر

عشو    39107 محمد محمد السيد بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 302514.58.51111.51373زفتاعمر

حسن    39108 احمد السيد حافظ بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 3416101191713.572.5زفتاعمر

عبدالله    39109 على عبدالمتعال صلح بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 322014.511.51318.512.564.5زفتاعمر

عبدالفتاح    39110 احمد السعيد عماد بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 3111.5711912.58.564زفتاعمر

يونس    39111 عبدالجواد محمد محسن بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 3426.5108.57.51612.573زفتاعمر

ابوعيشه    39112 عبدالحميد عبدالعال محمد بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 3615.51610918.512.576زفتاعمر

عامر    39113 محمد فوزى محمد بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 3616.519.514151810.574.5زفتاعمر
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الغرابلي    39114 عبدالرحمن مصطفى مصطفى بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 35.523.512.58.59.518.51176زفتاعمر

الله       39115 فضل السيد محمد الله فضل وائل بنين    عبدالرحمن العدادية الخطاب بن 332310121113.5967.5زفتاعمر

الجزار    39116 على عبدالفتاح خالد بنين    عبدالفتاح العدادية الخطاب بن 35.520.51611.510171083زفتاعمر

بلبول    39117 عبدالعزيز ابراهيم حماده بنين    عبدالقادر العدادية الخطاب بن 3212.511.597.51711.584زفتاعمر

الجندى    39118 ماهر محمد اشرف بنين    عبدالله العدادية الخطاب بن 362817.5131219.7512.585زفتاعمر

عبدالله    39119 السيد عبدالله السيد بنين    عبدالله العدادية الخطاب بن 3117117.55121064زفتاعمر

البهوتى    39120 ابراهيم متولى خالد بنين    عبدالله العدادية الخطاب بن 34.517127.51115.512.563.5زفتاعمر

خيرالله    39121 على السيد طارق بنين    عبدالله العدادية الخطاب بن 361514.58.591914.573.5زفتاعمر

صالح    39122 ابراهيم ابراهيم محمد بنين    عبدالله العدادية الخطاب بن 392919.513.51419.515.587.5زفتاعمر

عاصى     39123 محمد جبر عبدربه محمد بنين    عبدالله العدادية الخطاب بن 3828.516.51415201483.5زفتاعمر

عفيفى    39124 على راغب يسرى بنين    عبدالله العدادية الخطاب بن 37.5281813142016.574زفتاعمر

كشك    39125 محمد عبدالمعبود محمد بنين    عبدالمعبود العدادية الخطاب بن واحد291672.581397زفتاعمر

الدغيدى    39126 عبدالعزيز عثمان احمد بنين    عثمان العدادية الخطاب بن 3017.51111.511.518872زفتاعمر

الشقر    39127 نصر عبدالحكيم احمد بنين    عزالدين العدادية الخطاب بن 31.5171010.51115.51281.5زفتاعمر

خيرالدين    39128 مصطفى حسنى ايمن بنين    عزالدين العدادية الخطاب بن 39261313.51218.51282.5زفتاعمر

عاشور    39129 السيد السعيد مجدى بنين    عزالدين العدادية الخطاب بن 27.521.5109918.511.582زفتاعمر

حسنين    39130 على على محمد بنين    علء العدادية الخطاب بن 25.518.5109918.514.572.5زفتاعمر

دندش    39131 احمد عبدالحميد احمد بنين    على العدادية الخطاب بن 37.528.51714132017.588.5زفتاعمر

عطا    39132 على صديق امبابى بنين    على العدادية الخطاب بن 3219.510910.51710.576.5زفتاعمر

الشريف    39133 محمد على جمال بنين    على العدادية الخطاب بن 37.52414.514152011.575.5زفتاعمر

منصورة    39134 حسن على حسن بنين    على العدادية الخطاب بن 34.5251412.512.515.51175زفتاعمر

الرخ    39135 السيد على حمدى بنين    على العدادية الخطاب بن 30.5171013.512.5141372.5زفتاعمر

الوكيل    39136 محمد على محمد بنين    على العدادية الخطاب بن صفر2810331213.57.57زفتاعمر
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ودح    39137 السيد على اسامه بنين    عماد العدادية الخطاب بن 31.51352.57.516.512.562زفتاعمر

جرحس    39138 بشاره يعقوب بشاره بنين    عماد العدادية الخطاب بن 37.526122.7582013103.5زفتاعمر

قشتينة    39139 على احمد ماهر بنين    عمار العدادية الخطاب بن واحد37.5125.5141519.512.56زفتاعمر

الموشى    39140 ابوالفتوح عبدالمغنى وائل بنين    عمار العدادية الخطاب بن 37.528.5191211.518.515.582زفتاعمر

السعدنى    39141 محمد الحسينى السيد بنين    عمر العدادية الخطاب بن واحد3716.51210.58.5168.57زفتاعمر

سلم    39142 حسين محمود سمير بنين    عمر العدادية الخطاب بن 33.53015.510.58171551.5زفتاعمر

حماد    39143 محمد فتحى عاطف بنين    عمر العدادية الخطاب بن 36281911122013.582.5زفتاعمر

السيد    39144 على السيد عبدالواحد بنين    عمر العدادية الخطاب بن 3227.515.51092012.574زفتاعمر

الخشت    39145 حسنى محمد عبدالواحد بنين    عمر العدادية الخطاب بن 362919.5131319.51173.5زفتاعمر

السيد   39146 يوسف عصام بنين    عمر العدادية الخطاب بن نصف32.51710.5378.5107زفتاعمر

الله     39147 عطا الصادق ابوالخير محمد بنين    عمر العدادية الخطاب بن 36.52816.5131219.517.551.5زفتاعمر

الشحات    39148 شعبان غريب مصطفى بنين    عمر العدادية الخطاب بن 362410.5118.5181761.5زفتاعمر

وهبه    39149 مصطفى احمد ممدوح بنين    عمر العدادية الخطاب بن 362818.513.515201763زفتاعمر

سالم    39150 عبدالله عبدالحى خالد بنين    عمرو العدادية الخطاب بن 3427.51610.5914.51461.5زفتاعمر

جمعه     39151 احمد السيد على خالد بنين    عمرو العدادية الخطاب بن 31.515107.54.517.512.571.5زفتاعمر

سيداحمد    39152 محمد محروس خالد بنين    عمرو العدادية الخطاب بن 372518.514.514.519.51774زفتاعمر

المصري    39153 على محمد على بنين    عمرو العدادية الخطاب بن 39291712.513.519.51663.5زفتاعمر

ابوالعزم    39154 احمد جوده محمد بنين    عمرو العدادية الخطاب بن واحد34.52613111320127زفتاعمر

حرب    39155 مصطفى توفيق خالد بنين    فادى العدادية الخطاب بن واحد2110.51034.55107زفتاعمر

الرخ    39156 عشماوى محمود وليد بنين    فارس العدادية الخطاب بن 32.522.516.51314201568.5زفتاعمر
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عبدالعزيز     39157 فتحى محمد طارق الرحمن بنين    فضل العدادية الخطاب بن 3927.519.51313.5201687زفتاعمر

عبدالعاطى    39158 سليمان حلمى رضا بنين    كريم العدادية الخطاب بن 3927181515201654.5زفتاعمر

العوضى    39159 محمد عبداللطيف سمير بنين    كريم العدادية الخطاب بن 38.522161414171755زفتاعمر

يوسف    39160 ابوالعزم عبدالعزيز طارق بنين    كريم العدادية الخطاب بن 341814.51311.518.58.551.5زفتاعمر

الشافعى    39161 ابراهيم الشافعى محمد بنين    كريم العدادية الخطاب بن 38.52719.514.514.52012.568.5زفتاعمر

الفوال    39162 عبدالرحمن على محمد بنين    كريم العدادية الخطاب بن 34.525.5157.5916.515.553زفتاعمر

عبدالمنعم    39163 ثابت صلح ياسر بنين    كريم العدادية الخطاب بن 3016.51010814.5852زفتاعمر

ابوحطب    39164 عوض محمود يونس بنين    كريم العدادية الخطاب بن 381010.51214.51910.555زفتاعمر

حسين    39165 محمد كمال محمد بنين    كمال العدادية الخطاب بن واحد36.516.514.51111.518.5156زفتاعمر

منقريوس    39166 غبريال معوض ايهاب بنين    كيرلس العدادية الخطاب بن 3524.51412.59.5181864زفتاعمر

جرجس    39167 عزيز عدلى بنين    كيرلسسامى العدادية الخطاب بن 38.526181514.5202072زفتاعمر

الغزاوى     39168 حسن عبدالسميع عادل محمد بنين    ماجد العدادية الخطاب بن نصف3929.515.51513.52016.55زفتاعمر

سلمة    39169 مصطفى يحيى خالد بنين    مازن العدادية الخطاب بن 37.522181310161353زفتاعمر

عمايم    39170 السيد حسن ياسر بنين    مازن العدادية الخطاب بن 372216.511.59.514.511.552.5زفتاعمر

حمده    39171 السيد محرز مصطفى بنين    محرز العدادية الخطاب بن 37.52715.515151814.556زفتاعمر

الدين     39172 شرف ابراهيم محمد ابراهيم بنين    محمد العدادية الخطاب بن 35.524107.5812.513.552.5زفتاعمر

شبانة    39173 عبده الشحات احمد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3021.55.57.57.51210.562زفتاعمر

غانم   39174 عبدالحميد احمد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 383018.514.514201575.5زفتاعمر

غيث    39175 احمد عبدالله احمد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 37.53019.514152015.587.5زفتاعمر

غانم     39176 عبدالحليم محمد محمد اسامه بنين    محمد العدادية الخطاب بن 39.529.519.51414.5201772.5زفتاعمر

اللفى    39177 ابراهيم فتحى اشرف بنين    محمد العدادية الخطاب بن 38.527181312201977.5زفتاعمر

خشبة    39178 ابراهيم محمد الحسينى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 38.526.516.513.515171886زفتاعمر

اللفي    39179 ابراهيم ابراهيم السيد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 37231812.59.519.517.596زفتاعمر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1814

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

مطر    39180 حسن زكى السيد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 37.52919.514.514.52013.584زفتاعمر

حسن    39181 عبدالحميد محمد السيد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 25.54.57.57.57.511962زفتاعمر

الشيتانى    39182 سيداحمد عبدالعزيز الشحات بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3319.510131010.59.562زفتاعمر

حله    39183 حسنين محمد جمال بنين    محمد العدادية الخطاب بن 38.522.514.513.5111913.582.5زفتاعمر

مبروك    39184 عبدالتواب محمد جمال بنين    محمد العدادية الخطاب بن 37.525.51514.515181278زفتاعمر

جمعه    39185 حسين احمد حسن بنين    محمد العدادية الخطاب بن 1073.5واحدواحد8.5825.5زفتاعمر

القرشاوى    39186 محمد محمد حماده بنين    محمد العدادية الخطاب بن 30.515107.54.5171062زفتاعمر

الرخاوى    39187 عبدالحميد الحسينى خالد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 32157.513.59.512.51361.5زفتاعمر

الرخاوى    39188 محمد السعيد خالد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3112.5109.57.515.511.551.5زفتاعمر

الشيته    39189 محمد جوده خالد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 332610118.51312.564.5زفتاعمر

شراقى    39190 محمود حسن خالد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 31177.585.512.59.552زفتاعمر

العايدى    39191 عبدالخالق سلطان خيرى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 35156.58.57.513.510.566.5زفتاعمر

حسان    39192 محمود مصطفى سامى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3728.516.511917.51479.5زفتاعمر

رشوان    39193 محمد محمد صلح بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3525.5107.54149.578.5زفتاعمر

فوده    39194 عبدالمجيد محمد طارق بنين    محمد العدادية الخطاب بن 321810.57.54.516.59.587زفتاعمر

الدين    39195 عز محمد طارق بنين    محمد العدادية الخطاب بن 39.52814.51412.52013.588زفتاعمر

الشعيرى    39196 محمود توفيق عادل بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3921.51910.513.518.512.585زفتاعمر

درويش    39197 محمد جابر عباس بنين    محمد العدادية الخطاب بن 37261413141813.554.5زفتاعمر

ابراهيم   39198 ابراهيم عبدالحميد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 28157.57.5413962زفتاعمر

ابراهيم    39199 احمد محمد عبدالحميد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 38.517.511.510.58141274زفتاعمر

هيبه    39200 مصطفى محمد عصام بنين    محمد العدادية الخطاب بن 39.529.51714152014.587زفتاعمر

كاكا    39201 مصطفى حسين عيد بنين    محمد العدادية الخطاب بن 36.520.516.512.512.518.51489زفتاعمر

عمارة    39202 ابراهيم كمال فرج بنين    محمد العدادية الخطاب بن 38.52618.514.514.52015.586زفتاعمر
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مدكور     39203 محمود جمال محمد فوزى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 38.52616.5131219.51394.5زفتاعمر

البربرى    39204 على محمد مجدى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 382413.51211201786.5زفتاعمر

نصر     39205 على محمد السيد محمود بنين    محمد العدادية الخطاب بن 35.52813.513.513141582.5زفتاعمر

نصر     39206 زكى محروس طارق محمود بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3926.517.513152015.583.5زفتاعمر

ابومرة   39207 السيد مصطفى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 3215107.53.512.510.585.5زفتاعمر

الشرقاوى    39208 محمد على مصطفى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 34.521.513.511.57.517.513.587زفتاعمر

قشاشة    39209 محمد فتحى ناصر بنين    محمد العدادية الخطاب بن 23.511.51095.514.57.587.5زفتاعمر

داود    39210 عوض محمد ياسر بنين    محمد العدادية الخطاب بن 35211153.51513.589.5زفتاعمر

دوبان    39211 على زكريا يسرى بنين    محمد العدادية الخطاب بن 26155.5347.51172.5زفتاعمر

نصر    39212 شريف سمير اشرف بنين    محمود العدادية الخطاب بن 38.530201515201793.5زفتاعمر

قاسم    39213 عبدالحميد محمود السيد بنين    محمود العدادية الخطاب بن 35.52115.512.511.51612.582.5زفتاعمر

البهوتى    39214 عطيه سعد عادل بنين    محمود العدادية الخطاب بن 34.52114.51013.5191285.5زفتاعمر

ابوشب    39215 عبدالعزيز الحسينى عبدالعزيز بنين    محمود العدادية الخطاب بن 32186.57.510.5121162زفتاعمر

محرم     39216 الدين محى يسن عبدالله بنين    محمود العدادية الخطاب بن 33.52515.514.514.517.5973زفتاعمر

عبدالحميد    39217 الطيب عباس محمد بنين    محمود العدادية الخطاب بن 392919.51515201999زفتاعمر

الرخاوى    39218 محمد عباس محمد بنين    محمود العدادية الخطاب بن 30156.547.51012.573زفتاعمر

عبدالهى   39219 فراج محمد بنين    محمود العدادية الخطاب بن 39.53019.514152016.51010زفتاعمر

ابوصيام    39220 عبده محمود محمد بنين    محمود العدادية الخطاب بن 24101055.5181293.5زفتاعمر

رجب    39221 عامر يوسف محمد بنين    محمود العدادية الخطاب بن 37.52517.5141119.51382زفتاعمر

جبر    39222 عبدالعزيز فتحى مصطفى بنين    محمود العدادية الخطاب بن نصف351817117.517138زفتاعمر

خاطر    39223 حافظ محمود وليد بنين    محمود العدادية الخطاب بن 3621.51410.5121015.583زفتاعمر

البهنسي    39224 رمضان شوقى اشرف بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن 38.5282015152016.577.5زفتاعمر

راشد    39225 رزق محمد بدران بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن 289101.511.512.513.581.5زفتاعمر
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عاشور    39226 رمضان سمير رمضان بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن 38.52417.514.513.518.513.592.5زفتاعمر

ابراهيم    39227 حسين مصطفى سمير بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن 3416.5141211.5151372زفتاعمر

خضر    39228 ابراهيم صلح شريف بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن 3518119.510.514.513.572زفتاعمر

الجمل    39229 عامر احمد عبدالعزيز بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن واحد372817.514.5132015.58زفتاعمر

المدمس    39230 عبدالقادر مصطفى عبدالقادر بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن 3022.565.511.57.51371.5زفتاعمر

الحنفى    39231 سالم السيد مسعد بنين    مصطفى العدادية الخطاب بن 38.52418.512.513.5201384.5زفتاعمر

محمدعبده   39232 عبدالفتاح محمد بنين    معاذ العدادية الخطاب بن 34.5161812.510181853زفتاعمر

عجينه    39233 احمد فؤاد احمد بنين    معتز العدادية الخطاب بن 38291815152017109.5زفتاعمر

منقريوس    39234 غبريال معوض ايهاب بنين    مينا العدادية الخطاب بن 32.523.516.588172084زفتاعمر

الطنطاوى    39235 عبدالفتاح هاشم عاطف بنين    هاشم العدادية الخطاب بن 37.52214.512.511.518.511.589.5زفتاعمر

ابراهيم    39236 سعد سمير سعد بنين    وائل العدادية الخطاب بن 34.52518.51514.519.51588.5زفتاعمر

القرشاوى    39237 ابراهيم محمد عبدالمولى بنين    وسيم العدادية الخطاب بن 3730191413.519.51589زفتاعمر

الدالى   39238 السيدالسيد حسنى بنين    يامن العدادية الخطاب بن 22.58.51011.51014.510.587.5زفتاعمر

سعدة    39239 عبدالجواد شكرى احمد بنين    يوسف العدادية الخطاب بن واحد37.512.578.57.5119.58زفتاعمر

كشك    39240 محمد ابراهيم الكفراوى بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 2210.54.55.52.56.59.581.5زفتاعمر

ابوزيد    39241 محمد الدسوقى خالد بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 3929.5181514.51917.588.5زفتاعمر

الدسوقى    39242 نصر عثمان رضا بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 36.525166.511.51216104زفتاعمر

محمد    39243 اسماعيل عبدالرحمن سامى بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 29.511148.58101482.5زفتاعمر

الدين     39244 شرف محمد محمود عمرو بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 392819.510.513201186.5زفتاعمر

الغرو    39245 فتوح عبدالحميد متولى بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 38.53016.514.513191674.5زفتاعمر

شعبان    39246 محمد الحسينى محمد بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 38.523.51713121713.576.5زفتاعمر

حسين    39247 محمد عبدالحميد محمد بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 37.51515.513.514.515.513.587.5زفتاعمر

رباح    39248 حسين يوسف محمد بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 32.524129.510171186.5زفتاعمر
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كشك    39249 محمد عبدالقادر مدحت بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 38.5291814.51519.512.584.5زفتاعمر

بصله    39250 احمد على مسعد بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 32.511.512139.513.511.572.5زفتاعمر

عثمان     39251 محمد محمد حلمى مصطفى بنين    يوسف العدادية الخطاب بن 37.515149.591410.572زفتاعمر

مهدي   39252 ابراهيم اشرف حشيش   ابراهيم عبده اللطيف واحد19.5513.51.536.58.58زفتاعبد

سرحان    39253 مصطفى عبدالنبى محمد حشيش   ابراهيم عبده اللطيف 35.522.5191312201362زفتاعبد

الشرقاوي    39254 محمود احمد اسماعيل حشيش   احمد عبده اللطيف واحد342218.510.59.518.512.57زفتاعبد

الغزالي    39255 مخيمر عبدالبديع حسام حشيش   احمد عبده اللطيف 3827.51914.514.75191052.5زفتاعبد

الخراط    39256 محمد سعد رضا حشيش   احمد عبده اللطيف واحد28.515143.5101010.58زفتاعبد
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ابوالنجا     39257 احمد سيد صبحى شريف حشيش   احمد عبده اللطيف 281512.54.510.51112.562زفتاعبد

عطيه    39258 ابراهيم رمضان صلح حشيش   احمد عبده اللطيف 34.520.517.5891313.575.5زفتاعبد

ابراهيم    39259 عبدالحى مجاهد صلح حشيش   احمد عبده اللطيف 36.5231811101917.581.5زفتاعبد

رمضان     39260 عبدالواحد احمد حبيب عبدالغنى حشيش   احمد عبده اللطيف 382319.58.513171652زفتاعبد

ابوالخير    39261 عوض فوزى محمد حشيش   احمد عبده اللطيف 37.520.51713151816.563.5زفتاعبد

مطر    39262 على محيى محمد حشيش   احمد عبده اللطيف 36241912.514.51715.557زفتاعبد

غراب    39263 عبدالمقصود العزب مصطفى حشيش   احمد عبده اللطيف 26.51014.599.51112.572.5زفتاعبد

الدلع    39264 محمود ابراهيم السيد حشيش   اسلم عبده اللطيف 27.51515.57.59.51013.563زفتاعبد

الوكيل    39265 محمد السيد ابراهيم حشيش   السيد عبده اللطيف 261614511.514.5962زفتاعبد

عجيل    39266 البيومى حمدالله فتحى حشيش   انس عبده اللطيف واحد29911210.51010.54زفتاعبد

امان    39267 مصطفى انور محمد حشيش   انور عبده اللطيف واحد21151034.51012.55زفتاعبد

محرم     39268 الدين محيى مصطفى عبدالمولى حشيش   ايمن عبده اللطيف واحد30.58.511.52311125زفتاعبد

البرعي    39269 على توفيق نور حشيش   توفيق عبده اللطيف نصف3723.516.5129.51714.56زفتاعبد

البري    39270 عبدالمقصود عبدالقادر احمد حشيش   حازم عبده اللطيف واحد34.520.5179.5131813.56زفتاعبد

القاضي    39271 ابراهيم حسين حسن حشيش   حسين عبده اللطيف 31.517.513.51212.5161561.5زفتاعبد

النجار     39272 سند احمد رشدى محمد حشيش   خالد عبده اللطيف 33171610.51114.514.571.5زفتاعبد

النجار    39273 عوض جوده سمير حشيش   زياد عبده اللطيف 30.51814.5411131551.5زفتاعبد

مرعي     39274 السباعى مرعى رضا عمرو حشيش   زياد عبده اللطيف 3821.515.51213.516.51873.5زفتاعبد

الله     39275 فرج عليوه وصفى محمد حشيش   شادى عبده اللطيف 36.523.52015151816.573.5زفتاعبد

المصري    39276 رياضمصطفى مجدى حشيش   شريف عبده اللطيف 37211913.5141913.564زفتاعبد

ناشى     39277 صديق الله فتح خالد حشيش   عبدالرحمن عبده اللطيف 3825.51912.51518.511.562زفتاعبد

محمد    39278 ابراهيم عبدالفتاح عمر حشيش   عبدالفتاح عبده اللطيف 2915135.51016.512.572زفتاعبد

الكميتي    39279 عبدالله عبدالله محمد حشيش   عبدالله عبده اللطيف 372718.51515201674زفتاعبد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1819

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

يحيي    39280 عبدالرحمن عبدالمجيد محمد حشيش   عبدالمجيد عبده اللطيف 21.517101331211.552زفتاعبد

حماد    39281 احمد عزت محمد حشيش   عزت عبده اللطيف 23.51513125101062زفتاعبد

البرعي    39282 محمد على جمال حشيش   على عبده اللطيف 372018.51413191352زفتاعبد

الحمامي    39283 ابراهيم حسين جمال حشيش   عمر عبده اللطيف 37.52519.51414.7519.511.552زفتاعبد

هميله    39284 محمود احمد حسين حشيش   عمر عبده اللطيف 35.519.517.513.51416.51572.5زفتاعبد

الفوال     39285 الشناوى على رمضان محمد حشيش   عمر عبده اللطيف 36.519.51813.57.513.511.563زفتاعبد

حمده    39286 شريف طلخان همام حشيش   عمرو عبده اللطيف 33.52319.51412.519.514.563زفتاعبد

ابوزيد    39287 فرج ابراهيم بهاء حشيش   فارس عبده اللطيف 26155.5103.5101143زفتاعبد

البري    39288 سيداحمد صابر ابراهيم حشيش   كريم عبده اللطيف 3823.519.5141419.514.563زفتاعبد

معوض   39289 نصر محمد حشيش   كريم عبده اللطيف 34.522.515.510.57.514.514.554.5زفتاعبد

موسي    39290 سيداحمد الدسوقى وائل حشيش   لؤى عبده اللطيف 3824.518.5121218.51463زفتاعبد

هبل    39291 عوض محمد عزت حشيش   مجدى عبده اللطيف 301110.510.57.516.512.552زفتاعبد

طبالة    39292 السيد مرسى ابراهيم حشيش   محمد عبده اللطيف 34.518.51611.5111715.562.5زفتاعبد

البرعي    39293 عبدالله محمد احمد حشيش   محمد عبده اللطيف 372217.51411.518.51164.5زفتاعبد

بلوزه    39294 عوض محمود احمد حشيش   محمد عبده اللطيف 36.51918.512.54171253زفتاعبد

العطار    39295 السيد الشحات السباعى حشيش   محمد عبده اللطيف 3726181211.518.51874زفتاعبد

الشرقاوي    39296 عبدالعال محمد حسن حشيش   محمد عبده اللطيف 371711.513.57.518.51563زفتاعبد

العزب    39297 حافظ محمد رضا حشيش   محمد عبده اللطيف 28.515.513.59.53161353زفتاعبد

يوسف     39298 على السعيد محمد ضياء حشيش   محمد عبده اللطيف 37.524.51914.514181763زفتاعبد

عطيه    39299 محمد سمير طارق حشيش   محمد عبده اللطيف 37.5252013.513.519.51763.5زفتاعبد

خليل     39300 احمد رشاد محمد عادل حشيش   محمد عبده اللطيف 305.518.52.51.510.51452.5زفتاعبد

صديق   39301 عبدالعزيز عبدالحكيم حشيش   محمد عبده اللطيف 3121181410.51712.552.5زفتاعبد

ليله    39302 عبدالله محمد عبدالحكيم حشيش   محمد عبده اللطيف 33.5271187.5151344زفتاعبد
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يونس    39303 عبدالقادر عبدالغنى عبدالعليم حشيش   محمد عبده اللطيف 3629137.51116.51265.5زفتاعبد

متولي     39304 غريب عزت محمد عبدالعليم حشيش   محمد عبده اللطيف 383019.514.5152017.587.5زفتاعبد

محمدعاشور   39305 شوقى عبده حشيش   محمد عبده اللطيف 35301310.51019.512.566.5زفتاعبد

الغيطانى    39306 حسن محمد فتحى حشيش   محمد عبده اللطيف 25196.54814.514.546زفتاعبد

محمود    39307 مصطفى محمد مجدى حشيش   محمد عبده اللطيف 33.52716.557.5171866زفتاعبد

الدين     39308 شرف ابوالفتوح عبدالعزيز محمد حشيش   محمد عبده اللطيف 36.526129.582012.596زفتاعبد

بكير    39309 حسن فتحى معتز حشيش   محمد عبده اللطيف 32241411.5101913.586زفتاعبد

جاد    39310 ابراهيم محمد ابراهيم حشيش   محمود عبده اللطيف 322815.57.59.519.514.586زفتاعبد

عاشور     39311 رشاد محمد شوقى ايمن حشيش   محمود عبده اللطيف 33.52915.59.510.51917.576زفتاعبد

العويل    39312 عبدالشافى عبدالشافى جابر حشيش   محمود عبده اللطيف 37.529.52014.514.5201976زفتاعبد

جبرعطيه   39313 محمود سمير حشيش   محمود عبده اللطيف 352919.51314.5201976زفتاعبد

المسدي   39314 على عبدالرحمن حشيش   محمود عبده اللطيف 26.51554.52.5513.554زفتاعبد

العجمي    39315 محمد على وليد حشيش   مروان عبده اللطيف 382919.51415202097زفتاعبد

اغا     39316 ابراهيم شوقى محمد ابراهيم حشيش   مصطفى عبده اللطيف 34.528.510.513.514.5181265زفتاعبد

الجدي    39317 احمد محمد عبدالباقى حشيش   مصطفى عبده اللطيف 3730191414.52016.575.5زفتاعبد

صالح    39318 عبدالجليل محيى كامل حشيش   مصطفى عبده اللطيف 33.52413.58.5131815.564.5زفتاعبد

حسن    39319 ابراهيم محمد ابراهيم حشيش   معاذ عبده اللطيف 36.529.510.514.512.518.51765.5زفتاعبد

خليفه    39320 على كمال خالد حشيش   معاذ عبده اللطيف 372919.513.5142018.578.5زفتاعبد

المرسى    39321 السيد المرسى وائل حشيش   نبيل عبده اللطيف 33.516127.5131816.564زفتاعبد

متولي     39322 غريب عزت محمد احمد حشيش   هشام عبده اللطيف 35271211.51419.51966زفتاعبد

السنطيل    39323 السيد ابراهيم اشرف حشيش   يوسف عبده اللطيف 25225.53.57.511.513.583.5زفتاعبد

ربيع    39324 على العزب لطفى حشيش   يوسف عبده اللطيف 3428.511.510.511.5191766.5زفتاعبد

عبدالله    39325 ذكى فرج عونى بنين     ابرام ع الخير ابو محمود 17.51577.57.52.51255زفتاالشهيدعلى
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العزب    39326 عطيه عاشور رجب بنين     ابراهيم ع الخير ابو محمود 2624.5115.58.513.516.566.5زفتاالشهيدعلى

القللى    39327 عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز بنين     ابراهيم ع الخير ابو محمود 32251411.510.515.516.566.5زفتاالشهيدعلى

الشحرى    39328 احمد عبدالحميد السيد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 343014.511.511.51816.566.5زفتاالشهيدعلى

ثابت    39329 السعيد محمد السيد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 34.52911.5149.51914.557زفتاالشهيدعلى

ابوصيام    39330 عبدالرحمن محمد السيد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 33.521131110171555.5زفتاالشهيدعلى

السرنجاوى    39331 محمد عوض انور بنين     احمد ع الخير ابو محمود 342714.512.511.51916.566زفتاالشهيدعلى

جوده    39332 اسماعيل جوده جمعه بنين     احمد ع الخير ابو محمود 27.518.5114.57.516.51455زفتاالشهيدعلى

دندش     39333 ابراهيم الدسوقى حسن بنين     احمد ع الخير ابو محمود 32.52110.55.5101618.566زفتاالشهيدعلى

السنطاوى    39334 عبدالعزيز متولى حمدى بنين     احمد ع الخير ابو محمود 35.52910.57.512.51717.565زفتاالشهيدعلى

الحبيشى    39335 محمد محمد خالد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 3329.513.512.513.515.51765زفتاالشهيدعلى

كشك    39336 محمد احمد رضا بنين     احمد ع الخير ابو محمود 24.5161087.515.516.563.5زفتاالشهيدعلى

البرعى    39337 على مصطفى رضا بنين     احمد ع الخير ابو محمود 30.510.51387.517.517.554.5زفتاالشهيدعلى

خميس   39338 حمدى سيد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 2815.510.55.57.515.51864زفتاالشهيدعلى

بلطيه    39339 السيد عبدالقادر عبدالغنى بنين     احمد ع الخير ابو محمود 36.52719.51314171777.5زفتاالشهيدعلى

الفخرانى    39340 محمد احمد عبدالمؤمن بنين     احمد ع الخير ابو محمود 37302013.515201976زفتاالشهيدعلى

ابوعاصى   39341 اسماعيل عصام بنين     احمد ع الخير ابو محمود 38.5292013.51518.51987زفتاالشهيدعلى

النمس    39342 محمد عبدالحميد فتحى بنين     احمد ع الخير ابو محمود 26.510.55.57.512514.566زفتاالشهيدعلى

منصور    39343 عبدالله محمد مجدى بنين     احمد ع الخير ابو محمود 311712.511.513161555.5زفتاالشهيدعلى

ابوشلق    39344 فرحات رمضان محمد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 232010.510131312.565.5زفتاالشهيدعلى

محرم    39345 عبدالحليم عبدالقادر محمد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 352911.510.513.515.517.554زفتاالشهيدعلى

مطر    39346 عبدالعال فهمى مصطفى بنين     احمد ع الخير ابو محمود غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيدعلى

الشرقاوى    39347 شعبان محمد وليد بنين     احمد ع الخير ابو محمود 31.515108817.51864.5زفتاالشهيدعلى

عامر   39348 صابر ياسر بنين     احمد ع الخير ابو محمود 30.520.5108.57.51615.578زفتاالشهيدعلى
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شحاته    39349 عبده محمود يحيى بنين     احمد ع الخير ابو محمود 37.53019.514.5152017.576زفتاالشهيدعلى

محمد    39350 رياض عيد محمد بنين     ادهم ع الخير ابو محمود 3619.511.510.51018.515.553زفتاالشهيدعلى

الدين     39351 جمال احمد جوده احمد بنين     اسامه ع الخير ابو محمود 2920.5107.5915.517.554زفتاالشهيدعلى

ابوالعنين    39352 حسين محمد حسين بنين     اسلم ع الخير ابو محمود 34271212.514.51916.577.5زفتاالشهيدعلى

سليمان    39353 سليمان عبدالخالق رضا بنين     اسلم ع الخير ابو محمود 3629.519141520186.56.5زفتاالشهيدعلى

محمد    39354 رياض عيد محمد بنين     اشرف ع الخير ابو محمود 33.515.510119.51816.542.5زفتاالشهيدعلى

السباعى    39355 امين السعيد مجدى بنين     السعيد ع الخير ابو محمود 31.52810.5107.5141745.5زفتاالشهيدعلى

عمار    39356 محمود السيد تامر بنين     السيد ع الخير ابو محمود 3325.51511.51018.51771.5زفتاالشهيدعلى

زنتوت    39357 محمد السيد محمد بنين     السيد ع الخير ابو محمود 35.52510911.51817.555.5زفتاالشهيدعلى

احمد    39358 عمر احمد السيد بنين     ايهاب ع الخير ابو محمود 31.5810.58.51016.51554.5زفتاالشهيدعلى

الدين      39359 بدر نبيه عبداللطيف محمد الدين بنين     بدر ع الخير ابو محمود 38302015152018.589.5زفتاالشهيدعلى

المقمر    39360 مندوه السيد محمد بنين     بلل ع الخير ابو محمود 3225.5119.5141917.564.5زفتاالشهيدعلى

حسين    39361 على حسن طارق بنين     حاتم ع الخير ابو محمود 2613.51010.514.519.516.575زفتاالشهيدعلى

زينه    39362 عبدالرحمن محمد ابراهيم بنين     حازم ع الخير ابو محمود 3329131114.519.514.575زفتاالشهيدعلى

البشبيشى    39363 رمضان السيد على بنين     حازم ع الخير ابو محمود 3817.5159.51419.514.575زفتاالشهيدعلى

ناصف     39364 محمد توفيق مدحت الدين بنين     حسام ع الخير ابو محمود 36.5261111141917.544.5زفتاالشهيدعلى

سليمان    39365 ابراهيم حسن محمد بنين     حسن ع الخير ابو محمود 3522.5109.51116.517.544.5زفتاالشهيدعلى

غانم     39366 عباس غانم حسين جمال بنين     حسين ع الخير ابو محمود 34.529157.51019.516.569زفتاالشهيدعلى

محمد    39367 حافظ عبدالستار احمد بنين     حلمى ع الخير ابو محمود 3520.516.511.581613.557.5زفتاالشهيدعلى

حسن    39368 عبدالعزيز حسين بدر بنين     حلمى ع الخير ابو محمود 33.516179.57.5171746.5زفتاالشهيدعلى

شحاته    39369 مرسى حمدى سالم بنين     حمدى ع الخير ابو محمود 31.51513.513.510141145.5زفتاالشهيدعلى

شراقى    39370 محمود حسن شريف بنين     خالد ع الخير ابو محمود 34.5191657.51714.545.5زفتاالشهيدعلى

ابوقاسم    39371 السيد عطيه محمد بنين     خالد ع الخير ابو محمود 33.52815.513.5141916.547زفتاالشهيدعلى
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ابومره    39372 البيومى رضا وائل بنين     رضا ع الخير ابو محمود 34.52612127.517.51478زفتاالشهيدعلى

القرع    39373 يوسف رضا يحيى بنين     رضا ع الخير ابو محمود 38301713.5918.51279زفتاالشهيدعلى

احمد     39374 حسين رفعت محمد حسن بنين     رفعت ع الخير ابو محمود 38.52919.51415201667زفتاالشهيدعلى

بدر    39375 محمد رمضان ايمن بنين     رمضان ع الخير ابو محمود 3217.514.54516.516.545.5زفتاالشهيدعلى

حسن    39376 عبداللطيف زكريا يحيى بنين     زكريا ع الخير ابو محمود 35.529.519118.51916.585.5زفتاالشهيدعلى

الشيخ   39377 محمد الحسينى بنين     زياد ع الخير ابو محمود 362716147.516.51255زفتاالشهيدعلى

مسعود    39378 عبدالقادر فكرى تامر بنين     زياد ع الخير ابو محمود 322817.57.57.516.51856.5زفتاالشهيدعلى

المنسي    39379 احمد جابر رمضان بنين     زياد ع الخير ابو محمود 36.529201514.52015.557.5زفتاالشهيدعلى

غانم    39380 محمد احمد محمد بنين     زياد ع الخير ابو محمود 3521.51612.58.5181367زفتاالشهيدعلى

صحصاح    39381 سالم سالم عبدالهادى بنين     سالم ع الخير ابو محمود 291264.5واحد23912زفتاالشهيدعلى

داود   39382 عبدالمنعم ابراهيم بنين     سليمان ع الخير ابو محمود 29271410913.51055.5زفتاالشهيدعلى

موسى     39383 ابراهيم زكريا محمد الدين بنين     سيف ع الخير ابو محمود 342618.57.55.517.51755زفتاالشهيدعلى

نجم    39384 عبدالفتاح احمد ضياء بنين     سيف ع الخير ابو محمود 3122157.55.51213.555.5زفتاالشهيدعلى

زايد    39385 احمد فاروق هانى بنين     سيف ع الخير ابو محمود 342216.588181755زفتاالشهيدعلى

غانم      39386 احمد السيد صابر محمد الدين بنين     صلح ع الخير ابو محمود 34.52716.513.511.519.51765.5زفتاالشهيدعلى

الشريف    39387 محمد عادل جابر بنين     صلح ع الخير ابو محمود 332713.58.58.51915.565زفتاالشهيدعلى

مصطفى    39388 احمد احمد محمد بنين     عادل ع الخير ابو محمود 31.523.514.57.52.517.512.557زفتاالشهيدعلى

العجمى     39389 محمد على عمرو الرحمن بنين     عبد ع الخير ابو محمود 31.5271057.51813.566زفتاالشهيدعلى

المنشاوى    39390 عزب السيد احمد بنين     عبدالرحمن ع الخير ابو محمود 33.529121214.5181556.5زفتاالشهيدعلى

الجلب    39391 احمد محمد اسامه بنين     عبدالرحمن ع الخير ابو محمود 31.525137.551413.556زفتاالشهيدعلى

الفراش    39392 احمد مصطفى الحسينى بنين     عبدالرحمن ع الخير ابو محمود 37.530201515201968زفتاالشهيدعلى

الموشى    39393 محمود جابر عبده بنين     عبدالرحمن ع الخير ابو محمود 37.5301915152017.578زفتاالشهيدعلى

قراقيش    39394 عبدالحميد عبدالحميد مجدى بنين     عبدالرحمن ع الخير ابو محمود 26.524103.51.510.51356زفتاالشهيدعلى
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ابوشنب     39395 عبدالخالق رضا محمد وائل بنين     عبدالرحمن ع الخير ابو محمود 3215107.57.517.513.555زفتاالشهيدعلى

حماد    39396 محمود عبدالعزيز اسامه بنين     عبدالعزيز ع الخير ابو محمود 3028107.58171355.5زفتاالشهيدعلى

المنسى    39397 محمود عبدالله اسامه بنين     عبدالله ع الخير ابو محمود 282057.52.51512.547زفتاالشهيدعلى

السايح    39398 احمد محمد عمر بنين     عبدالله ع الخير ابو محمود 352918.513.513.52012.548زفتاالشهيدعلى

عبدالله    39399 عبدربه احمد محمد بنين     عبدالله ع الخير ابو محمود 28.525.567.55131358زفتاالشهيدعلى

عمران    39400 ابراهيم على محمد بنين     عبدالله ع الخير ابو محمود 26225.55.55.5151448.5زفتاالشهيدعلى

تمراز    39401 عبدالحميد على عبدالحميد بنين     عبده ع الخير ابو محمود 37.527191211.52015710زفتاالشهيدعلى

حماد     39402 سعد عامر عصمت الدين بنين     عز ع الخير ابو محمود 29.519107.57.519.51158زفتاالشهيدعلى

وهدان    39403 على على محمود بنين     علء ع الخير ابو محمود 36.518.518.597.5191457.5زفتاالشهيدعلى
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محرم    39404 متولى ابراهيم الصباحى بنين     على ع الخير ابو محمود 382919.51415201859زفتاالشهيدعلى

هجرس    39405 ابوالمجد عبدالواحد رضا بنين     على ع الخير ابو محمود 372815.5108.52017.569زفتاالشهيدعلى

ابوعبدالله    39406 محمد على صلح بنين     على ع الخير ابو محمود 23232.51.55.516.510510زفتاالشهيدعلى

ودح    39407 احمد على محمد بنين     على ع الخير ابو محمود 34.528.51914.5142019510زفتاالشهيدعلى

منصور    39408 حبيب على محمد بنين     على ع الخير ابو محمود 34.521.510.510.511181459.5زفتاالشهيدعلى

فياض    39409 على مصطفى محمد بنين     على ع الخير ابو محمود 2815.51011.511.516.51256.5زفتاالشهيدعلى

خطاب    39410 حسين على هانى بنين     على ع الخير ابو محمود 36.524.517.51514.7519.517.559زفتاالشهيدعلى

العقب    39411 عشماوى عبدالعظيم احمد بنين     عمار ع الخير ابو محمود 3119.511.57.57.5101154زفتاالشهيدعلى

البهوتى    39412 عبدالعال عرفه علء بنين     عمر ع الخير ابو محمود 29.51811.55.53101353.5زفتاالشهيدعلى

القرشاوى    39413 ابراهيم السيد محمد بنين     عمر ع الخير ابو محمود 3124.513.57.53.514.513.564زفتاالشهيدعلى

احمد    39414 يوسف فاروق محمد بنين     عمر ع الخير ابو محمود 383015.5117.517.51046زفتاالشهيدعلى

الصواف   39415 عبدالرحمن مصطفى بنين     عمر ع الخير ابو محمود 34.529.51611.511.518.51057.5زفتاالشهيدعلى

ابراهيم    39416 عيد محمد عادل بنين     عمرو ع الخير ابو محمود 6.512.554نصف25.525.55زفتاالشهيدعلى

الفخراني    39417 محمد حسين مصطفى بنين     عمرو ع الخير ابو محمود 38.5271813.514.752011410زفتاالشهيدعلى

العزب    39418 الشحات العزب حاتم بنين     فتحى ع الخير ابو محمود 27.51513.57.54.51312.564زفتاالشهيدعلى

منصور    39419 بيومى منصور محمد بنين     فتحى ع الخير ابو محمود 33.512.511.57.521110.553زفتاالشهيدعلى

سليمان    39420 احمد فتحى مصطفى بنين     فتحى ع الخير ابو محمود 36.520.519.51310.5201679زفتاالشهيدعلى

العليمى    39421 الحسينى العزب حسن بنين     فوزى ع الخير ابو محمود 3623.51712.5816.51089.5زفتاالشهيدعلى

الروبى    39422 محمد جوده محمود بنين     كريم ع الخير ابو محمود 15.511.556.5نصف3221.516.58.5زفتاالشهيدعلى

مبروك    39423 عوض عبدالحميد ياسر بنين     كريم ع الخير ابو محمود 3416117.55101158زفتاالشهيدعلى

عليوة    39424 احمد غريب احمد بنين     كمال ع الخير ابو محمود 3318119.57.513.513.566زفتاالشهيدعلى

موسى    39425 مصطفى ابوالمعاطى خالد بنين     ماجد ع الخير ابو محمود 28.512.5107.5310856زفتاالشهيدعلى

يونس    39426 محمد محمد اشرف بنين     مازن ع الخير ابو محمود 321513.5117.5101144.5زفتاالشهيدعلى
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ابوعمر    39427 محمد عبدالشافى حمدى بنين     مازن ع الخير ابو محمود 311510.53.5313.5555.5زفتاالشهيدعلى

خليل    39428 ابوالمجد عثمان ابوالمجد بنين     محمد ع الخير ابو محمود 34.526.5148.5416.513.568.5زفتاالشهيدعلى

بغيض    39429 كيلنى كيلنى احمد بنين     محمد ع الخير ابو محمود 33.512123214.512.565زفتاالشهيدعلى

السيد     39430 عطيه ابراهيم اشرف بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3210104511.51454.5زفتاالشهيدعلى

الدغيدى    39431 السعيد محمد السعيد بنين     محمد ع الخير ابو محمود 36.523138.57.518.511.565.5زفتاالشهيدعلى

محفوظ    39432 انور عبدالخالق انور بنين     محمد ع الخير ابو محمود 36241452.515.51245.5زفتاالشهيدعلى
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الله     39433 فضل جابر النبوى تامر بنين     محمد ع الخير ابو محمود 36.525.514.512.57.5161568.5زفتاالشهيدعلى

الله     39434 فضل عبده محمد جمال بنين     محمد ع الخير ابو محمود 34.519.51211.57.5151368.5زفتاالشهيدعلى

شاهين    39435 غنيم محمد جمال بنين     محمد ع الخير ابو محمود 36.52315128.5161358.5زفتاالشهيدعلى

ضباشه    39436 عبدالعظيم عبيده حسام بنين     محمد ع الخير ابو محمود 2917.511.59.57.5141354.5زفتاالشهيدعلى

دندش    39437 ابراهيم الدسوقى حسن بنين     محمد ع الخير ابو محمود 372318131014.515.558زفتاالشهيدعلى

حسين    39438 احمد حسن حسين بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3519.516127.51816.566زفتاالشهيدعلى

العزب    39439 عطيه عاشور رجب بنين     محمد ع الخير ابو محمود 30.51510.534101142.5زفتاالشهيدعلى

جبر    39440 احمد محمد رجب بنين     محمد ع الخير ابو محمود 327.510.57.57.5129.543زفتاالشهيدعلى

غنيم     39441 خليل عبدالرحيم رمزى بنين     محمد ع الخير ابو محمود 37.529.51714.5121915.556.5زفتاالشهيدعلى

حماد    39442 عطيه ابراهيم رمضان بنين     محمد ع الخير ابو محمود 36.52813131116.51147زفتاالشهيدعلى

فرح     39443 يوسف حلمى محمد سعد بنين     محمد ع الخير ابو محمود 38.52119141419.513.567زفتاالشهيدعلى

فيشار    39444 محمد عبدالعزيز صلح بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3222.513.588161253.5زفتاالشهيدعلى

محمدالبيومى   39445 عبدالرازق عاشور بنين     محمد ع الخير ابو محمود 1.5101354واحد251210زفتاالشهيدعلى

الجندى    39446 عبدالرحيم فتحى عبدالرحيم بنين     محمد ع الخير ابو محمود 361512.57.59.5161254.5زفتاالشهيدعلى

البديوى   39447 السيد عبدالعزيز بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3610.513.543.51411.542زفتاالشهيدعلى

المصرى    39448 يوسف يوسف عبدالله بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3815144.53.516.513.544زفتاالشهيدعلى

عبدالله    39449 حسين احمد عصام بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3927.5191414.75201756زفتاالشهيدعلى

ابوعاصى   39450 اسماعيل عصام بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3622.519.75121416.515.567.5زفتاالشهيدعلى

الشرقاوى    39451 محمد عبدالحميد على بنين     محمد ع الخير ابو محمود 29.530197.5101816.51010زفتاالشهيدعلى

عبدالمطلب   39452 عاطف عماد بنين     محمد ع الخير ابو محمود 27.5221011.5214.512.545.5زفتاالشهيدعلى

عبدالوهاب     39453 حلمى عادل محمد عمرو بنين     محمد ع الخير ابو محمود 32.517.5101021714.556زفتاالشهيدعلى

العماوى     39454 فرحات العزب العزب مجدى بنين     محمد ع الخير ابو محمود 38.52919.513.5152017.5510زفتاالشهيدعلى

بلوزه    39455 محمد فاروق محمود بنين     محمد ع الخير ابو محمود 382710.5117.5191857.5زفتاالشهيدعلى
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عبدالرحيم    39456 عبدالحفيظ محمد محمود بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3524.51112.581914.557زفتاالشهيدعلى

عشو    39457 محمد فتحى مختار بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3215101051810.557زفتاالشهيدعلى

يحيى    39458 جبر مصطفى مصطفى بنين     محمد ع الخير ابو محمود 271011111.518.511.542زفتاالشهيدعلى

عوضسليم    39459 مامون نبيل بنين     محمد ع الخير ابو محمود 3327.510134.5181855زفتاالشهيدعلى

عريبه    39460 السعيد محمد نبيل بنين     محمد ع الخير ابو محمود 18.510.56.511.57.517.5644زفتاالشهيدعلى

تمراز    39461 حسين صلح هانى بنين     محمد ع الخير ابو محمود 393018.51414.519.51779زفتاالشهيدعلى

البرعى    39462 السيد محمد هانى بنين     محمد ع الخير ابو محمود 29.516.510107.5171441.5زفتاالشهيدعلى

الهبيان    39463 كمال محمد ابراهيم بنين     محمود ع الخير ابو محمود 2014.510104.516.51356زفتاالشهيدعلى

حسين   39464 محمود اسامه بنين     محمود ع الخير ابو محمود 37.5292014152016.569زفتاالشهيدعلى

يوسف    39465 عبدالقادر الدسوقى خالد بنين     محمود ع الخير ابو محمود 373015.512.513201546.5زفتاالشهيدعلى

نصار    39466 السيد احمد رضا بنين     محمود ع الخير ابو محمود 38.53019.751410.52016.557.5زفتاالشهيدعلى

عمران    39467 ابراهيم عطيه على بنين     محمود ع الخير ابو محمود 39.5292014152018.5610زفتاالشهيدعلى

حجازى    39468 السيد محمود وليد بنين     محمود ع الخير ابو محمود 3830181414.52016.558.5زفتاالشهيدعلى

الدين    39469 جمال مصطفى حامد بنين     مروان ع الخير ابو محمود 362917.51411.52016.559زفتاالشهيدعلى

عبدالحميد    39470 عبدالغفار ابراهيم محمد بنين     مروان ع الخير ابو محمود 3522.510113.5191145زفتاالشهيدعلى

ابوعيطه    39471 عطيه ابراهيم احمد بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 37.528.514.5137.51916.543.5زفتاالشهيدعلى

يحيى    39472 خليل مصطفى احمد بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 382516.5592015.553زفتاالشهيدعلى

قشاشة    39473 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 36.524.5172.57.5201356.5زفتاالشهيدعلى

الحنفى    39474 سالم جابر عبدالنبى بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 33.5176.51.57.51812.556زفتاالشهيدعلى

منصوره   39475 المرسى محمد بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 32247.57.58.5181556.5زفتاالشهيدعلى

الخشن    39476 السيد عبدالفاضل محمد بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 3321.51010.51015.510.555زفتاالشهيدعلى

العكل    39477 موافى مصطفى محمد بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 38.52815131019.512.549زفتاالشهيدعلى

ابوحطب    39478 عيد محمد ياسر بنين     مصطفى ع الخير ابو محمود 3827.519151519.51447زفتاالشهيدعلى
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مرعى    39479 محمود السيد احمد بنين     مهاب ع الخير ابو محمود 37.521157.58.519.51345زفتاالشهيدعلى

مسعود    39480 المرسى السيد المرسى بنين     مهدى ع الخير ابو محمود 393019.751514.75209.548زفتاالشهيدعلى

العشرى     39481 على الدين زكى على بنين     مهند ع الخير ابو محمود 37.526109.57.518.516.547.5زفتاالشهيدعلى

العوادى    39482 موسى ابراهيم محمد بنين     موسى ع الخير ابو محمود 35.523.512.512918.51465زفتاالشهيدعلى

الشربينى    39483 بسيونى شوقى بسيونى بنين     ناصر ع الخير ابو محمود 35.52954819.51344زفتاالشهيدعلى

القرع    39484 ابراهيم عبدالفتاح سعد بنين     ناصر ع الخير ابو محمود 33.5307.55.58.519.513.546زفتاالشهيدعلى

عبدالملك    39485 عطيه يوسف عادل بنين     هانى ع الخير ابو محمود 31.523.5104.54.517.51843زفتاالشهيدعلى

احمد    39486 محمد عبداللطيف عمر بنين     هشام ع الخير ابو محمود 3827.517.514.512201659زفتاالشهيدعلى

طباره    39487 محمد عبدالحى حسن بنين     هيثم ع الخير ابو محمود 292110.57.57.519.514.566.5زفتاالشهيدعلى

البياسى    39488 ابراهيم السيد باسم بنين     يوسف ع الخير ابو محمود 3929.519.514.513201245.5زفتاالشهيدعلى

الموشى    39489 محمود جابر عبده بنين     يوسف ع الخير ابو محمود 38.5301815152012.547.5زفتاالشهيدعلى

سعد    39490 الدمرداشمحمد محمد بنين     يوسف ع الخير ابو محمود 2819.510451910.549زفتاالشهيدعلى

المشيطى    39491 عبدالعليم نظمى احمد بنات    ابرار السكرى المهيمن عبد 3726.51413.513.51916.554زفتاالشهيد

غانم    39492 ابراهيم جابر ابراهيم بنات    احلم السكرى المهيمن عبد 3723.5128.510.517.515.552زفتاالشهيد

ابراهيم    39493 عبدالنبى عزت ايمن بنات    اخلص السكرى المهيمن عبد 36.517.5104.58.518.515.551.5زفتاالشهيد

عبدالله    39494 عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز بنات    اروى السكرى المهيمن عبد 21.56.544212.59.543زفتاالشهيد

ربيع    39495 عطيه على اشرف بنات    اسراء السكرى المهيمن عبد 36.52918.515142015.5510زفتاالشهيد

بدوى    39496 عبدالرحمن توفيق حامد بنات    اسراء السكرى المهيمن عبد 36.5261413.51419.513.5510زفتاالشهيد

العويل    39497 عبدالله الجوهرى حسين بنات    اسراء السكرى المهيمن عبد 3711.514.5128151554.5زفتاالشهيد

قنبر    39498 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بنات    اسراء السكرى المهيمن عبد 36.527.51411.511201659زفتاالشهيد

المغربى    39499 حسن محمد ابوبكر بنات    اسماء السكرى المهيمن عبد 3720.51012.51319.51352.5زفتاالشهيد

قنصوه    39500 احمد محمد العزب بنات    اسماء السكرى المهيمن عبد 38.52917.513.515201353.5زفتاالشهيد

المسدى    39501 مصطفى محمد امين بنات    اسماء السكرى المهيمن عبد 3416.51111919.7510.574.5زفتاالشهيد
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الدين     39502 خير السيد ابراهيم حربى بنات    اسماء السكرى المهيمن عبد 35.5151113.511.5181384.5زفتاالشهيد

عامر    39503 محمد مندى طارق بنات    اسماء السكرى المهيمن عبد 34.51710.57.54171665زفتاالشهيد

الصواف    39504 ابوالعل ابراهيم ابراهيم بنات    الء السكرى المهيمن عبد 3730171514.75201756.5زفتاالشهيد

الجندى    39505 حسين جوده اكرامى بنات    الء السكرى المهيمن عبد 32.59.5107.55.517.51272.5زفتاالشهيد

ابوالعينين    39506 حسين محمد السعيد بنات    الء السكرى المهيمن عبد 3720.51387.517.515.587زفتاالشهيد

البهوتى    39507 محمد عبدالنبى السيد بنات    الء السكرى المهيمن عبد 3726147.57.51814.583.5زفتاالشهيد

الصواف    39508 رمضان الدسوقى رمضان بنات    الء السكرى المهيمن عبد 34.512.51739.517.514.572زفتاالشهيد

احمد    39509 عبدالعظيم عشماوى طارق بنات    الء السكرى المهيمن عبد 39301914.51519.514.579.5زفتاالشهيد

ابونصير    39510 طلحه السيد عبدالرحمن بنات    الء السكرى المهيمن عبد 371512.587.51813.569.5زفتاالشهيد

الخضرى    39511 عطيه المغاورى عطيه بنات    الهام السكرى المهيمن عبد 3516.5101111.518.51566.5زفتاالشهيد

الشرقاوى    39512 حسين الشحات محمد بنات    الهام السكرى المهيمن عبد 33.515.54.510.58.51813.555زفتاالشهيد

عقرب     39513 عبدالحميد حلمى احمد محمد بنات    امال السكرى المهيمن عبد 34155.59.5816.512.564.5زفتاالشهيد

كشك    39514 احمد على رضا بنات    امانى السكرى المهيمن عبد 301777.51018.513.566زفتاالشهيد

مرعى    39515 محمود السيد محمود بنات    امانى السكرى المهيمن عبد 34.5171910.58.519.513.566.5زفتاالشهيد

يونس    39516 السيد عيسى رجب بنات    امل السكرى المهيمن عبد 33.528587.519.512.567.5زفتاالشهيد

الفيومى    39517 عبدالفتاح محمد رمضان بنات    امل السكرى المهيمن عبد 38.5302015152017.5610زفتاالشهيد

الوكيل    39518 محمد السيد احمد بنات    امنيه السكرى المهيمن عبد 39291714.514.52018.5810زفتاالشهيد

المقمر    39519 السعيد محمد احمد بنات    امنيه السكرى المهيمن عبد 37.516.513.5151419.51779.5زفتاالشهيد

الشوح    39520 طنطاوى عبدالحميد جمال بنات    امنيه السكرى المهيمن عبد 382517.513.51419.7515.578.5زفتاالشهيد

فايد    39521 محمد عبدربه مجدى بنات    امنيه السكرى المهيمن عبد 36.53019.51313.52017.579زفتاالشهيد

طمان    39522 حجازى حبيب احمد بنات    اميره السكرى المهيمن عبد 38.528.51914.513.52019710زفتاالشهيد

حشيش    39523 محمد عبدالله امير بنات    اميره السكرى المهيمن عبد 33.519.51110.57.51812.588.5زفتاالشهيد

محرم    39524 متولى العربى سامح بنات    اميره السكرى المهيمن عبد 31.5165.58.54.51811.577زفتاالشهيد
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ابوعيون   39525 ابراهيم عيد بنات    اميره السكرى المهيمن عبد 38.5271713.5122015.589.5زفتاالشهيد

عفيفى    39526 احمد رمضان ياسر بنات    اميره السكرى المهيمن عبد 30.520.57.510.5918.513.588.5زفتاالشهيد

عامر   39527 احمد اسامه بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 38.5292012.5142016.579.5زفتاالشهيد

القرشاوى    39528 ابراهيم ابراهيم اشرف بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 3627191110.5201075زفتاالشهيد

زنتوت    39529 محمد امين اشرف بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 3726.5161213.51915.578زفتاالشهيد

على    39530 ابراهيم السيد عبده بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 37.524.514.512.510.51913.578زفتاالشهيد

البهوتى    39531 عوض محمد عبده بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 2720.5107.512.51911.577.5زفتاالشهيد

ابوالعل    39532 احمد احمد عيد بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 26.5157.57.55.519.511.579زفتاالشهيد

الهوارى     39533 محمد الدسوقى ابراهيم محمد بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 38.52919.51415201888زفتاالشهيد

الديب    39534 العزب الشحات محمد بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 3929.5171111.518.518.567.5زفتاالشهيد

ابومره    39535 محمد عبدالنبى محمد بنات    ايمان السكرى المهيمن عبد 39.5302013.5152017.589.5زفتاالشهيد

المسدى    39536 كمال عبدالمنعم ابراهيم بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 382717.51514.5201888.5زفتاالشهيد

ابوصيرى    39537 محمد الحسينى السعيد بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 393019.51513.52018.5910زفتاالشهيد

الجندى    39538 احمد محمد الله بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 3730201414.519.518910زفتاالشهيد

ابوصليحه    39539 الشربينى عبده عزت بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 392816.512.510.52017910زفتاالشهيد

قشاشه    39540 محمد عبدالعظيم عصام بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 4028.51915152019910زفتاالشهيد

بدوى    39541 احمد رشاد محمد بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 25.516.5117.531211.573.5زفتاالشهيد

خليفة   39542 حسن مصطفى بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 37.525.517.512920785زفتاالشهيد

طنطاوى    39543 عبدالفتاح هاشم مصطفى بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 37.526.514.511918.51486زفتاالشهيد

ابوسعده    39544 عوض يحى مصطفى بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 31.5158.587.5131293زفتاالشهيد

الصعيدى    39545 نصر محمد وليد بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 393018.51514.5201699زفتاالشهيد

ابوشلق    39546 محمود جابر ياسر بنات    ايه السكرى المهيمن عبد 332313.512.512181695.5زفتاالشهيد

الصياد    39547 السيد فؤاد ابراهيم بنات    بسمله السكرى المهيمن عبد 2918.510115181372.5زفتاالشهيد
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زهره   39548 عبدالسلم ايهاب بنات    بسمله السكرى المهيمن عبد 38.52614.51310.517.51498.5زفتاالشهيد

عبدالله    39549 متولى حسن محمد بنات    بسمله السكرى المهيمن عبد 33.5251011.5816.51596.5زفتاالشهيد

ادم    39550 عبدالحميد صبحى محمد بنات    بسمله السكرى المهيمن عبد 35281513.5102017.598زفتاالشهيد

عبدالغنى    39551 مصطفى محمد محمد بنات    بسمله السكرى المهيمن عبد 382819.513.513.5201989.5زفتاالشهيد

البدراوى    39552 ابراهيم السعيد محمود بنات    بسمله السكرى المهيمن عبد 333016.5138191668.5زفتاالشهيد

جمعه    39553 السيد على وليد بنات    بسمله السكرى المهيمن عبد 332011.587.518.517.595.5زفتاالشهيد

القرع   39554 جابر رمضان بنات    بسمه السكرى المهيمن عبد 35241510816.51695زفتاالشهيد

فته    39555 على محسن محمد بنات    بسمه السكرى المهيمن عبد 3515128.57.5171283.5زفتاالشهيد

عثمان    39556 لبيب احمد اشرف بنات    بسنت السكرى المهيمن عبد 27.52010107.513.512.585.5زفتاالشهيد

طباره    39557 السيد فؤاد السيد بنات    بسنت السكرى المهيمن عبد واحد29.51510.57.55.511117زفتاالشهيد

سعده    39558 محمد محمد رضا بنات    بسنت السكرى المهيمن عبد 29.516.51112.57.518.514.583زفتاالشهيد

ماهرالعكل   39559 محمد مصطفى بنات    بسنت السكرى المهيمن عبد 32.518.57.512.57.515.51083زفتاالشهيد

شحاته   39560 يحيى وائل بنات    بسنت السكرى المهيمن عبد 3930201515201496.5زفتاالشهيد

ابراهيم   39561 محمد محمود بنات    تسبيح السكرى المهيمن عبد 30.59.518.58.5517.514.592.5زفتاالشهيد

احمد   39562 عبدالحافظ احمد بنات    تسنيم السكرى المهيمن عبد 39.5282015152015.596.5زفتاالشهيد

السواح    39563 عبدالرحيم محمد خالد بنات    تسنيم السكرى المهيمن عبد 37.52913.513.58.52015106.5زفتاالشهيد

غانم     39564 الهنداوى عطيه عبدالحميد صالح بنات    تسنيم السكرى المهيمن عبد 39.5301914.7515201588.5زفتاالشهيد

شعبان     39565 عبدالخالق الله فرج محمد بنات    تسنيم السكرى المهيمن عبد 37.529191514.5201597زفتاالشهيد

الله     39566 فضل على عبدالشافى احمد بنات    تقى السكرى المهيمن عبد 36.524.517.5151519.515107زفتاالشهيد

مصطفى    39567 كامل محمود احمد بنات    تقى السكرى المهيمن عبد 3025.56.57.57.5911.562زفتاالشهيد

هيكل    39568 مهدى محمد مهدى بنات    تقى السكرى المهيمن عبد 33.524.56.512.55.51610.586.5زفتاالشهيد

الشبلنجى    39569 السيد محمود عوض بنات    تيسير السكرى المهيمن عبد 35.524.51713.512.518.516.579.5زفتاالشهيد

اسعد    39570 بولس فاروق سمير بنات    جرمين السكرى المهيمن عبد 38261512.51119.51977زفتاالشهيد
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ابراهيم    39571 سليمان احمد علء بنات    جنا السكرى المهيمن عبد 38.53018.51413.5201278زفتاالشهيد

العزب    39572 عطيه العزب مصطفى بنات    جهاد السكرى المهيمن عبد 2297.54.52.51214.587زفتاالشهيد

ابراهيم    39573 السمان سليمان احمد بنات    حبيبه السكرى المهيمن عبد 3728.5121313.5191196.5زفتاالشهيد

موسى    39574 حسن محمد حسن بنات    حبيبه السكرى المهيمن عبد 2819.51011.5915.51597زفتاالشهيد

القنواتى    39575 احمد عبدالمحسن عادل بنات    حبيبه السكرى المهيمن عبد 35.515.569.57.514.5996زفتاالشهيد

على    39576 العشماوى عبدالرحمن هانى بنات    حبيبه السكرى المهيمن عبد 31.519.5109.5991395.5زفتاالشهيد

الشيته    39577 عبدالفتاح ماهر سمير بنات    حسناء السكرى المهيمن عبد 35.529.511.510.57.519.51095.5زفتاالشهيد

الراعى     39578 عبدالغنى رجب محمد ياسر بنات    حسناء السكرى المهيمن عبد 302814.5107.51913.595.5زفتاالشهيد

حرب     39579 حماد السيد محمد وليد بنات    حل السكرى المهيمن عبد 37.529.517.512.512201398.5زفتاالشهيد

خضير    39580 محمد عبدالمنعم مجاهد بنات    حنان السكرى المهيمن عبد 38291814122014.574زفتاالشهيد

البيومي    39581 السيد سيداحمد محمد بنات    حنان السكرى المهيمن عبد 349.510.51110.518.51485.5زفتاالشهيد

البرعي   39582 سميراحمد محمود بنات    حنان السكرى المهيمن عبد 33.51779.57.519.51187زفتاالشهيد

صقر    39583 عبدالعليم حلمى عبدالفتاح بنات    حنين السكرى المهيمن عبد 3827.5181314.519.513.597.5زفتاالشهيد

عباده     39584 احمد محمد توكل محمد بنات    حنين السكرى المهيمن عبد 372717.513.514191788.5زفتاالشهيد

الراعى     39585 عبدالغنى رجب محمد ياسر بنات    حنين السكرى المهيمن عبد 36.52617131118.51487زفتاالشهيد

حسان    39586 ابراهيم ناجع جمال بنات    خلود السكرى المهيمن عبد 37.52918.513.514.52017.598زفتاالشهيد

البرعى    39587 على عبدالنبى على بنات    خلود السكرى المهيمن عبد 3629.519.513.512.5201385.5زفتاالشهيد

الفرو    39588 محمود رشدى محمد بنات    خلود السكرى المهيمن عبد 3319.516.59815.511.586زفتاالشهيد

بدوى    39589 محمود حسن اشرف بنات    داليا السكرى المهيمن عبد 36.526.518.511.514.5191388زفتاالشهيد

خاطر    39590 احمد عاشور ايمن بنات    داليا السكرى المهيمن عبد 3727.519.513.514.5181798زفتاالشهيد

عوضسليم    39591 مامون حمدى بنات    داليا السكرى المهيمن عبد 382518.5131317.51788زفتاالشهيد

شحاته    39592 عبدالرحمن عبدالحى كمال بنات    دعاء السكرى المهيمن عبد 38.524.51512.513.51815.588زفتاالشهيد

على    39593 حسن جوده جمال بنات    دنيا السكرى المهيمن عبد 3012.55.510.57.56.514.556.5زفتاالشهيد
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ابراهيم    39594 رجب ابراهيم خالد بنات    دنيا السكرى المهيمن عبد 36.5292014.514.52013.597.5زفتاالشهيد

محمود    39595 محمد رضا محمد بنات    دنيا السكرى المهيمن عبد 31.521.510.5851712.588زفتاالشهيد

الوكيل    39596 عبدالحميد صلح محمد بنات    دنيا السكرى المهيمن عبد 33.515.5145214.59.596.5زفتاالشهيد

ابوسعيد    39597 على عوض محمد بنات    دنيا السكرى المهيمن عبد 3318.519.51310.5191386.5زفتاالشهيد

مبارك    39598 فتوح فتحى عبدالنبى بنات    دولت السكرى المهيمن عبد 3624.516.5117.51816.595.5زفتاالشهيد

الفرسيسى    39599 السباعى صبحى مجدى بنات    دينا السكرى المهيمن عبد 38.526.513108.5191385.5زفتاالشهيد

منصوره    39600 فهمى عبدالله وليد بنات    دينا السكرى المهيمن عبد 331510149.5149.576.5زفتاالشهيد

عبدالرحيم    39601 عبدالعظيم فارس عادل بنات    ذكرى السكرى المهيمن عبد 3519.510137.5141375زفتاالشهيد

شحاته    39602 السيد احمد محمود بنات    رانيا السكرى المهيمن عبد 301710105.5131174زفتاالشهيد

قشاشه    39603 محمد عبدالعظيم رجب بنات    رباب السكرى المهيمن عبد 38282015151918810زفتاالشهيد

البرماوى     39604 حامد جوده محمد حامد بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد 39302014.515202079.5زفتاالشهيد

الخباز    39605 عباس محمدى سامح بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد 39301911.51319.51487زفتاالشهيد

عبدالله    39606 على عبدالمتعال ماهر بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد 3830191412.519.517610زفتاالشهيد

محمود    39607 محمد رضا محمد بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد 383013.510.57.5191559.5زفتاالشهيد

رمضان    39608 عبدالعزيز فوزى محمد بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد 38.53013.5147.51914.579زفتاالشهيد

القرع    39609 على محسن محمد بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد واحد3315.51057.51014.56زفتاالشهيد

بدر    39610 على محمد نبيل بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد واحد36.527.510117.512.5157زفتاالشهيد

حسنين    39611 احمد متولى وليد بنات    رحمه السكرى المهيمن عبد 36.5301611.5111917.589زفتاالشهيد

زيدان    39612 عبدالجواد احمد احمد بنات    رضوه السكرى المهيمن عبد 342410118.5141466.5زفتاالشهيد

النحاس    39613 محمد احمد محمد بنات    رضوى السكرى المهيمن عبد 3.52.51553.5واحد28214.5زفتاالشهيد

الماظ     39614 الصباحى السيد الصباحى المير بنات    رقيه السكرى المهيمن عبد 37.530191514201587.5زفتاالشهيد

العكل     39615 محمد على محمد رضا بنات    رقيه السكرى المهيمن عبد 33.521107.55.514.51765زفتاالشهيد

رزق    39616 الباز جابر احمد بنات    رنا السكرى المهيمن عبد 36.527.517.510.51016.51951.5زفتاالشهيد
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الشيخ    39617 السيد احمد السيد بنات    رنا السكرى المهيمن عبد 34.525.5105.591518.564.5زفتاالشهيد

البيومى   39618 عبدالعظيم محمد بنات    رنا السكرى المهيمن عبد 33154.52.53.56.512.554زفتاالشهيد

شاهين    39619 غنيم عبدالرحمن وسام بنات    رنا السكرى المهيمن عبد 32.52816.5881714.559.5زفتاالشهيد

حشيش    39620 محمد عبدالله امير بنات    رناد السكرى المهيمن عبد 22.51710.54.53.512.51276زفتاالشهيد

النجار    39621 السيد محمد حمدى بنات    رنيم السكرى المهيمن عبد 1010.576واحد28216.52.5زفتاالشهيد

الهبيان   39622 نبيل سامح بنات    رنيم السكرى المهيمن عبد 36291412.51418.518.588.5زفتاالشهيد

درويش    39623 احمد السيد احمد بنات    روان السكرى المهيمن عبد 30.5201042.510.51377زفتاالشهيد

محمد   39624 حلمى اسامه بنات    روان السكرى المهيمن عبد 342914.57.55.5181778.5زفتاالشهيد

الفولى    39625 عباس احمد جمال بنات    روان السكرى المهيمن عبد 393017151119.517710زفتاالشهيد

ابراهيم    39626 احمد جوده حسين بنات    روان السكرى المهيمن عبد 352916.512.58.517.518.564.5زفتاالشهيد

العايدى    39627 محمد حسن عاشور بنات    روان السكرى المهيمن عبد 35221211.5812.516.576.5زفتاالشهيد

ابوشلق    39628 عبداللطيف حسين عبداللطيف بنات    روان السكرى المهيمن عبد 29247.547.51010.574.5زفتاالشهيد

خميس    39629 حسن لطفى مجدى بنات    روان السكرى المهيمن عبد 382412101317.518.569.5زفتاالشهيد

منصور    39630 محمد السيد محمد بنات    روان السكرى المهيمن عبد 36.5281212.513.5171759.5زفتاالشهيد

عبدالعاطى    39631 ابراهيم حسن ممدوح بنات    روان السكرى المهيمن عبد 393019.51514201889.5زفتاالشهيد

الجنيدى    39632 محمد مصطفى احمد بنات    رودينا السكرى المهيمن عبد 39.53018.514.514.519.7518.579.5زفتاالشهيد

شحاته    39633 محمد عبدالقادر وليد بنات    روضه السكرى المهيمن عبد 38.526.511121417.51769زفتاالشهيد

احمد     39634 سيد ابراهيم عبدالحليم عادل بنات    روميساء السكرى المهيمن عبد 37.5302013.514.5191879زفتاالشهيد

توفيق   39635 محمد احمد بنات    ريم السكرى المهيمن عبد 333019121519.518.578زفتاالشهيد

رياضسعده    39636 عوض اسامه بنات    ريم السكرى المهيمن عبد 3623101214.51518.568.5زفتاالشهيد

البربرى    39637 عبدالحى حلمى احمد بنات    زهوه السكرى المهيمن عبد 372612.51314.517.515.567زفتاالشهيد

عبده    39638 توفيق عبدالواحد احمد بنات    زينب السكرى المهيمن عبد 36.526104.511.51412.577زفتاالشهيد

احمد     39639 سيد حسانين محمود حماده بنات    زينب السكرى المهيمن عبد 38.5271913.513.51815.568زفتاالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1836

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العادلى    39640 محمد كمال خالد بنات    زينب السكرى المهيمن عبد 36.527.5155.5916.517.579.5زفتاالشهيد

ابوشلق    39641 شلبى الحسينى محمد بنات    زينب السكرى المهيمن عبد 352214.58.511.512.51759زفتاالشهيد

تمراز    39642 السيد بيومى مسعد بنات    زينب السكرى المهيمن عبد 29156.5812.5111679.5زفتاالشهيد

العدس    39643 رمضان الجيوشى العربى بنات    ساره السكرى المهيمن عبد 33161081015.516.578.5زفتاالشهيد

العكل    39644 سلطان فرحات طارق بنات    ساره السكرى المهيمن عبد 36.525.5121211162079.5زفتاالشهيد

الصيفى    39645 احمد محمد طارق بنات    ساره السكرى المهيمن عبد 3716.56.588131459زفتاالشهيد

ميخائيل   39646 سامى صبرى بنات    ساندى السكرى المهيمن عبد 2727.516.537.5181579.5زفتاالشهيد

النفيلى    39647 حسنين محمد ابراهيم بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 7.51412.568صفر20166زفتاالشهيد

العويل    39648 عبدالله الجوهرى الجوهرى بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 3724.519121318.515.567.5زفتاالشهيد

البرعومي    39649 احمد حسن السيد بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 392817.51114.52016.579زفتاالشهيد

سليما    39650 عبدالسميع منصور جمال بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 37.52915.59.511.5191778زفتاالشهيد

عليوه    39651 محمد حافظ حسنى بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 3930181415201879.5زفتاالشهيد

الشريف    39652 محمد السيد رمضان بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيد

الهورينى    39653 ابوالنوار عبدالموجود محمود بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 383018.5151519.751397زفتاالشهيد

الرشيدى    39654 حسين السيد هانى بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 3929.518141519.51797زفتاالشهيد

عوض    39655 الصباحى يحيى هانى بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 372510.58.581918.599.5زفتاالشهيد

شتيوه    39656 حسين العربى هشام بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 39291612.510.518.518.5610زفتاالشهيد

كشك    39657 يوسف منير يوسف بنات    سلمى السكرى المهيمن عبد 37.524.516.5128.518.518.579.5زفتاالشهيد

المصرى    39658 احمد نجيب احمد بنات    سلوى السكرى المهيمن عبد 3828.512.59.54.5181969زفتاالشهيد

النادى     39659 عبدالعظيم جابر محمد عبدالعظيم بنات    سما السكرى المهيمن عبد 38.52916.510.57.519.7517.589زفتاالشهيد

ابوشمه    39660 محمود حسن محمود بنات    سما السكرى المهيمن عبد 37.52811.511519.751687زفتاالشهيد

المقدم    39661 حسين محمد مصطفى بنات    سما السكرى المهيمن عبد 382717109.5192076.5زفتاالشهيد

يونس    39662 اسماعيل عبدالله طارق بنات    سمر السكرى المهيمن عبد 3527137.57.51917.567.5زفتاالشهيد
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المقمر    39663 احمد محمد محمد بنات    سمر السكرى المهيمن عبد 388.510107.51918.568زفتاالشهيد

الغرو    39664 فتوح فوزى رضا بنات    سها السكرى المهيمن عبد 39.529171314.51916.579.5زفتاالشهيد

المحلوى    39665 ابراهيم رجب طارق بنات    سها السكرى المهيمن عبد 381610.555.518.517.576.5زفتاالشهيد

ضيف    39666 عبدالحليم جوده عبدالحليم بنات    سهام السكرى المهيمن عبد 382515121218.51374زفتاالشهيد

السروجى    39667 عبدالحليم العشماوى ايمن بنات    سهر السكرى المهيمن عبد 3216.513.510.59.51713.574.5زفتاالشهيد

الدين     39668 يونسجمال عبدالله رضا بنات    سهيله السكرى المهيمن عبد 38281811.513.519.751876زفتاالشهيد

عبداللطيف    39669 ابراهيم محسن ابراهيم بنات    سيده السكرى المهيمن عبد 371815.511.51018.51868.5زفتاالشهيد

عشو    39670 السيد على اسامه بنات    شروق السكرى المهيمن عبد 37211812.51118.516.568.5زفتاالشهيد

منصوره    39671 فهمى عبدالله حسن بنات    شروق السكرى المهيمن عبد 37.52117.512.51218.516.578.5زفتاالشهيد

عيسى    39672 على رضا خالد بنات    شروق السكرى المهيمن عبد 39281911.511191889زفتاالشهيد

سعده     39673 عبدالحميد الدين محى رضا بنات    شروق السكرى المهيمن عبد 38.52318.51313.519.51488زفتاالشهيد

مرعى    39674 السيد عبدالله صابر بنات    شروق السكرى المهيمن عبد 34.524.516.510.58.5191779.5زفتاالشهيد

الدلع    39675 محمد على محمد بنات    شروق السكرى المهيمن عبد 35.52516.510.591316.584.5زفتاالشهيد

العويل    39676 على مصطفى اشرف بنات    شمس السكرى المهيمن عبد 37.527171415202084.5زفتاالشهيد

فياسه    39677 حسين جابر ابراهيم بنات    شهد السكرى المهيمن عبد واحد36.52013141216.511.58زفتاالشهيد

حجازى    39678 مصطفى احمد احمد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 36.51710.59.51215.51672.5زفتاالشهيد

ابوشلق    39679 احمد جوده احمد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 383018.513.513.5191984زفتاالشهيد

ابوقفه    39680 السيد ابراهيم السيد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد واحد3721127.57.512128زفتاالشهيد

سلمه    39681 امين حسن السيد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 37.529131113.51618.543.5زفتاالشهيد

العفيفى    39682 محمد عبدالسلم السيد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد صفر36.518145.58.513168زفتاالشهيد

المسدى    39683 محمود على السيد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد واحد37301310.59.518125زفتاالشهيد

عبدالمجيد    39684 عبدالرحمن عشماوى حافظ بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 33167.557.512863زفتاالشهيد

عبدالواحد    39685 مرسى يوسف خالد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 33281112111915.573زفتاالشهيد
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عبده    39686 طه محمد رضا بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 28.511.510107.51110.552زفتاالشهيد

الزفتاوى    39687 زكى عبدالوهاب زكى بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 39291814152010.566زفتاالشهيد

احمد     39688 عيسى احمد غريب عبدالرحمن بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 30.5116.537.5101052.5زفتاالشهيد

عمران    39689 عبده محمد عبدالعزيز بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 345.5109.57.51413.554.5زفتاالشهيد

البهوتى    39690 عرفه عيد عبدالنبى بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 37.5126.58.51014.511.562زفتاالشهيد

عبدالحميد    39691 محمود محمد علء بنات    شهد السكرى المهيمن عبد واحد37.527145.57.516166زفتاالشهيد

حماد   39692 عبدربه عوض بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 36.521124.57.5181562زفتاالشهيد

البيومى    39693 عبده شامخ عيده بنات    شهد السكرى المهيمن عبد واحد3112108.57.57104زفتاالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1839

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

احمد    39694 كمال الدسوقى محمد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 35.51577.57.511.58.572زفتاالشهيد

عبدالمقصود    39695 على الشحات محمد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 33.51667.57.51115.571.5زفتاالشهيد

الصعيدى    39696 سالم حسانين محمد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 3410.5104.57.571172.5زفتاالشهيد

المصرى    39697 ابراهيم على محمد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 38.529191414.519.752077.5زفتاالشهيد

صالح    39698 بيومى عوض محمد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 3927.51913.514.519.51769.5زفتاالشهيد

الشرقاوى    39699 حسين عبدالعليم محمود بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 383015.514.511.519.751588.5زفتاالشهيد

الشهاوى    39700 احمد جوده مسعد بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 36.515.56.59.557.512.568زفتاالشهيد

شراقى    39701 محمود حسن هانى بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 383018.514.514.52015.579زفتاالشهيد

السيد    39702 المغربى محمد هانى بنات    شهد السكرى المهيمن عبد 29.52467.54151068زفتاالشهيد

الغزاوى    39703 على فوزى مختار بنات    شيرين السكرى المهيمن عبد 36246.552141367زفتاالشهيد

ابوشبانه    39704 عبده الشحات رضا بنات    شيماء السكرى المهيمن عبد 30.516.52.54.5212.514.576.5زفتاالشهيد

فتة   39705 احمد يوسف بنات    صابرين السكرى المهيمن عبد 362917.514.51319.51969زفتاالشهيد

ابوصيام    39706 ابراهيم سيداحمد اشرف بنات    ضحى السكرى المهيمن عبد 38.522.55.59.52.5151078.5زفتاالشهيد

الشتيانى    39707 محمد يوسف نبيل بنات    ضحى السكرى المهيمن عبد 3827.514.513.58.518.51378.5زفتاالشهيد

فوده    39708 عطيه محمود احمد بنات    عبير السكرى المهيمن عبد 34.520.5103.51.571268زفتاالشهيد

ابوالخير    39709 على ابوالخير حسن بنات    عبير السكرى المهيمن عبد 36.526.51614.5111916.588.5زفتاالشهيد

الكمنورى    39710 السيد صادق عصام بنات    عبير السكرى المهيمن عبد 38291914.512.519.515.589زفتاالشهيد

السعدنى    39711 ابراهيم الشحات ابراهيم بنات    عزه السكرى المهيمن عبد 37.524.515118.516.51577زفتاالشهيد

القضية    39712 العشماوى عطيه احمد بنات    عفاف السكرى المهيمن عبد 3724.55.510813.51568زفتاالشهيد

يونس    39713 محمد على ابراهيم بنات    غاليه السكرى المهيمن عبد 3315.510.59.57.51414.568.5زفتاالشهيد

حموده    39714 سليمان احمد طه بنات    فاتن السكرى المهيمن عبد 3226.57225.5956زفتاالشهيد

محمود    39715 السباعى عبدالحميد رضا بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 36.52717131219.51577زفتاالشهيد

المدمس    39716 العفيفى محمد رضا بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 38271712.513191767.5زفتاالشهيد
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السيد    39717 عبدالحميد محمد سيد بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 38241710.57.51714.567زفتاالشهيد

ابوريشه    39718 مصطفى مرسى عبدالمجيد بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 38.53017119.5201877زفتاالشهيد

البسيونى    39719 محمد عبدالعظيم محمد بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 393019.514.5152019.588زفتاالشهيد

العويل    39720 سليمان غريب محمد بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 2720.5105391773.5زفتاالشهيد

القاضى     39721 عامر ماهر على ايمن بنات    فايزه السكرى المهيمن عبد واحد2173.5524.510.55زفتاالشهيد

داود    39722 ماهرابراهيم محمد احمد بنات    فرح السكرى المهيمن عبد 32.52613.512.51014.514.575.5زفتاالشهيد

غفيفى    39723 محمد محمد احمد بنات    فرح السكرى المهيمن عبد 383019.513.514201475.5زفتاالشهيد

عمران    39724 عبدالمعطى محمد طارق بنات    فرح السكرى المهيمن عبد 3525.514.510.59151879.5زفتاالشهيد

الرخاوي    39725 على عبدالفتاح على بنات    فرح السكرى المهيمن عبد 39.52919151519.519.569.5زفتاالشهيد

عليوة    39726 محمد عطيه عادل بنات    فرحه السكرى المهيمن عبد 34.516.512.59.57.5161889.5زفتاالشهيد

كشك    39727 بيومى السيد محمد بنات    فوزيه السكرى المهيمن عبد 3628.51712.51018.51989.5زفتاالشهيد

الله     39728 عوض نخله مرهم رؤوف بنات    كرستين السكرى المهيمن عبد 32261013.59162088زفتاالشهيد

سليمان     39729 الله رزق صبحى عاطف بنات    كريستينا السكرى المهيمن عبد 27.5184.58.57.5161979.5زفتاالشهيد

عجينة    39730 الشحات مصطفى ناصر بنات    كريمان السكرى المهيمن عبد 32.515699161888.5زفتاالشهيد

منصور    39731 روفائيل فاضل ناصر بنات    كلرا السكرى المهيمن عبد 393019.51514.5202079زفتاالشهيد

قابيل    39732 سالم مصطفى حسام بنات    كنزى السكرى المهيمن عبد 38.53018.512.512.51917810زفتاالشهيد

جوهر    39733 احمد محمد فؤاد بنات    كنزى السكرى المهيمن عبد 36301612.513.519.516.5810زفتاالشهيد

زهران    39734 حسن السباعى على بنات    لمياء السكرى المهيمن عبد 3925171514.5201897.5زفتاالشهيد

يونس    39735 عبدالمنصف محمدلطفى لطفى بنات    لمياء السكرى المهيمن عبد 37.525.51814132018.577زفتاالشهيد

العزب    39736 ابراهيم العزب عوض بنات    ماجده السكرى المهيمن عبد 34151033.551476.5زفتاالشهيد

ميخائيل    39737 فهيم حنا عماد بنات    مادونا السكرى المهيمن عبد 3827.518.51314.519.52077زفتاالشهيد

حنين    39738 شوقى حنا تامر بنات    مارتينا السكرى المهيمن عبد 37.53018.51314.5202087زفتاالشهيد

اسعد    39739 عبدالمسيح وهبه عماد بنات    مارتينا السكرى المهيمن عبد 32.51610.511.59.5112076.5زفتاالشهيد
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ميخائيل    39740 وهبه عطاالله رضا بنات    مارى السكرى المهيمن عبد 37.52010.5121219.52086زفتاالشهيد

روفائيل    39741 مسيحه فؤاد مكرم بنات    مارى السكرى المهيمن عبد 3819.51012.51119.52086زفتاالشهيد

عشوره     39742 محمد عوض احمد سيد بنات    مروه السكرى المهيمن عبد 33.519.510109.5161667.5زفتاالشهيد

منصور    39743 عبدالله محمد مجدى بنات    مروه السكرى المهيمن عبد 25.59.567.57.51014.556زفتاالشهيد

حسين   39744 محمود اسامه بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 392819.751414.52019.5710زفتاالشهيد

الدعباس    39745 ابراهيم محمود بهاء بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 37.5271813.513.51817.579.5زفتاالشهيد

البرماوي     39746 حسن فوزى محمد حمدى بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 2621.511.554715.568زفتاالشهيد

الرخ    39747 محمد عبدربه خالد بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 39.5281913141715.579.5زفتاالشهيد

مرعى    39748 فهيم حمدى رضا بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 3926.518.5151419.51788.5زفتاالشهيد

عبده    39749 توفيق عبدالواحد رضا بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 363019.510122015.5810زفتاالشهيد

الشينه    39750 مصطفى العربى طارق بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 37291810.5112018710زفتاالشهيد

العدوى    39751 على حامد عادل بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 38.5302014.51519.519710زفتاالشهيد

الله     39752 فضل محمد عوض عادل بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 36281613.581918.5710زفتاالشهيد

عمران    39753 السيد جابر عاطف بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 1710107.548568.5زفتاالشهيد

الشيتى    39754 محمد محمد عاطف بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 36.517.511.515818.51479زفتاالشهيد

عبدالوهاب   39755 حسانين عبدالوهاب بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 30.516.510148.5181068زفتاالشهيد

رزق    39756 عوض فرج مجدى بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 30127.58.57.5131268.5زفتاالشهيد

حسن    39757 محمد احمد محمد بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 3626.51013.5817.51658.5زفتاالشهيد

معوض    39758 محمد عمرالفاروق محمد بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 383019.515152017.589زفتاالشهيد

الفخراني    39759 مصطفى محمود محمد بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 25.511.5102.54121468زفتاالشهيد

ابوشب     39760 عبدالعزيز على يسرى محمد بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 36.5301915152018.589زفتاالشهيد

ليله    39761 المصيلحى محمد مدحت بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 372218.59.59171889زفتاالشهيد

حجازي    39762 محمود رمضان مصطفى بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 29.5155.57.55111379زفتاالشهيد
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الرفاعى    39763 عطيه عطيه مصطفى بنات    مريم السكرى المهيمن عبد 2919109813.51369زفتاالشهيد

السيد    39764 محمود عبدالغفار رضا بنات    مسليار السكرى المهيمن عبد 39.53016.514.511.52018.589.5زفتاالشهيد

العايدى    39765 احمد محمد احمد بنات    ملك السكرى المهيمن عبد 23.59.510.55.541411.558.5زفتاالشهيد

بدوى    39766 حسن محمود احمد بنات    ملك السكرى المهيمن عبد 361513.5107.51315.578زفتاالشهيد
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الشافعى    39767 حافظ عبدالحافظ خيرى بنات    ملك السكرى المهيمن عبد 3825.51213.59.51312.551.5زفتاالشهيد

خميس    39768 متولى السيد عرفات بنات    ملك السكرى المهيمن عبد 382613.51512.51916.552زفتاالشهيد

الحامولى    39769 محمد مهيب عزت بنات    ملك السكرى المهيمن عبد 3019.51014.510.5191362زفتاالشهيد

الملح    39770 محمد فوزى محمد بنات    ملك السكرى المهيمن عبد 311810148.51517.553زفتاالشهيد

سليمان    39771 محمود شوقى محمود بنات    ملك السكرى المهيمن عبد 3827.512.510.51316.51767زفتاالشهيد

حسن    39772 على محمد على بنات    منال السكرى المهيمن عبد 35.524789.5191668.5زفتاالشهيد

الغريب   39773 السيد ماهر بنات    منال السكرى المهيمن عبد 3620118.51017.51668زفتاالشهيد

زايد    39774 سباعى عبدالعزيز السيد بنات    منه السكرى المهيمن عبد 27186.58414.516.563.5زفتاالشهيد

سعد     39775 على عبدالغفار ابراهيم الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 27.522.57.57.53.514.514.543زفتاالشهيد

الشلقاني     39776 منصور محمد احمد الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 25151153.513652زفتاالشهيد

مطر     39777 شحاته عبدالله اشرف الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 3728.51113101914.567.5زفتاالشهيد

الغرابلى     39778 عبدالرحمن محمد ايمن الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 32.521.5105414.517.558.5زفتاالشهيد

حسين     39779 عبداللطيف حسين خالد الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 3318.577.53151664زفتاالشهيد

تمراز     39780 عبدالعزيز خيشه شريف الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 23127.544.511.512.564.5زفتاالشهيد

الجدى     39781 احمد محمد عبدالمنتصر الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 3528.515.5149201861.5زفتاالشهيد

محمود     39782 السعيد عبدالحميد ماجد الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 3116.510.510.53111363.5زفتاالشهيد

الله      39783 فضل محمد عطيه محمد الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 2818.5109.54.512.513.553زفتاالشهيد

القصيرى     39784 محمد محمود محمد الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 392812.513.513.519.51751.5زفتاالشهيد

فياض     39785 السيد يوسف محمد الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 38.5291912.513.5201452زفتاالشهيد

ناجى     39786 محمد ابراهيم هانى الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 9.51452.5واحد2955.55.5زفتاالشهيد

حجازى     39787 منصور مصطفى هيثم الله بنات    منه السكرى المهيمن عبد 2916.55.510813.51755.5زفتاالشهيد

منصوره    39788 ابراهيم ابراهيم ايمن بنات    منه السكرى المهيمن عبد 2515757.5101453زفتاالشهيد

حسانين    39789 ابراهيم جابر جوده بنات    منه السكرى المهيمن عبد 8.515.561.5واحد28.515102.5زفتاالشهيد
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همام    39790 حافظ السيد خالد بنات    منه السكرى المهيمن عبد 331810.511.58.5181585.5زفتاالشهيد

تمراز    39791 محمود فتحى عاطف بنات    منه السكرى المهيمن عبد 3116107.54.517.51584.5زفتاالشهيد

شديد    39792 على شعبان عزالدين بنات    منه السكرى المهيمن عبد 382917.51012.51913.589زفتاالشهيد

الشيته    39793 سيداحمد محمد عماد بنات    منه السكرى المهيمن عبد 3016.577.5414.511.583.5زفتاالشهيد

العيساوي    39794 محمد محى عمرو بنات    منه السكرى المهيمن عبد 37.528.519.51410.5201979زفتاالشهيد

عمران    39795 عبدالسلم كمال محمد بنات    منه السكرى المهيمن عبد 7.5943واحد269.553.5زفتاالشهيد

زهران    39796 محمد احمد احمد بنات    منى السكرى المهيمن عبد 36.52416.511914.51554.5زفتاالشهيد

الشيتانى     39797 احمد سيد محمد تامر بنات    منى السكرى المهيمن عبد 3517.5107.537.58.553.5زفتاالشهيد

كاكا    39798 حسن السيد عادل بنات    منى السكرى المهيمن عبد 29.5810.542.5121156زفتاالشهيد

خطاب    39799 سيداحمد الدسوقى عمر بنات    منى السكرى المهيمن عبد 33281311112015.581.5زفتاالشهيد

الجندى    39800 عبدالرحيم احمد محمد بنات    منى السكرى المهيمن عبد 39.53019.7515152019.5910زفتاالشهيد

القصاص    39801 محمد عبدالحميد السيد بنات    مها السكرى المهيمن عبد 24.5167.59.55.513.51564زفتاالشهيد

عبدالمنعم    39802 على عبدالرحمن خالد بنات    مها السكرى المهيمن عبد 38.53019.514.5152020810زفتاالشهيد

الدسوقى   39803 ابراهيم رضا بنات    مهاد السكرى المهيمن عبد 38.53019.514.515201868.5زفتاالشهيد

وهبه    39804 منصور فؤاد منصور بنات    مهرائيل السكرى المهيمن عبد 2610.5107.5415.51857زفتاالشهيد

رياضسعدة    39805 عوض خالد بنات    مى السكرى المهيمن عبد 351816.58.57.51619510زفتاالشهيد

بكر    39806 مصطفى سليمان سليمان بنات    مى السكرى المهيمن عبد 372819.51412.51918.5510زفتاالشهيد

تمراز    39807 عبدالحميد السيد عبدالحميد بنات    مى السكرى المهيمن عبد 35211414.7511.517.51359.5زفتاالشهيد

الجنيدى    39808 احمد احمد محمد بنات    مى السكرى المهيمن عبد 3626.51213.51417.517.579.5زفتاالشهيد

وهبه    39809 عبدالغنى السيد محمد بنات    مى السكرى المهيمن عبد 36.529.51813.515201579زفتاالشهيد

يسن    39810 عوض احمد وليد بنات    مى السكرى المهيمن عبد 341811.5141111.516.576.5زفتاالشهيد

الشرقاوى    39811 السيد عطيه يحيى بنات    مى السكرى المهيمن عبد 34227.584101554زفتاالشهيد

جرامون     39812 متولى شلبى محمد عادل بنات    مياده السكرى المهيمن عبد 373019.513.514.519.52079زفتاالشهيد
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حجازى    39813 محمد احمد عبدالعزيز بنات    مياده السكرى المهيمن عبد 33.5157.59.541516.577.5زفتاالشهيد

الدالى    39814 السيد احمد احمد بنات    ميرنا السكرى المهيمن عبد 2911.54.583.510.51449.5زفتاالشهيد

حماد    39815 على زكريا السعيد بنات    ناديه السكرى المهيمن عبد 32.51511.5107.51516.549.5زفتاالشهيد

زنتوت    39816 امين احمد العربى بنات    ناديه السكرى المهيمن عبد 36221012.57.5121777زفتاالشهيد

طباله    39817 لطفى محمد فوزى بنات    ناديه السكرى المهيمن عبد 319124.55.512.51874زفتاالشهيد

البهوتى    39818 عطيه سعد اسامه بنات    نانسى السكرى المهيمن عبد 392618.51410.5201879زفتاالشهيد

ابوريه    39819 احمد حلمى حلمى بنات    نانسى السكرى المهيمن عبد 3829191414.519.51879زفتاالشهيد

سعيد    39820 محمود محمد محمد بنات    ناهد السكرى المهيمن عبد 386.51812.510201857.5زفتاالشهيد

طباله    39821 رجب احمد محمد بنات    نبيله السكرى المهيمن عبد 31.52567.58.5151777زفتاالشهيد

ابوشلق    39822 مصطفى ابراهيم صبرى بنات    ندا السكرى المهيمن عبد 352813.59.57.5191776.5زفتاالشهيد

عبدالخالق   39823 محمد محمود بنات    ندا السكرى المهيمن عبد 351811.57.551916.578زفتاالشهيد

الشهالى    39824 محمد عبدالعزيز احمد بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 393019.513152020710زفتاالشهيد

عشو    39825 السيد على احمد بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 30.5156.54.57.5111678زفتاالشهيد

ابوعيشة    39826 يحيى احمد السيد بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 39302015152017.576.5زفتاالشهيد

السرنجاوي    39827 الشحات محمد السيد بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 2715117.55.51016.576زفتاالشهيد

بلبول    39828 عبدالعزيز ابراهيم تامر بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 3116.577.54.5101374زفتاالشهيد

البسيونى    39829 على عبدالسلم حسن بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 3727.51611.512.51815.577.5زفتاالشهيد

الشرقاوى    39830 محمد عبدالله قدرى بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 3823.5109.57.517.51877.5زفتاالشهيد

الرفاعي     39831 محمود طلعت محمد محسن بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 12.51865واحد2893.54زفتاالشهيد

بدر    39832 محمد محمد مصطفى بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 247.54.582101665.5زفتاالشهيد

شحاته    39833 على يحيى وائل بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 39.5302015152019.596زفتاالشهيد

ابوحمده    39834 صادق حسنى ياسر بنات    ندى السكرى المهيمن عبد 3112.57.58.510131978زفتاالشهيد

الشربيني    39835 سعد منصور احمد بنات    نرمين السكرى المهيمن عبد 37231912.511201988زفتاالشهيد
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العايدى    39836 محمود الصباحى عصام بنات    نرمين السكرى المهيمن عبد 321710117.51314.578زفتاالشهيد

شاهين    39837 حسانين الدسوقى رضا بنات    نورا السكرى المهيمن عبد 36.51811.58.54.516.51556زفتاالشهيد

ابواحمد    39838 محمد السيد صبرى بنات    نورا السكرى المهيمن عبد 34.5251713.514.52017610زفتاالشهيد

ابوصيام    39839 العزب فتحى عيد بنات    نورا السكرى المهيمن عبد 3017108.5111618.567زفتاالشهيد

مرعى    39840 عطيه السيد محمد بنات    نورا السكرى المهيمن عبد 30.517107.51.51117.577.5زفتاالشهيد

محمد    39841 يسين احمد محمد بنات    نوران السكرى المهيمن عبد 34.526.51313.59.519.514810زفتاالشهيد

عبدالمقصود   39842 محمد العفيفى بنات    نورهان السكرى المهيمن عبد 362010137.51915810زفتاالشهيد

الشهابى     39843 احمد الدين علء تامر بنات    نورهان السكرى المهيمن عبد 38.530201514.52020810زفتاالشهيد

رسلن    39844 ابراهيم على عبدالحميد بنات    نورهان السكرى المهيمن عبد 24154.58413.514.566.5زفتاالشهيد

حبلص    39845 عبدالقادر مختار محمد بنات    نورهان السكرى المهيمن عبد 18.59.5108.54.513.518.568.5زفتاالشهيد

الحجش    39846 محمود رشاد محمود بنات    نورهان السكرى المهيمن عبد 37191410.57.52017.569.5زفتاالشهيد

الشحات     39847 شعبان احمد سيد محمود بنات    نورهان السكرى المهيمن عبد 30.515117.55.51913.569زفتاالشهيد

حجازى    39848 منصور على وائل بنات    نيرمين السكرى المهيمن عبد 6.51456.5نصف24.516.57.53.5زفتاالشهيد

الرشيدى    39849 هاشم عبدالرحمن خالد بنات    نيره السكرى المهيمن عبد 35.520.51013.51019.517.559زفتاالشهيد

القرع    39850 عبدالعزيز على لطفى بنات    نيره السكرى المهيمن عبد 38181213.510.52015.568زفتاالشهيد

البياع    39851 عوض عبداللطيف جمال بنات    هاجر السكرى المهيمن عبد 14.517.556.5واحد27.5155.54زفتاالشهيد

عبدالرحمن    39852 يوسف ابراهيم عبدالله بنات    هاجر السكرى المهيمن عبد 3518.513.510.511.5201768.5زفتاالشهيد

عبدالواحد    39853 احمد حبيب عبدالواحد بنات    هاجر السكرى المهيمن عبد 382819.751415202098.5زفتاالشهيد

ابوعبيد    39854 ابراهيم على محمود بنات    هاجر السكرى المهيمن عبد 2012.57.57.52111588.5زفتاالشهيد

الغزاوي    39855 حسن عبدالسميع اشرف بنات    هاله السكرى المهيمن عبد 39.5302014.515202099زفتاالشهيد

فرغل    39856 السيد شبل طارق بنات    هبه السكرى المهيمن عبد 36.52316.51313201877.5زفتاالشهيد

المسدى    39857 مصطفى محمد امين بنات    هدى السكرى المهيمن عبد 35.521171181817.574.5زفتاالشهيد

العايدى    39858 حسن عبدالمنعم شحته بنات    هدى السكرى المهيمن عبد 298.57.5961112.562زفتاالشهيد
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طباله     39859 احمد سيد عبدالعزيز ايمن بنات    همس السكرى المهيمن عبد 34.528.5101110.516.513.572.5زفتاالشهيد

الزهار    39860 محمد ابراهيم مصطفى بنات    هنا السكرى المهيمن عبد 26.519.56.534.51010.582زفتاالشهيد

ابوسعده    39861 عطيه عمران محمد بنات    هناء السكرى المهيمن عبد نصف3618.51312.5111113.56زفتاالشهيد

خميس    39862 رزق محمد رضا بنات    هند السكرى المهيمن عبد 37.524.51913151820810زفتاالشهيد

شحاتة    39863 مبارك السيد غريب بنات    هند السكرى المهيمن عبد 37.5231312.57.517.51775.5زفتاالشهيد

الدين     39864 جمال الحسينى مصطفى عصام بنات    هيام السكرى المهيمن عبد 24.51153.55415.562.5زفتاالشهيد

ابوزيد    39865 السيد احمد السيد بنات    وسام السكرى المهيمن عبد 3822.512151516.518.583زفتاالشهيد

الرخ    39866 محمد عشماوى رزق بنات    وفاء السكرى المهيمن عبد 33.522101110.5141542زفتاالشهيد

غراب    39867 توفيق السيد ناصر بنات    وفاء السكرى المهيمن عبد 2617.56.512.57.56.51363زفتاالشهيد

المالكى    39868 محمد مجاهد ناصر بنات    ولء السكرى المهيمن عبد 2416.55.57.554.51462.5زفتاالشهيد

المنجى    39869 عطيه كرم صلح بنات    يارا السكرى المهيمن عبد 26.526.5107.57.5151355.5زفتاالشهيد

عابوه    39870 على مصطفى الدسوقى بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 26.52078.54.51217.582.5زفتاالشهيد

الدين      39871 خير ابوالعاطى احمد سيد الصباحى بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 2815108.55121582زفتاالشهيد

حسين    39872 محمود عبدالنبى انور بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 36.52717127.516.519.583زفتاالشهيد

الصرنجاوى    39873 محمد رجب رضا بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 37.5271813913.52066.5زفتاالشهيد

البيومي    39874 عبده شامخ رضا بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 392719.514.5152019.5810زفتاالشهيد

فته    39875 محمد جوده محمد بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 36.52814.51212.518.51487.5زفتاالشهيد

ابووردة    39876 الحسينى عادل محمد بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 3726.51314.514.7518.513.572.5زفتاالشهيد

عجينه    39877 الشحات مصطفى ناصر بنات    ياسمين السكرى المهيمن عبد 3518.513.59.5917.515.572زفتاالشهيد

سليمان     39878 الله رزق صبحى عاطف بنات    يوستينا السكرى المهيمن عبد 27.510.57.57.53.510.52073.5زفتاالشهيد

البسيونى    39879 على على اسامه اساسى   اسراء تعليم الزهراء 3829181410.52017.5710زفتافاطمة

احمد    39880 اسماعيل سعد اسماعيل اساسى   اسراء تعليم الزهراء 37.5291611.58.51818.5510زفتافاطمة

ودح    39881 احمد عبدالـله محمد اساسى   اسراء تعليم الزهراء 37.528191413.52019710زفتافاطمة
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الصواف    39882 محمد السيد ياسر اساسى   اسراء تعليم الزهراء 31.521.514.510.58.51516.579.5زفتافاطمة

المنشاوى    39883 السيد محمد عادل اساسى   اسماء تعليم الزهراء 34.525.516.513.512.518.51569.5زفتافاطمة

صيام    39884 حسين محمد عبدالمنعم اساسى   اسماء تعليم الزهراء 38.524181411.519.515.568.5زفتافاطمة

عثمان    39885 امين احمد اشرف اساسى   الء تعليم الزهراء 37.529.518.51514.5202079.5زفتافاطمة

البيومى    39886 احمد فتحى ايمن اساسى   الء تعليم الزهراء 3411.510.59.51217.517.569.5زفتافاطمة

عبدالـله     39887 حسين احمد جوده طارق اساسى   الء تعليم الزهراء 382916.51413.519.51479زفتافاطمة

ابراهيم    39888 عطيه محمد عمرو اساسى   الء تعليم الزهراء 35.522.51313.51015.51967.5زفتافاطمة

عوضسرحان    39889 محمد عطيه اساسى   الهام تعليم الزهراء 38.52015.533.51017.566.5زفتافاطمة

الرخاوى    39890 محمد عباس عادل اساسى   امانى تعليم الزهراء 351514.513.51319.516.567.5زفتافاطمة

حسين    39891 محمد احمد حسام اساسى   اميمه تعليم الزهراء 3015144.52.511.51267.5زفتافاطمة

عطيه    39892 على مجاهد حسنى اساسى   ايمان تعليم الزهراء 331616.59.57.512.514710زفتافاطمة

العقيلى    39893 كامل جوده كمال اساسى   ايمان تعليم الزهراء 352218.511.57.51717.5610زفتافاطمة

فتوح   39894 عتريس نبيل اساسى   ايمان تعليم الزهراء 3822.518.510.59202079زفتافاطمة

ابوعبدالـله     39895 حسن محمد نبيل احمد اساسى   ايه تعليم الزهراء 34.52017.510.51017.52079زفتافاطمة

السباك    39896 السيد حسنين حسام اساسى   ايه تعليم الزهراء 3218.514.584.51114.578زفتافاطمة

العقيلى    39897 كامل جوده كمال اساسى   ايه تعليم الزهراء 38.523.517.5127.5182079.5زفتافاطمة

سالم    39898 السيد عبدالـله محمد اساسى   ايه تعليم الزهراء 32.591142.511.51459.5زفتافاطمة

بدر    39899 محمد مصطفى مصطفى اساسى   ايه تعليم الزهراء 39.528.518.5151419.52079زفتافاطمة

مبارك    39900 مصطفى سلمه فوزى اساسى   بسمله تعليم الزهراء غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتافاطمة

هيكل    39901 محمود فتحى وليد اساسى   بسمله تعليم الزهراء 39.5302014.514.52012.596زفتافاطمة

عويس     39902 عبدالغفار لطفى محمد اسماعيل اساسى   بسنت تعليم الزهراء 3320.515.511.57.51512.585.5زفتافاطمة

السرنجاوى    39903 محمد السيد عمر اساسى   تسبيح تعليم الزهراء 39.5291813.51419.519.583زفتافاطمة

سعده    39904 رجب محمد السيد اساسى   تسنيم تعليم الزهراء 3921.51612.513.5181782.5زفتافاطمة
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ضيف    39905 عبدالحليم جوده وائل اساسى   تسنيم تعليم الزهراء 37291913.514.52015.586.5زفتافاطمة

العكل     39906 مصلحى احمد سيد خالد اساسى   تقى تعليم الزهراء 37.5251813.512.51919.584.5زفتافاطمة

الطحان     39907 ابراهيم عبدالقادر محمد ماجد اساسى   تقى تعليم الزهراء 39281912.514.519.517.598زفتافاطمة

عبدالعزيز    39908 احمد على محمد اساسى   تقى تعليم الزهراء 37.52816.513.51419.518.599زفتافاطمة

غانم     39909 احمد السيد صابر محمد اساسى   تهانى تعليم الزهراء 35.528171110.519.51766زفتافاطمة

شاهين    39910 محمد ابراهيم حسن اساسى   ثريا تعليم الزهراء 36241599201775زفتافاطمة

الطايفه    39911 محمد محمود السيد اساسى   حبيبه تعليم الزهراء 28.5267107.512.516.584.5زفتافاطمة

عطيه    39912 احمد عبدالهادى علء اساسى   حبيبه تعليم الزهراء 39.53018.513142018.578زفتافاطمة

الـله     39913 خير على على ابراهيم اساسى   خلود تعليم الزهراء 3421.5138.57.5151384.5زفتافاطمة

الربيعى    39914 السيد محمد خالد اساسى   خلود تعليم الزهراء 29.520148.5817.516.575زفتافاطمة

سليمان    39915 شحاته صابر ابراهيم اساسى   داليا تعليم الزهراء 3822.519912.5201585.5زفتافاطمة

الصواف    39916 مصطفى السيد جمال اساسى   داليا تعليم الزهراء 39.529.519.514.514.752017.598.5زفتافاطمة

الغرابلى   39917 رجب وليد اساسى   داليا تعليم الزهراء 393019.514.5152018.598زفتافاطمة

عقرب    39918 على ابراهيم صبحى اساسى   دنيا تعليم الزهراء 361816.5115.5161897زفتافاطمة

كشك    39919 محمد عبدالـلطيف جلل اساسى   دينا تعليم الزهراء 3622181012.518.51499.5زفتافاطمة

ابوالخير    39920 محمد محمود اشرف اساسى   رحمه تعليم الزهراء 34.51511.51010.51613.582زفتافاطمة

زهران    39921 السباعى الشحات وليد اساسى   رحمه تعليم الزهراء 3827.519.7514.51319.51697.5زفتافاطمة

ميخائيل    39922 وهبه ايوب عزيز اساسى   رفقه تعليم الزهراء 37.52817.513.58.519.51897زفتافاطمة

شرف    39923 محمد على محمد اساسى   رفيده تعليم الزهراء 372718.514.511.518.511.597زفتافاطمة

المغير     39924 احمد الصديق ابوبكر اسامه اساسى   رنا تعليم الزهراء 393018.514.513.52016810زفتافاطمة

سند    39925 عبدالعظيم مصطفى تامر اساسى   رنا تعليم الزهراء 362718.513101816.5610زفتافاطمة

الدين     39926 شمس محمد على مجدى اساسى   رنا تعليم الزهراء 3928.517.51413.518.514.5710زفتافاطمة

ابوالنصر    39927 السيد محمد السيد اساسى   روان تعليم الزهراء 349119515.512.579زفتافاطمة
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قشطى    39928 حسنين عبدالفتاح بهاءالدين اساسى   روان تعليم الزهراء 39262014.513.52013.598.5زفتافاطمة

الدين     39929 جمال السيد رضا حمدى اساسى   روان تعليم الزهراء 39.52117.515122017910زفتافاطمة

السروجى    39930 حسين عبدالعزيز خالد اساسى   روان تعليم الزهراء 38.52417151219.51677.5زفتافاطمة

شاهين     39931 على الشحات محمد رضا اساسى   روان تعليم الزهراء 2820.51413.55.517.51185.5زفتافاطمة

ندا    39932 عبدالوهاب محمد سامى اساسى   روان تعليم الزهراء 3930201515201599زفتافاطمة

عبدالـلطيف   39933 عبدالغفار صلح اساسى   رود تعليم الزهراء 39.529.519.514.5152018.598.5زفتافاطمة
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حواس   39934 فتوح محمد اساسى   رودينا تعليم الزهراء 3926.51814.5142016.599.5زفتافاطمة

حسن     39935 اسماعيل محمد محمد شريف اساسى   ريم تعليم الزهراء 40292014.5152018.5910زفتافاطمة

عبدالـلطيف   39936 عبدالغفار صلح اساسى   ريناد تعليم الزهراء 392919.514.515201786.5زفتافاطمة

عبدالسلم    39937 داود على محمد اساسى   ريهام تعليم الزهراء 371815.511.57.519.517.576.5زفتافاطمة

نصر    39938 سيداحمد على سيداحمد اساسى   ساره تعليم الزهراء 38.52917.513.512.519.51396زفتافاطمة

حسين    39939 رمضان ابوزيد عبدالجابر اساسى   ساره تعليم الزهراء 39292015152013.595.5زفتافاطمة

العوضى    39940 ابراهيم عبدالحميد محمد اساسى   ساميه تعليم الزهراء 38.52519.51410.5191586.5زفتافاطمة

ابوعيون    39941 غريب محمد الصباحى اساسى   سلمى تعليم الزهراء 3918.51914.510.519.51375.5زفتافاطمة

وهدان     39942 مصطفى محمد طه عبدالـله اساسى   سلمى تعليم الزهراء 31101082161362زفتافاطمة

ثابت    39943 السعيد شعبان وليد اساسى   سلمى تعليم الزهراء 28.5151012915.51261.5زفتافاطمة

ابوصيرى    39944 جوده محمد سامى اساسى   سما تعليم الزهراء 39.5282014142018.578.5زفتافاطمة

كوشر    39945 فتحى محمد وليد اساسى   سما تعليم الزهراء 3721.517.513917.514.578زفتافاطمة

تمراز    39946 محمود ابراهيم عبدالرحمن اساسى   سماح تعليم الزهراء 36.526.5191310.518.519.579.5زفتافاطمة

الفولى    39947 محمد عباس جلل اساسى   سهيله تعليم الزهراء 3924.51914.514201678.5زفتافاطمة

بوشه     39948 منصور يوسف عصام اساسى   سهيله تعليم الزهراء 383019.51415201987.5زفتافاطمة

المرشدى    39949 عبدالحميد عبدالمهيمن محمد اساسى   سهيله تعليم الزهراء 31.51216.57.53.514.51364.5زفتافاطمة

قراقيش     39950 عبدالحميد رضا محمد خالد اساسى   شروق تعليم الزهراء 27.516105.52.51112.574.5زفتافاطمة

مصطفى    39951 ابراهيم عبدالقادر ابراهيم اساسى   شهد تعليم الزهراء 38281712.514.5201789زفتافاطمة

ابوالسعود   39952 عبدالستارعبداللطيف احمد اساسى   شهد تعليم الزهراء 37251614.514.519.51576زفتافاطمة

الطربيهي    39953 بهجات على احمد اساسى   شهد تعليم الزهراء 38.52118.514.5619.516.576.5زفتافاطمة

الهنداوى    39954 عبدالرحمن محمد احمد اساسى   شهد تعليم الزهراء 3725181312.51912.576زفتافاطمة

مندور    39955 محمد يحيى اسلم اساسى   شهد تعليم الزهراء 382718118.519.51566زفتافاطمة

عجينه    39956 حسين مصطفى السيد اساسى   شهد تعليم الزهراء 28.5211113.57.5186.576زفتافاطمة
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دندش     39957 محمد احمد سيد صابر اساسى   شهد تعليم الزهراء 101062.5نصف25.510.56.55زفتافاطمة

محمد    39958 عبدالرحمن عبدالرحمن محمد اساسى   شهد تعليم الزهراء 372419.5131219.515.569زفتافاطمة

المكاوى    39959 احمد عبدالفتاح محمد اساسى   شهد تعليم الزهراء 342313112.516.512.563زفتافاطمة

طباله    39960 السيد ابراهيم محمود اساسى   شهد تعليم الزهراء 31.522.5107.541414.572زفتافاطمة

شاهين    39961 السباعى منصور مصطفى اساسى   شهد تعليم الزهراء 39.52819141519.516.574.5زفتافاطمة

خطاب    39962 محمد السعيد محمد اساسى   شيماء تعليم الزهراء 32151410815.512.574.5زفتافاطمة

ابوالغيط    39963 محمد عبدالرازق محمد اساسى   شيماء تعليم الزهراء 35.52212.512.510201368زفتافاطمة

صوار    39964 الصاوى احمد خالد اساسى   صفاء تعليم الزهراء 39.5291914.51519.7516.577.5زفتافاطمة

الغرابلى    39965 محمد دمرداش صابر اساسى   صفيه تعليم الزهراء 3921159.57.5181357زفتافاطمة

البسيونى    39966 على على محمد اساسى   عليه تعليم الزهراء 38.527.5181411.51914.559زفتافاطمة

الوكيل    39967 احمد الحسينى رأفت اساسى   فاتن تعليم الزهراء 392719141019.51678.5زفتافاطمة

صيره    39968 ابراهيم محمد حسين اساسى   فاطمه تعليم الزهراء 3827.5191412.519.51489زفتافاطمة

خليل    39969 عبدالخالق العيسوى خالد اساسى   فاطمه تعليم الزهراء 3920.51611.51019.51554زفتافاطمة

يوسف    39970 عبدالقادر عبدالـله عبدالمنعم اساسى   فاطمه تعليم الزهراء 3927.514.5141319.516.573.5زفتافاطمة

النمس     39971 عوض فؤاد احمد محمد اساسى   فاطمه تعليم الزهراء 3424.5112.5319.51376.5زفتافاطمة

ابوشلبايه    39972 احمد محمد محمد اساسى   فرح تعليم الزهراء 3930191412.52016.579.5زفتافاطمة

عبدالفتاح    39973 احمد محمدى صبرى اساسى   فرحه تعليم الزهراء 37231487.517.51367زفتافاطمة

زهران    39974 السباعى الشحات عمرو اساسى   فرحه تعليم الزهراء 38.52517118.519.51377زفتافاطمة

البشلوى    39975 البهى وهبه عمرو اساسى   كاميليا تعليم الزهراء 35.52619811.51918.5910زفتافاطمة

بركات    39976 عبدالقادر عبدالعزيز عبدالعزيز اساسى   لبنى تعليم الزهراء 35.5211513.51219.514.569زفتافاطمة

عبدالغنى    39977 مصطفى محمد مصطفى اساسى   ليلى تعليم الزهراء 3116.511.5109141069زفتافاطمة

الجندى     39978 على العربى سليمان احمد اساسى   مريم تعليم الزهراء 33181211.5417.51058.5زفتافاطمة

عطيه    39979 السيد محيى احمد اساسى   مريم تعليم الزهراء 37.526.51513.512201458زفتافاطمة
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منصوره    39980 محمد بيومى حافظ اساسى   مريم تعليم الزهراء 39.52917.5151219.517.5109زفتافاطمة

رافع    39981 عبدالوهاب ماهر حمدى اساسى   مريم تعليم الزهراء 38.521.5148.55.519.51486زفتافاطمة

مهدى    39982 عبدالحى محمد عطيه اساسى   مريم تعليم الزهراء 38.523.517131219.51476.5زفتافاطمة

الطايفه    39983 محمد محمود مجدى اساسى   مريم تعليم الزهراء 392517.513.51119.51376زفتافاطمة

اسماعيل    39984 احمد عوض محمد اساسى   مريم تعليم الزهراء 3928201415201989زفتافاطمة

سعده    39985 عبدالحميد فارق محمد اساسى   مريم تعليم الزهراء 3823161413.51916.576.5زفتافاطمة

علوفه    39986 ابوالعينين محمد محمد اساسى   مريم تعليم الزهراء 33.52114111113.51376زفتافاطمة

البسيونى    39987 محمد احمد احمد اساسى   ملك تعليم الزهراء 31.52010.5136.514.51375.5زفتافاطمة

يوسفحسن    39988 مصطفى تامر اساسى   ملك تعليم الزهراء 39.5302015152019.5710زفتافاطمة

مطر    39989 حسن زكى محمد اساسى   ملك تعليم الزهراء 39.5302015152019.5810زفتافاطمة

عليوه      39990 محروس محمد احمد محروس محمد اساسى   ملك تعليم الزهراء 352216.514.57.516.51088.5زفتافاطمة

ودح    39991 احمد على هشام اساسى   ملك تعليم الزهراء 37.523161514201279.5زفتافاطمة

الشرقاوى    39992 عبدالعال محمد ابراهيم اساسى   منه تعليم الزهراء نصف36.5191412.5101916.57زفتافاطمة

سرحان    39993 احمد حسن الـله اساسى   منه تعليم الزهراء 392717.51314.52018.575.5زفتافاطمة

ابوعوض    39994 رمضان حسين الـله اساسى   منه تعليم الزهراء 3929.519.7511.512.5201857.5زفتافاطمة

ربيع     39995 على العزب سمير الـله اساسى   منه تعليم الزهراء 392819.514141915810زفتافاطمة

الدسوقى     39996 على السيد علء الـله اساسى   منه تعليم الزهراء 38.52518.514152019710زفتافاطمة

شلبى     39997 الدسوقى ابراهيم محمد الـله اساسى   منه تعليم الزهراء 312310149.5201187زفتافاطمة

حجاج     39998 بيومى جوده محمد الـله اساسى   منه تعليم الزهراء 36.52513149.519.51687.5زفتافاطمة

عبده    39999 على السعيد حمدى اساسى   منه تعليم الزهراء 32226.513.5811.511.588زفتافاطمة

حراز    40000 مصطفى حسن محمد اساسى   منه تعليم الزهراء 38.52212.513.5815.512710زفتافاطمة

حسونه    40001 امين محمود محمد اساسى   منه تعليم الزهراء 28.522101123.51276زفتافاطمة

السباعى    40002 حامد ابراهيم وائل اساسى   منه تعليم الزهراء 38.53019.514.5152019.588زفتافاطمة
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بدر    40003 عبدالـلطيف عبدالـلطيف ايهاب اساسى   منى تعليم الزهراء 312515139141887.5زفتافاطمة

مرعى    40004 سيداحمد العشماوى محمد اساسى   مى تعليم الزهراء 25.515124.54.55.513.575زفتافاطمة

حجر   40005 مصطفى مصطفى اساسى   مى تعليم الزهراء 372911.512.5101818710زفتافاطمة

ابوليله    40006 محمود سالم احمد اساسى   مياده تعليم الزهراء 3828171410.51918810زفتافاطمة

اسعد    40007 مسيحه لبيب اميل اساسى   ميرنا تعليم الزهراء 37.52918.512.51318.519810زفتافاطمة

غالى       40008 بيومى السيد عبدالوهاب محمد مصطفى اساسى   ناديه تعليم الزهراء 3218.5137.54.51217.5510زفتافاطمة

سعد    40009 محمد عبدالشافى اشرف اساسى   نانسى تعليم الزهراء 38.529.517.51410.519.7519.5610زفتافاطمة

درويش    40010 احمد على محمود اساسى   نبيله تعليم الزهراء 38.5301713.514.519.519.589.5زفتافاطمة

العوضى    40011 ابراهيم عبدالحميد مصطفى اساسى   ندا تعليم الزهراء 39.5302015152019.598.5زفتافاطمة

ابودور    40012 ابراهيم محمد هشام اساسى   ندا تعليم الزهراء 3726.51812.57.519.7518.569.5زفتافاطمة

عبدالـله    40013 محمد المحمدى السيد اساسى   ندى تعليم الزهراء 39302015152019.5810زفتافاطمة

سلمه    40014 محمود سلمه خالد اساسى   ندى تعليم الزهراء 1117.579.5واحد161555.5زفتافاطمة

القناوى    40015 حافظ محمد خالد اساسى   ندى تعليم الزهراء 26.5221011.58.51919.579.5زفتافاطمة

السباعى    40016 محمد ابراهيم رضا اساسى   ندى تعليم الزهراء 33.518.51085.51018.5810زفتافاطمة

ربيع    40017 على حسين عبدالفضيل اساسى   ندى تعليم الزهراء 29.524159.59.5171979.5زفتافاطمة

البهوتى    40018 مرسى عوض كمال اساسى   ندى تعليم الزهراء 3123109912.518.5710زفتافاطمة

سالم    40019 المتبولى محمد محمد اساسى   ندى تعليم الزهراء 332511107.51518.5810زفتافاطمة

سعد    40020 محمد عبدالشافى اشرف اساسى   نرمين تعليم الزهراء 37.52917.5131418.519.5710زفتافاطمة

حامد    40021 محمود حامد صبرى اساسى   نرمين تعليم الزهراء 38.53019.513.5152019.589.5زفتافاطمة

الدين     40022 شمس محمد على مجدى اساسى   نرمين تعليم الزهراء 36.5291713.51216.515710زفتافاطمة

قنديل    40023 محمد عبدالعزيز ابراهيم اساسى   نصره تعليم الزهراء 29.522117.57.51318.5710زفتافاطمة

شومان    40024 احمد احمد احمد اساسى   نغم تعليم الزهراء 352712.59.5816.51979.5زفتافاطمة

اسماعيل    40025 محمد محمد اسامه اساسى   نور تعليم الزهراء 39.52919.512.511.52018.5610زفتافاطمة
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النويهى    40026 احمد محمد محمد اساسى   نورا تعليم الزهراء 35.512103.54.514.51562زفتافاطمة

ابوحطب     40027 احمد عباسسيد وليد اساسى   نورا تعليم الزهراء 35.526.5129.55.51514.573.5زفتافاطمة

سليمان    40028 عبدالجواد احمد خالد اساسى   نوران تعليم الزهراء 39291713.512.519.518.578زفتافاطمة

رجب    40029 السيد عبدالعاطى احمد اساسى   نورهان تعليم الزهراء 3622.51411101615.574زفتافاطمة

عاشور    40030 ابراهيم على حماده اساسى   نورهان تعليم الزهراء 34.52917141416.515.564.5زفتافاطمة

القرع   40031 حسانين عبده اساسى   نورهان تعليم الزهراء 3924.515.510.513171763.5زفتافاطمة

احمد     40032 الوجود انس فتحى فتحى اساسى   نورهان تعليم الزهراء 39.53018.51415201586.5زفتافاطمة

حماد    40033 عباس عباسحسين اساسى   نيره تعليم الزهراء 37.529171013181765.5زفتافاطمة

زايد    40034 احمد فاروق محمد اساسى   نيره تعليم الزهراء 36.527168.51218.517.563.5زفتافاطمة

حسن   40035 عبدالعزيز ابراهيم اساسى   هاجر تعليم الزهراء 393019.513.514.52018.568.5زفتافاطمة

القصاص     40036 احمد عبدالنبى احمد اساسى   هاجر تعليم الزهراء 33.52412.51110161863.5زفتافاطمة

ابوعيشه    40037 حسين السيد رجب اساسى   هاجر تعليم الزهراء 3015164.551616.576.5زفتافاطمة

البرعى    40038 على احمد زكريا اساسى   هبه تعليم الزهراء 37.52917131419.518.579زفتافاطمة

البرعى    40039 على توفيق عبدالمنعم اساسى   هبه تعليم الزهراء 32.521179.51012.51865.5زفتافاطمة

نصر     40040 محمد السيد الدين محيى اساسى   هبه تعليم الزهراء 38.530201311.519.7518.564.5زفتافاطمة

ابوشال    40041 حسن فوزى حسن اساسى   هدى تعليم الزهراء 362818118.517.51566زفتافاطمة

فته    40042 السيد توفيق عاطف اساسى   هدير تعليم الزهراء 39.5282015142017.567زفتافاطمة

الفوال    40043 الشناوى السيد احمد اساسى   همس تعليم الزهراء 39.529.52014152017.565زفتافاطمة

السلمونى    40044 عبدالرحيم محمد احمد اساسى   همسه تعليم الزهراء 33.528.51297.514.517.576.5زفتافاطمة

سلمه    40045 سلمه محمود محمد اساسى   وفاء تعليم الزهراء 35.529158.58.52017.578زفتافاطمة

سعده    40046 متولى عبدالنبى خالد اساسى   يارا تعليم الزهراء 25.5194.57.54.514.512.567زفتافاطمة

زهران    40047 محمد احمد اشرف اساسى   ياسمين تعليم الزهراء 32.52912.5121419.51768زفتافاطمة

العماوى     40048 فرحات العزب العزب مجدى اساسى   ياسمين تعليم الزهراء 37.530191414.518.518.569زفتافاطمة
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السرنجاوى    40049 ابراهيم السيد سامح الخاصه     ابراهيم الغفور عبد الدين محيى 26.518.513.587.514.518.567زفتاالمستشار

البرعى     40050 احمد السيد رفعت تامر الخاصه     احمد الغفور عبد الدين محيى 3829.517.513.514.51918.587.5زفتاالمستشار

البنا    40051 محمد احمد محمد الخاصه     احمد الغفور عبد الدين محيى 3424.511.51112.517.516.578.5زفتاالمستشار

ابوصيام    40052 فتحى سمير محمد الخاصه     احمد الغفور عبد الدين محيى 362715.510131914.576زفتاالمستشار

محرم    40053 سعد عاشور محمد الخاصه     احمد الغفور عبد الدين محيى 2466811.541376زفتاالمستشار

ابوخمير    40054 عبده جابر احمد الخاصه     اسلم الغفور عبد الدين محيى 2915.51149.512.510.567زفتاالمستشار

على   40055 خليل عزمى الخاصه     سالم الغفور عبد الدين محيى 21.5761.57.510756زفتاالمستشار

السيد   40056 كمال مسعد الخاصه     شريف الغفور عبد الدين محيى 20444.57.5101264.5زفتاالمستشار

يسجمعة   40057 اسامه الخاصه     طارق الغفور عبد الدين محيى 33.518107.58.5101678زفتاالمستشار

محمد   40058 احمد على الخاصه     عبدالرحمن الغفور عبد الدين محيى 26.518.5135.57.515.513.576.5زفتاالمستشار

الدين     40059 شمس محمد على احمد الخاصه     عزت الغفور عبد الدين محيى 1510537.54677.5زفتاالمستشار

المولى     40060 جاد مصطفى عبدالهادى محمد الخاصه     علء الغفور عبد الدين محيى 3211.5107.510.5713.577.5زفتاالمستشار

حسن    40061 ابوسبع محمد اشرف الخاصه     عمر الغفور عبد الدين محيى 24.51511.555.5101254زفتاالمستشار

مجاهد    40062 بيومى الحسينى سعيد الخاصه     عمر الغفور عبد الدين محيى 35.5181610.51215.510.576.5زفتاالمستشار

اسماعيل    40063 محمد على سامى الخاصه     كريم الغفور عبد الدين محيى 25.55.5104.53.551275زفتاالمستشار

محمد    40064 طه زكريا هانى الخاصه     مازن الغفور عبد الدين محيى 36.52516.5991416.577زفتاالمستشار

عفان    40065 ابوالمعاطى محمد احمد الخاصه     محمد الغفور عبد الدين محيى 32.52616107.518.51575.5زفتاالمستشار

البرماوى    40066 حسن فوزى طارق الخاصه     محمد الغفور عبد الدين محيى 35.5292013.51519.51658زفتاالمستشار

الكعب    40067 عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى الخاصه     محمد الغفور عبد الدين محيى 27.512109.58.5101576.5زفتاالمستشار

جاد    40068 محمد مصباح مجدى الخاصه     محمد الغفور عبد الدين محيى 74.52.54.5221053زفتاالمستشار

مرسى   40069 الحسينى هشام الخاصه     محمد الغفور عبد الدين محيى 33.5155.587.518.51063زفتاالمستشار

لشين    40070 احمد نجيب احمد الخاصه     محمود الغفور عبد الدين محيى 8.5842.546453.5زفتاالمستشار

اسماعيل   40071 جوده اسماعيل الخاصه     محمود الغفور عبد الدين محيى 6.54632106.552.5زفتاالمستشار
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ابوالفتوح    40072 محمد ابوالفتوح وليد الخاصه     محمود الغفور عبد الدين محيى 32.51510.5851511.574زفتاالمستشار

عبدالعال    40073 مصطفى عبدالله حمدى الخاصه     مصطفى الغفور عبد الدين محيى 7.5104.52.54.5107.562.5زفتاالمستشار

ابوعيون    40074 احمد محمد طارق الخاصه     مصطفى الغفور عبد الدين محيى 321512.513.511.519.51475.5زفتاالمستشار

السنطيل    40075 السعيد حمدى محمد الخاصه     مصطفى الغفور عبد الدين محيى 30.517.568.5914.513.572.5زفتاالمستشار

قشاشة    40076 عبدالعزيز محمود محمد الخاصه     مصطفى الغفور عبد الدين محيى 27.58107.57.514.511.562.5زفتاالمستشار

سعيد   40077 السيد صلح الخاصه     هانى الغفور عبد الدين محيى واحد32.51713.58.57.519.5106زفتاالمستشار

الدين     40078 سراج اسماعيل طه محمود الخاصه     يوسف الغفور عبد الدين محيى 28.58149.581811.553.5زفتاالمستشار

على    40079 مصطفى توفيق مصطفى الخاصه     يوسف الغفور عبد الدين محيى 29157.594.5141373.5زفتاالمستشار

جرامون    40080 محمد عبدالسلم محمود الخاصه     ابتسام الغفور عبد الدين محيى 3626121211181574زفتاالمستشار

السرنجاوي    40081 ابراهيم السيد سامح الخاصه     اميره الغفور عبد الدين محيى 28.521.514.58.57.51914.583زفتاالمستشار

الفقى     40082 هلل كمال مصطفى احمد الخاصه     امينه الغفور عبد الدين محيى 36.5301813.51218.514.585.5زفتاالمستشار

جبر    40083 عبدالعزيز فوزى حازم الخاصه     انجى الغفور عبد الدين محيى 2718.510.57.57.515.51573زفتاالمستشار

الجندى    40084 عبدالوهاب حسن مصطفى الخاصه     انجى الغفور عبد الدين محيى 342918.51211.519.51363زفتاالمستشار

غانم    40085 انيسمحمد وائل الخاصه     بسنت الغفور عبد الدين محيى 35.53016.513.51419.515.572.5زفتاالمستشار

القططي    40086 على محمد حاتم الخاصه     حبيبه الغفور عبد الدين محيى 38.528171314.518.516.571.5زفتاالمستشار

صليحه    40087 محمد عبدالحميد محمد الخاصه     حنين الغفور عبد الدين محيى 37.519169.511.518.51472زفتاالمستشار

المولي     40088 جاد مصطفى عبدالله وائل الخاصه     حنين الغفور عبد الدين محيى 36.52113.59.51014.512.584.5زفتاالمستشار

الدين     40089 خير عبدالفتاح عبدالقادر وائل الخاصه     رحمه الغفور عبد الدين محيى 34.527.516.5104.514.512.586زفتاالمستشار

شحاته    40090 سيد محمد طارق الخاصه     رغد الغفور عبد الدين محيى 1010.575.5واحد31912.53.5زفتاالمستشار

شلبى    40091 مصطفى عبدالنبى عادل الخاصه     رنا الغفور عبد الدين محيى 3428.512.511.59201684زفتاالمستشار

حسانين    40092 مصطفى عبدالعظيم محمد الخاصه     رنيم الغفور عبد الدين محيى 3428139.5912.51795.5زفتاالمستشار

حويش    40093 الطنطاوى طايل علء الخاصه     روان الغفور عبد الدين محيى 4.51154.5واحد22.511.55.53.5زفتاالمستشار

الشوربجي     40094 احمد السيد وهبه عمر الخاصه     رويدا الغفور عبد الدين محيى 3724171051216.585.5زفتاالمستشار
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الطباخ    40095 عبدالحميد فوزى محمد الخاصه     ساره الغفور عبد الدين محيى 3928.519.5151519.515.584.5زفتاالمستشار

حموده    40096 رمضان سامى احمد الخاصه     سالى الغفور عبد الدين محيى 3523.515.57.55171852زفتاالمستشار

جمعه    40097 مرسى محمد احمد الخاصه     ساندى الغفور عبد الدين محيى 39301814.512.5201785زفتاالمستشار

ابوزيد    40098 مصطفى الحسينى محمد الخاصه     سما الغفور عبد الدين محيى 3516.5175.51.517.515.564.5زفتاالمستشار

ربيع    40099 العزب محمد رضا الخاصه     شروق الغفور عبد الدين محيى 33.52217.510.55.516.51777زفتاالمستشار

الدين     40100 جمال حلمى عبدالجواد حلمى الخاصه     شهد الغفور عبد الدين محيى 322818107.519.514.576.5زفتاالمستشار

عبداللطيف    40101 عبدالحكيم احمد محمد الخاصه     صفاء الغفور عبد الدين محيى 39.530191514.5201976.5زفتاالمستشار

عبدالوهاب    40102 محمد فتحى محمد الخاصه     فاطمه الغفور عبد الدين محيى 91676واحد302.55.52زفتاالمستشار

الرخ    40103 محمد احمد خالد الخاصه     مريم الغفور عبد الدين محيى 36221787.511.514.577زفتاالمستشار

البدري    40104 ابراهيم عبدالله اسامه الخاصه     ملك الغفور عبد الدين محيى 37.523149.57.515.511.566.5زفتاالمستشار

محمد    40105 عبدالعزيز خيرى محمد الخاصه     ملك الغفور عبد الدين محيى 3086.551.571166زفتاالمستشار

غنيم    40106 ابراهيم صلح محمد الخاصه     نانسى الغفور عبد الدين محيى 3725.510107.518.52067.5زفتاالمستشار

الجوهرى     40107 على احمد حمدى عماد الخاصه     ياسمين الغفور عبد الدين محيى 38.529.517.59.58202087زفتاالمستشار

الجنيدى    40108 ابراهيم محمد ايهاب 36.516.512.5911.51816.541.5زفتاابراهيم

سلطان    40109 ابراهيم شعبان تامر 25161097.5119.552.5زفتاابراهيم

غزال    40110 شعبان ابراهيم خالد 309.5651.516.51063زفتاابراهيم

محمدعبدالشافى   40111 محمد سلمه 34.515.51110.58.5161443زفتاابراهيم

عبدالعظيم    40112 على سعد اشرف 33.520.511119.5181752زفتااحمد

مرادالخضرى   40113 سلمه اشرف 3418.514.511.5816.51562.5زفتااحمد

احمدمزروع   40114 صالح امين 31.52012.5128151352.5زفتااحمد

محمودالموشى   40115 احمد جمال 37.5251712.512.52014.553زفتااحمد

محمدعبدالعال   40116 منصور حمدى 383018.513.51519.51852زفتااحمد

عبدالحليم    40117 ابراهيم ابوبكر شريف 3015103.51.51517.561.5زفتااحمد
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محمد    40118 على على طارق 3010.5102214.51163.5زفتااحمد

بدر    40119 عبدالمهدى جابر عبدالهادى 3516108.55171552زفتااحمد

محمدحجاب    40120 توفيق عبدالله محمد 2912.5155.57.518.513.551.5زفتااحمد

بيبرس    40121 عبدالرازق فايز محمد 38.52617.512.58.5201672.5زفتااحمد

محمدعبدالحميد   40122 احمد مسعد 29.51211.512101417.552زفتااحمد

عبدالمقصودغانم   40123 على مصطفى 3615.516.51413.51913.563زفتااحمد

محمدعلى   40124 فرج مصطفى 27.5156.55.57.5171242.5زفتااحمد

الراعى    40125 عبدالمنعم محمد نبيل 24877.541610.563زفتااحمد

ابراهيم    40126 عبدالنبى عزت هانى 3715119.58.52017.552.5زفتااحمد

ناصف    40127 السباعى ابراهيم هشام 39.53019.7515152016.553زفتااحمد

عبده    40128 ابراهيم عوض هشام 3220.5171314.51813.568زفتااحمد

محمدليله   40129 السيد وائل 228.55.57.51113.54.566.5زفتااحمد

احمدالفيومى   40130 فوزى ايمن 35.518.515.514.513.51710.578.5زفتااسلم

ابوعبده    40131 على حموده محمد 32.5151114.511.51712.567.5زفتااكرم

محمد    40132 على السيد حسن 24.56712.511.512.58.576.5زفتاالسيد

كريم    40133 وهبه جمعه محمد 2577.5131415.51076.5زفتاالسيد

دويدار    40134 السعيد السيد وليد 3411.515.513.51519.51057.5زفتاالسيد

تادرس    40135 جرجس سمير وائل 37.52619.7514.514.5201977.5زفتاانطون

حجازى    40136 سيداحمد حجازى جمال 38.528191514.519.51577.5زفتابلل

الزفتاوى    40137 زكى جلل رضا 172.5687.511.51376.5زفتاجلل

عبدالعزيز    40138 عوض جلل محمد 33.59.5141014.518.514.556.5زفتاجلل

عوضسيداحمديوسف   40139 طارق 26716151418.512.577.5زفتاحازم

رمضان    40140 عبدالبارى فتوح محمد 3610.5171514.518.51467.5زفتاحازم
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السيدعبده   40141 حموده مبروك 39.53019.5151519.513.5510زفتاحامد

المسدى    40142 رجب محمد اسامه 22.577.587.5131465.5زفتاحسام

عبدالقادرحسين   40143 حسين عبدالقادر 25.51513.51211.5171257زفتاحسام

محمدالكفراوى   40144 على حسام 32.51117131217.51567زفتاحسن

متولى    40145 حسن عبدالجيد على 29915.513.512.515.51177زفتاحسن

الهبيان    40146 محمد حمدى هانى 29.5111014.5131711.557.5زفتاحمدى

سالم    40147 الليثى السيد الليثى 3930201515201477.5زفتاخالد

محمودليله   40148 عبدالحى عادل 3819191514.7519.515.567.5زفتاخالد

عبدربه    40149 فتوح احمد محمود 26151094.515.51565زفتاخالد

عبدالعال    40150 الجابرى البكرى بلل 36271510.7511.51818107زفتازياد

احمدجمعة   40151 عبدالعزيز محمد 35.52217.513.514.51916.575زفتازياد

شحاته    40152 محمد جابر ياسر 37.526.518.513.512.5201866زفتازياد

البشبيشى    40153 رمضان السيد عبدالفتاح 32.5151513.551512.555زفتاسعد

حسن    40154 صادق يوسف صبحى 341514.5145.517.51775زفتاسعيد

الشرقاوى    40155 عوض متولى عادل 36.52917.51410.516.515.565زفتاسيف

حسنين    40156 ابراهيم عبدالرحمن صبرى 3727191414.5201665زفتاصبرى

السيدالفراش   40157 محمد عبداللطيف 36.527.519.513.57.51918.566زفتاصلح

محمودليله   40158 عبدالحى ياسر 37.528.51914141816.567.5زفتاعادل

محمدحسن   40159 عبدالحميد محمد 33.51518139.51916.567زفتاعبدالحميد

محمدعبدالفتاح   40160 محمد حسين 3627.5191414.5201976زفتاعبدالرحمن

السايس    40161 مصطفى فاروق صبرى 30.51511.5137.514.515.555زفتاعبدالرحمن

العدوى    40162 شعبان محمد كرم 30.522.518.5137.517.510.556.5زفتاعبدالرحمن

ياسر    40163 انور عبدالغفار انور 322515147.51817.577.5زفتاعبدالغفار
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الهبيان    40164 ابراهيم عبداللطيف مظهر 34.518.514.514.51018.51665زفتاعبداللطيف

ناشى     40165 صديق الله فتح صديق 37.528161515201867زفتاعبدالله

الشيخ    40166 على احمد على 35.516.515.513.58.51916.562.5زفتاعبدالله

حسنين    40167 السعيد عبدالخالق ناصر 36.524181414.519.52075زفتاعلء

عبدالمقصودالبرى   40168 عبدالمقصود احمد 34.51117.513.58.517.517.555زفتاعلى

مرزوق    40169 مصطفى عبدالوهاب صبرى 35.518.51113815.516.556زفتاعلى

الشهابى    40170 متولى على عادل 3825.516.514.5132014.547زفتاعلى

حماد    40171 محمد عبدالسميع محمد 38.527.51013.512.52011.547زفتاعلى

السيد    40172 عبدالله محمد احمد 3526.513.57.591911.565.5زفتاعمر

مصطفى   40173 محمد احمد 26.520107.58.512.5966زفتاعمر

عبدالعزيزعمران   40174 صفوت اشرف 27.51775912.51046.5زفتاعمر

احمدشعبان   40175 شعبان محمد 2710.565.5913.510.545زفتاعمر

منصورغطاس   40176 عبدالعزيز على 26203.51.511.514.5956.5زفتاعمرو

الفار    40177 ابراهيم محمد ابراهيم 32.518159.51117.515.565زفتافارس

عبدالحميدالخراط   40178 على ايمن 33.521.51710.511171245.5زفتافداء

محمدعبدالعزيزخطاب   40179 كرم محمد 2720.5148.510.518.51267.5زفتاكرم

جوشن     40180 ابراهيم الهادى محمد ابراهيم 25.521.5105.5101614.567.5زفتامحمد

السعيدعبدالجواد    40181 زكى احمد اسلم 32256.588.516.512.547.5زفتامحمد

عرفه    40182 العزب امين العزب 38.53019.515152014.568.5زفتامحمد

البرى    40183 دياب مهدى دياب 3320.5118.511.517.514.558زفتامحمد

محمدجوشن   40184 اسماعيل رضا 31.526.515.5891713.558.5زفتامحمد

الشرقاوى    40185 عبدالمقصود حسين رضا غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتامحمد

العدسى   40186 عبدالخالق رضا 28.5227310171457زفتامحمد
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بكر    40187 فتوح محمد سمير 39.526.51713.515201568زفتامحمد

ضبيع    40188 احمد محمدى صالح 35.525181412.5171663زفتامحمد

عبده    40189 رمضان عبدالجيد طارق 3124.513.512.5131913.558.5زفتامحمد

عبدالناصرالدنديطى   40190 عبدالله عبدالناصر 28.520.513.512.51217.59.563.5زفتامحمد

احمد    40191 ابوالمعاطى رمضان على 332711.555.51316.542.5زفتامحمد

العدوى    40192 شعبان محمد كرم 27.525112.559.59.542زفتامحمد

خرشوم    40193 ابراهيم محمد محمود 35.52816.510.510.51813.553زفتامحمد

الهبيان    40194 ابراهيم عبداللطيف مصطفى 28.520139.57.514.512.565زفتامحمد

القرشاوى    40195 عطيه عثمان ممدوح 37.529.519.514.515201773.5زفتامحمد

الشرقاوى    40196 امين محمد ممدوح 383019.514.515201873زفتامحمد

داود    40197 قطب احمد وليد 28221351116.510.572.5زفتامحمد

ربيع   40198 السيدمحمد مجدى 62062.51010852زفتامحمود

زايد    40199 زكى شرف محمد 3223.51814.51417.516.562.5زفتامحمود

جوشن    40200 محمد السيد محمد 26.5241557.5131661.5زفتامصطفى

مزروع    40201 شعبان عبدالله احمد 36.52816.51011.5201362زفتامعاذ

الموشي    40202 محمود جابر مجدى 26231410.59.5191082زفتانادر

غانم    40203 فتوح عبدالقادر محمد 28.5251497.5151062زفتانصرالدين

الفراش    40204 رجب عبدالسلم كمال 26.5281399141452زفتاوليد

جمعه    40205 احمد عبدالعاطى ابراهيم 39.5282014.5152016.574.5زفتايوسف

السماحي    40206 محمد على رؤف 35.528.516.512.510.5181762زفتايوسف

الزيات     40207 عطيه المغاورى محمد طارق 21.52212.511.57.516572زفتايوسف

المسدى    40208 على محمد عبدالحميد 32.52617.51013.5161583.5زفتايوسف

احمدغنيم   40209 سعد عزت 3426.517.51211.517.513.561.5زفتايوسف
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البربرى    40210 عبدالحى حلمى محمد 36.5251813.51318.510.552زفتايوسف

عبدالعزيزداود   40211 فرج وائل 232415.5811.5181052زفتايوسف

محمودالعدس   40212 عبدالعال السيد 241574.547.51372.5زفتااسراء

على    40213 ابوالمعاطى رمضان فؤاد 351913.59.581616.594.5زفتااسراء

عبده    40214 السيدجمعه جمعه محمد 34.52113.511.57.516.51796زفتااسراء

فراج    40215 محمد عنتر محمد 3628.519.514.513.52017.598زفتااسراء

ابوالمندورعبدالعال   40216 غريب مدبولى 28.52513127.513.515.572.5زفتااسراء

الرضى    40217 محمد رجب هانى 35.51711.598.51614.583.5زفتااسراء

ابراهيم    40218 عكاشه سعيد سمير 29157.597.5121584زفتااسلم

محمودالعدس   40219 عبدالعال السيد 3315.51210.58131687زفتااسماء

السيدالبرى   40220 دياب جميل 35281613.59.51714.597زفتااسماء

الفيومى   40221 محمدعبدالفتاح عبدالفتاح 3123.517139.514.514.586زفتااسماء

البرى    40222 مصطفى احمد محمد 32.517.5159915.51884.5زفتااسماء

احمدالشرقاوى   40223 عبدالله ايمن 382817.512.513.519.51788.5زفتاالء

ابوعبيد   40224 محمد رضا 39.53019.514.7515201898زفتاالزهراء

عيسى    40225 حسين محمد سمير 24.57.56.53.53.511.51374زفتاامنيه

ضبيع    40226 على محمد ابراهيم 2516.5117.5513.51683.5زفتاانسام

احمد    40227 كمال عبدالفتاح احمد 2719.511.57.57.516.51584.5زفتاايمان

الشرقاوى    40228 الشحات ابراهيم علء 31.521.51253.515.51774زفتاايمان

العايدى    40229 على مصطفى محمد 32.5151187.513.51584.5زفتاايمان

سالم   40230 محمد محمدالديب 28.515.5108.57.5131386زفتاايمان

ناشد   40231 وهبه يوسف 34.527.518.51412.51716.586.5زفتاايمان

البرى    40232 مصطفى محمد احمد 3628.519.514131816.587زفتاايه
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سعدالفراش   40233 عطيه ايمن 36.52014117.5201276.5زفتاايه

الشرقاوي    40234 على محمد محمود 3219.511.59.57.519.510.585.5زفتاايه

ابوعبيد    40235 مصطفى محمد مصطفى 383019.51515201788زفتاايه

عطيه    40236 نجم رمضان نجم 37.5161810.5919.51566زفتاايه

الشمونى    40237 مصطفى على على 231143318.5666زفتابثينه

عبدالحميدضبيع   40238 محمد عماد 35.517.5107.57.5191075.5زفتابسمله

حسن    40239 عبدالرحمن محمد محمود 35.515107.53.5181066زفتابسمله

صالح    40240 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن 33.528.514.513.51219.51377زفتابسمه

احمدالشرقاوى   40241 محمد حسام 3523.57.5103201077زفتابسنت

مرسي   40242 يوسف محمد 36.529.57.57.54.5191168زفتابسنت

محمدجبر   40243 عبدالله ايمن 38.529.519.51515201888.5زفتاتسنيم

السيدالبرعومى   40244 عبدالنبى ابراهيم 3930201514.52017.588.5زفتاثناء

رمضان    40245 رجب الحنفى رجب 3115137.54.51811.586.5زفتاحنان

عبدالرحيم    40246 رمضان صيام عبدالرحيم 3827.519.5141319.51498زفتاحنان

طنطاوى    40247 عبدالفتاح الطنطاوى عمر 331711.59.53.5201286زفتاحنين

رمضان    40248 المليجى جوده وائل 393019.514122018.588زفتاخلود

الشرقاوى    40249 ابوالمعاطى العربى ممدوح 35.510.51614.513.5191386زفتادنيا

سعد    40250 فهمى سعد احمد 3920.514.513.57.5191487.5زفتادينا

عبدالحافظ    40251 مصلحى السيد صلح 3817.51312.57.518.51176.5زفتادينا

البرى    40252 عبدالعظيم احمد عبداللطيف 393018.512.514.52017.587.5زفتادينا

يوسف    40253 عبدربه عبدالمنصف عبدالله 38.53018141519.751198زفتادينا

خليل    40254 على كامل مصطفى 35.526.517.51414.5191487.5زفتاذكرى

الفراش    40255 على عوض احمد 38.5281714151914.586زفتارابعه
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ابوخمير    40256 المصطفى احمد ابراهيم 37.527.519.51415191897زفتارنا

ليله    40257 مصلحى عبدالفتاح ايهاب 3927.519141519.517.588.5زفتارنا

العكل    40258 مصطفى السيد محمد 2110.56.55.581012.573.5زفتارنا

رمضان   40259 زكريا حمدى 3928.518.51414.52016.585.5زفتارهف

شبانه    40260 احمد فتحى ايهاب 24251781010.51283.5زفتاروان

منشيه    40261 عثمان عوض جمال 39.527.519141519.515.573.5زفتاروان

محمدعلى   40262 عبدالنبى عادل 28104.57.5591583.5زفتاروان

عبدالقادرعامر   40263 ابراهيم علءالدين 36.529181414.751915.585.5زفتاروز

بدوى    40264 على السيد اشرف 30.5157.58.5913.51294زفتاروضه

وهبه    40265 ابراهيم طلبه جمال 29.51068.57.5121472زفتارويضه

زايد    40266 ذكى محمد عصام 37.52314.51310121696زفتاريهام

ادم    40267 عبدالله عبدالحميد فتحى 37281914.51519.514.578زفتاريهام

محمدجبر   40268 السيد جبر 36.527.5181314.518.51784زفتازينب

ابراهيم    40269 عبدالعظيم سعد عادل 23.516151010.56.512.575زفتازينب

متولى    40270 محجوب الشحات محمد 37.52819.514.51519.517.598.5زفتازينب

عبدالحميدعيسى   40271 احمد سعيد 3828.519141518.517.597.5زفتاساره

عبده    40272 سلمه رمضان سمير 29151412.5131416.596زفتاساره

مزروع    40273 احمد العزب محمد 299.57.5111291466زفتاساره

العابد    40274 حسين كامل منصور 36.519.510.511.510.511.51284زفتاساره

عبداللطيفشوقى     40275 احمد الدين حسام 393019141519.51488.5زفتاسعاد

الشرقاوى    40276 ابوزيد حلمى محمد 3223.51013514.512.585زفتاسلمى

عبدالرحمن     40277 على محمد عبدالعليم محمد 37.52811.511.581718.588.5زفتاسلمى

صدقى     40278 احمد عبدالنبى صدقى سيداحمد 34.53015.5141519.511.577زفتاسمر
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حسن    40279 عبدالرحيم محمد رفعت 31.520713.55.516.51056.5زفتاسميره

شعبان     40280 عبدالرازق حلمى محمد عبدالرازق 34.5257.5147.516.513.565.5زفتاسهير

احمدمزروع   40281 العزب احمد 38.52919.51514.519.51768.5زفتاسهيله

عبدالناصرالدنديطى   40282 عبدالرحمن احمد 35.51910147.517.51366.5زفتاسهيله

السيدعلى   40283 عبدالواحد احمد 36.53016.5138.5201376.5زفتاشروق

احمدالنجار   40284 جمال احمد 32.52112.510.57.517.51266زفتاشهد

يونس    40285 شلبى محمد جابر 3624.513.5148.52014.567زفتاشهد

ابوكريشة    40286 ابراهيم الشحات رضا 33137.58.54.513.51254زفتاشهد

العدس    40287 عبدالرحمن عبدالخالق صفوت 36.526.514.51481614.566زفتاشهد

رجب    40288 مصطفى على عمر 36.5157.512.54.513.510.546زفتاشهد

احمدجبر   40289 جمال فايز 37.529.515.5149.519.513.567زفتاشهد

ابوزيد    40290 محمد ابوزيد محمد 38.52316.513.58.5191166.5زفتاشهد

عبده    40291 اسماعيل صادق محمد 393019.51414.5201566.5زفتاشهد

حويت    40292 السيد محمد محمد 393019149.52013.576زفتاشهد

مدكور    40293 العيسوى العزب وائل 39272014152015.576.5زفتاشهد

على    40294 حسن السيد يوسف 32.52111.513.54.518.512.586.5زفتاشهد

سنجر    40295 ابراهيم جمال يوسف 3930191412201586زفتاشهد

جبر    40296 حسين عبدالله عادل 373018.51414.5181684زفتاشيماء

اللفى    40297 عبدالحميد معروف احمد 39.53019.51415201686.5زفتاصفا

عبدالعزيزحسن   40298 يحيى فوزى 35.528.512.513.510151381.5زفتاعايده

غراب    40299 مراد المحمدى محمد 37237.5127.514.510.582زفتاعبير

حلمى    40300 محمد احمد محمد 3525.57.5948.51474.5زفتاعل

محمدعليوة   40301 المغاورى ابراهيم 36.521.517.51210.518.51873زفتاعلياء
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الجيزاوى    40302 حسن السيد محمد 38.526.5181211.5181873زفتاغاده

عبدالرؤف    40303 السيد فهمى ابراهيم 36.522.515.598.517.51873زفتافاطمه

محمدسليم   40304 محمد احمد 34.516105.581316.561.5زفتافاطمه

عابد    40305 عبدالعال احمد غريب 33.5151097.5141662زفتافاطمه

عبده    40306 عبدالخالق محمد محمد 382414.5141519.513.575زفتافاطمه

الشهابى    40307 عبدالعاطى عبدالفتاح احمد 34.51758811.510.563زفتافيفى

الشرقاوى    40308 محمد ابراهيم الحسينى 39.53019.751413.5201875زفتاماجده

الزغلول    40309 عبدالشكور سعد مدحت 37.52917.51513.52016.575زفتامرفت

فريدصالح   40310 شحاته عاطف 351767.55.51413.562.5زفتامريم

العدس    40311 محمد احمد عوض 32.518.52.57.5410.514.562.5زفتامريم

الدنديطى    40312 محمد عبدالسلم محمد 3118.54.57.57.514.51563.5زفتامريم

مصطفى    40313 على مصطفى محمد 3321.545.57.510.51462.5زفتامريم

الغلبان    40314 عبدالغنى طاهر محمد 39.53019.5141519.516.578.5زفتاملك

الجبالى    40315 صفوت محمد مختار 36.53019111519.51373.5زفتاملك

عبدالحميدمصطفى   40316 مصطفى حسن 29.51110.587.511.51063.5زفتامنار

البرى    40317 حسين عطيه حسين 248.512.5129.516.511.587.5زفتامنار

حسانين    40318 عبدالقادر ابراهيم عبدالحميد 32.51517.51414.5171677.5زفتامنار

محمد    40319 حجاج رضا محمد 249.567.53121366زفتامنار

الشرقاوى    40320 ابوزيدعلى احمد الله 3718.51412917.515.567.5زفتامنه

عبدالغنى     40321 عبدالعزيز عطيه مجدى الله 3515169817.512.577.5زفتامنه

محمدالعدس    40322 رمضان احمد الله 332111.5119.51718.575.5زفتامنه

رجب     40323 عبدالعاطى محمد احمد الله 30.58.510.510.5815.511.575زفتامنه

صالح     40324 على عبدالله خالد الله 36.525161212.5181166.5زفتامنه
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عباسمكى    40325 محمدالهنداوى ايمن 33.522108.755.51912.599.5زفتامنه

ى    40326 سندالمسد محمد خالد 34.515171513.51911.578زفتامنه

المسدى    40327 ابراهيم السيد اسامه 3828201515201587.5زفتامنى

محمدبدوى   40328 محمود حسن 237.563.529.510.557.5زفتامنى

الورديانى    40329 حسانين محمد العربى 362619.514.514.52012.578زفتامياده

زايد    40330 على ابراهيم ابراهيم 3630151514.52012.578زفتاميار

الشهابى    40331 محمود على محمود 3316161181914.575.5زفتاميار

زعربان    40332 محمد محمد احمد 36.5291912.514.52012.588زفتاميرنا

عبدالحميدبعلط   40333 احمد طارق 36.52719.75151519.512.578.5زفتاميرنا

محمدحمامه   40334 عبدالعظيم وليد 38.5302015152017.578زفتاميرنا

فرغلى    40335 السيد عبدالحميد محمود 237104381668زفتاميسون

ابوزهره      40336 احمد سيد النبوى محمد خالد 34.51515.589.5181578.5زفتاناديه

على    40337 محمد السيد عمرو 37.52816.51011.5191968.5زفتاناديه

المسدى    40338 ابراهيم السيد صلح 2616109.58161077.5زفتانانسى

عبدالعزيزصالح   40339 احمد محمد 34.52311.51412.51915.568.5زفتانانسى

محمد    40340 عبدالتواب حسنى حمدى 36.52519.512.513.51915.577.5زفتاناهد

الكومى    40341 ابراهيم عبدالعظيم محمد 241914912148.577.5زفتانبيله

خليفةصالح   40342 الحسينى محمد 36291914.514.519.51276.5زفتاندا

بدوى    40343 الحسينى رشاد الحسينى 3422.514.512.512.51813.578.5زفتاندى

السيدغنيم   40344 مصطفى رزق 341915.510.510.51913.577زفتاندى

محمدالعفيفي   40345 محمد سامى 3725.5141310.518.514.577.5زفتاندى

عبدالعزيزالبربرى   40346 احمد سلطان 30.51514.57.510.516.51277زفتاندى

نصار    40347 على امين عباس 2522.5107.58.581076.5زفتاندى
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المصرى    40348 حسن محمد محمد 3824.519.513.58.519.516.576زفتاندى

محمودليله   40349 السعيد محمود 301812.59.5815.51176.5زفتاندى

الجبالى    40350 صفوت محمد مختار 3623.5159.51018.514.567.5زفتاندى

عفره    40351 محمد على ناصر 38301914152015.577.5زفتاندى

عبدالجليل    40352 محمد جمعه وائل 21.511.56.535.51010.578زفتانوال

يوسف    40353 ابراهيم فوزى ابراهيم 34201011.57.516.512.567زفتانورا

صالح    40354 جبر على رضا 24.518107.57.5167.567زفتانورهان

العدوى    40355 شعبان محمد كرم 3728.519109.518.51177.5زفتانورهان

جمعه   40356 عبدالعزيزاحمد هيثم 34.523.51813101811.585زفتانورهان

صالح    40357 على عبدالله ابراهيم 1812.577.57.557.585.5زفتاهاجر

عبدالحميدالمنسى   40358 ابراهيم احمد 36.53018.51414.519.51886زفتاهاجر

محمداحمد   40359 مامون بهاء 329.512.59.54.518.513.576.5زفتاهاجر

حسين    40360 ابراهيم محمد رضا 2812159.551812.566.5زفتاهاجر

الشرقاوى    40361 عوض احمد عمرو 341513117.515.51866.5زفتاهاجر

البرى    40362 عبدالعظيم سمير محمد 30.5121211.57.515.515.577زفتاهاجر

ربيع    40363 محمد محمد محمود 38.53019.5151519.51756.5زفتاهاجر

البرى    40364 مصطفى احمد ابراهيم 32.51817.513.511.5181666زفتاهبه

الديب    40365 عبدالوهاب عبدالغفار هشام 33.5201512.5818.51466.5زفتاهبه

احمدخليفة   40366 المحمدى احمد 342010.5147.5181467زفتاهدى

عبدالجوادالشرقاوى   40367 رجب ايمن 3721.5181413.519.51678زفتاهدى

مدكور    40368 عبدالعال السيد سعيد 31.59.513.5141319.514.576زفتاهدى

يونس    40369 عبدالسميع عبدالعزيز عزت 3516156.2532017.594.5زفتاهدى

عبدالمجيدابويوسف   40370 فؤاد هشام 30.518.511.511.57.517.51666زفتاهدى
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رمضان    40371 محمد رمضان محمد 33.57.510.59.53.518.51275زفتاهدير

الهورينى    40372 مهدى محمد مهدى 341510.510.53.51918.577زفتاهدير

رباح    40373 احمد محمد احمد 33.5101310518.51886.5زفتاهند

محمدقنديل   40374 السيد محمد 34.519.51611.510201676زفتاهند

خاطر    40375 مندوه احمد احمد 3721.518117.519.51576زفتاهيدان

محمدجوشن   40376 السيد عادل 3823.51913.51519.517.575.5زفتاوفاء

زايد    40377 على ابراهيم ابراهيم 382718.514152018.578.5زفتايارا

محمودليله   40378 عبدالحى ياسر 36.52518.514142018.587زفتايارا

غراب    40379 ابراهيم عبدالمنعم سمير 34.51512.59416.51465زفتاياسمين

محمد    40380 بيومى ابوبكر عامر 3410.514.58.57.51617.576زفتاياسمين

سلطان    40381 عبدالفتاح ابرهيم حمدى 22.51510.57.54.513.57.565زفتاابراهيم

شعله    40382 عطيه فتحى خالد 30.515118.57.5141555زفتاابرهيم

دغيدي    40383 السيد عبدالحليم ابراهيم 3928.519.7515152018.576زفتااحمد

عامر    40384 طلخان سمير اسامه 33.51511.514.510.514.51866زفتااحمد

دراج    40385 محمود محمد اشرف 34.5171212.57.5171565.5زفتااحمد

السوداني    40386 محمد محمود المهدى 341814.59.5815856.5زفتااحمد

ابوالعطا    40387 ابراهيم احمد حمدى 30.51513.59.57.513.513.575زفتااحمد

خليل    40388 رزق محمد رزق 351711103.51712.565زفتااحمد

دراج    40389 عطيه ابراهيم ماهر 362217.5121018.511.565.5زفتااحمد

الجمل   40390 محمود محمود 35.5211511918.51465.5زفتااحمد

خفاجى    40391 عبدالحميد حلمى مصطفى 35.52017.51214.517.51565.5زفتااحمد

الحناوي    40392 شعبان صابر هشام 38.52619.7512.51517.51865.5زفتااحمد

لشين     40393 محمد نجيب محمد هيثم 37.5261914152018.577.5زفتاادم
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هجرس   40394 عبدالله ممدوح 39302014.5152016.567زفتاادهم

الدين    40395 محى السيد ايهاب 27.51514.55.52.517.511.566.5زفتاالسيد

حواس    40396 عبدالحليم عبدالخالق وليد 3112.5157.54.513.51365.5زفتاامجد

الشباسي   40397 حسن محمد 33.57.513107.51614.565.5زفتاحسن

علم    40398 عبدالحليم حلمى هانى 3825181511.519.51786زفتاحلمى

الهوريني    40399 على محمد احمد 38.515.5181410.51916.566زفتاخالد

ابراهيم    40400 السعيد محمود احمد 33.512.516.587.51711.566.5زفتارضا

الزهار    40401 محروس على السيد 36.51711.57.59137.565زفتاسامى

حجازي    40402 السيد سعد رضا 3721191210201775زفتاسعد

خليل    40403 سلمه احمد خالد 3221.519128.5201453زفتاسلمه

لشين   40404 صلح سمير 3520.518.511.57.52012.554.5زفتاصلح

دغيدي    40405 السيد عبدالحليم محمد 352318.512.511201644.5زفتاعبدالحليم

حبيب    40406 عنتر حنفى احمد 38.524.519.51313201783.5زفتاعبدالرحمن

وهدان   40407 عبدالرحمن السيد 35.52319.57.58.5201782.5زفتاعبدالرحمن

الجمل    40408 سلمه ابراهيم صابر 36.52219.7513.513.519.516.574.5زفتاعبدالرحمن

الشربينى   40409 عبدالعزيز السيد نصف211.5113.53.57.5107زفتاعبدالعزيز

دغيدي    40410 ابوزيد عبدالعزيز احمد 39.52619.7514152015.574.5زفتاعبدالله

سمري    40411 محمد سمرى حسام 3828.5181314.5201676.5زفتاعبدالله

الله     40412 جاد ياسين عبدالله محمد 37.52018.511.512.5201564.5زفتاعبدالله

حجازي    40413 هلل عبدالمنعم ياسر 3225.518.51213201444.5زفتاعبدالمنعم

حجازي    40414 محمد على شريف 39.52819.511.514201676.5زفتاعلى

الحفناوي    40415 محمد محب محمد 3925.519.51514.5201894زفتاعلى

خفاجي   40416 محجوب محمد 2615134.53.512.512.572زفتاعماد
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رزق    40417 حماد احمد اشرف 39.53019.751515201665زفتاعمر

خفاجى    40418 عبدالحميد حلمى حلمى 35.526191413.5201684زفتاعمر

السوداني   40419 محمود محمد 382919.514.5152015.595.5زفتاعمر

غالي    40420 ابوالفتوح محمد احمد 37.53018.513.514.5201685.5زفتاعمرو

حواس    40421 السيد اسماعيل جمال 329.5173.58.51913.551.5زفتاعمرو

نوفل    40422 محروس فوزى ايمن 3621.518.511919.51684زفتاكريم

عامر    40423 احمد عبدالمنعم رضا 372819151519.51596.5زفتاكريم

عبدالمقصود   40424 فتحى رمضان 35.52516101419.51586.5زفتاكريم

الهوريني   40425 فتحى شعبان 39.5302014.515201899زفتاكريم

خاطر    40426 مندوه احمد محمد 3830199.54.519.51296.5زفتامازن

عامر    40427 على عبدالحكيم احمد 38.530191515201588زفتامحمد

سنة   40428 عبدالهادى احمد 30.518.56.58.55161084.5زفتامحمد

لبده    40429 محمد احمد اسامه 33.518.5108214.51364.5زفتامحمد

الشناوي    40430 شريف ابراهيم السيد 3724.510.5931516.566.5زفتامحمد

حسن   40431 سلمه ايمن 3319.51045.515.51167.5زفتامحمد

حواس    40432 عبدالعزيز عبدالحميد ثروت 37.522.518.5121519.51468.5زفتامحمد

الجمل    40433 على محمد خليل 27.51511.57.52.5141065.5زفتامحمد

زهران    40434 عبدالجواد محروس زكى 302411.57.54.515.51264.5زفتامحمد

حجازي    40435 السيد فرج صابر 38.52618121319.51689زفتامحمد

دغيدي    40436 محمد جميل عصام 332711.51262014.574زفتامحمد

عامر    40437 على محمد على 39.52919.751515201586زفتامحمد

دراج    40438 عبدالحميد محمود على 32.523117.59.51712.575.5زفتامحمد

البحيري    40439 عبدالمعطى هاشم عبدالمعطى 36.524181213.5201585.5زفتامحمود
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عامر    40440 محمد عبدالحميد عصام 37.52919.51514.52019.588.5زفتامحمود

عامر   40441 محمود محمد 362117.548.519.511.563زفتامحمود

حواس    40442 ابراهيم محمد شريف 36.523.518.513.510.5201286زفتامصطفى

حجازي    40443 عبدالجواد عبدالمقصود صابر 3723.5179.511201585.5زفتامصطفى

ناصف     40444 احمد سيد على احمد 3625.515.51192012.564زفتايوسف

سليمان     40445 ابوزيد محمد احمد 31.521158815.51241.5زفتايوسف

الحفناوى    40446 السباعى نبيل السباعى 38.53019.514.514.52017.587زفتايوسف

حجاب    40447 ابراهيم السباعى ايمن 28.59.5117.57.510.51564زفتايوسف

عبدالنبى    40448 عبدالعليم توفيق محمد 39.53020151519.517.568.5زفتايوسف

مهره    40449 منصور عبدالعزيز منصور 372419.513.514.7519.516.556زفتايوسف

متولى    40450 عبدالحميد شفيق عبدالحليم 251513.510.57.5151064.5زفتااسراء

العجمي    40451 عوض عبدالحميد محمد 38.525.517.512.51318.518.599زفتااسراء

البوهى    40452 مصطفى محمود محمد 37.52715.510.512.5191777.5زفتااسراء

خليل    40453 رزق محمد محمود 38281712.5131917.586زفتااسراء

حواس    40454 المرسى مصطفى الطنطاوى 38.5241712.51519.51779زفتااسماء

لشين    40455 المرسى حسن محمود 2917.51187.514.51762.5زفتااسماء

الحسانين    40456 عبدالحليم محمد نبيل 3725157.59.51915.562.5زفتااسماء

عبدالحافظ    40457 نجيب احمد نجيب 3725.51712.513.5191565.5زفتااسماء

حجازي    40458 احمد سمير احمد 362012.591317.515.578.5زفتاافنان

حواس   40459 مصطفى ايمن 39.52918.514.514.752014.5710زفتاامنيه

عامر    40460 عبدالقادر محمد عبدالقادر 32111448.51814.573.5زفتاامنيه

الشوح    40461 عبدالرحمن على فوزى 28.511.510.57.551612.576.5زفتااميره

الحفناوي    40462 محمد محب احمد 382219141319.516.577زفتاايمان
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الشربيني    40463 العزب ابراهيم ايمن 37.5221910.5111916.576زفتاايمان

دراج    40464 محمود محمد جمال 35.51814981913.565زفتاايمان

سليمان    40465 عبدالحميد محمد رضا 341513.51281917.555.5زفتاايمان

الجمل    40466 سالم ماهر هشام 382819141319.519.5610زفتاايمان

عامر    40467 مصطفى محمود السيد 372717.513.5132018.5610زفتاايه

النمس    40468 عوض فوقى ايمن 39292014.5152018.5510زفتاايه

خليل    40469 رزق محمد رزق 3728.514.514.511.5191859زفتاايه

زايد    40470 محمد السيد صبحى 341515.511.531618.578زفتاايه

الجرود   40471 كامل هانى 341916131119.518.569.5زفتاايه

حواس   40472 عبدالقادر يسرى 34.5191410.551919.559.5زفتاايه

الجمل    40473 السيد عبدالحليم محمد 301513.513.57.51814.559.5زفتابسمه

عامر    40474 حامد محمد هشام 39292013.51519.519610زفتابسنت

حماد   40475 احمد محمد 39281815152018.5610زفتاتقى

خفاجي    40476 سند محجوب احمد 393016.515152015510زفتاثناء

حبيب    40477 عبدالسميع حامد صابر 34171012.5517.519.559.5زفتاحنان

شلبايه    40478 احمد ابراهيم احمد 34.5171410.58.5171869.5زفتاخلود

حجازي    40479 عفيفى مامون محمود 37.520.516.5147.51917.557.5زفتاخلود

صقر    40480 كامل عبدالرحمن كامل 38.52818.513.511.519.519.569زفتارانيا

الشباسي   40481 ابراهيم رضا 382312.514112018.5610زفتاريهام

دغيدي    40482 مصطفى حامد خالد 36.5281815121918.569زفتاساره

شعلة    40483 محمد على محمد 3626.510.5141218.518.5610زفتاسميره

المرسي   40484 محمد محمد 29.511.54.57.5216.518.568زفتاسميه

السعدنى    40485 عبدالمهدى صلح السيد 36.52412.514.510.519.518410زفتاشهد
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دراج    40486 عطيه السيد محمد 38.523141512.517.518.579زفتاشهد

حواس    40487 السيد اسماعيل السيد 34.520.51310614.51477.5زفتاعزيزه

خليل    40488 رزق محمد ماهر 3418107.59.518.51578.5زفتاعلياء

الشربينى    40489 العزب ابراهيم احمد 3521.5129.59.5181589.5زفتافاطمه

حبيب    40490 عبدالسميع السيد عبدالسميع 36.516.5101010.517.51589.5زفتافكريه

حجازي    40491 عبدالوهاب محمد اشرف 3515.5107.561114.5510زفتامريم

السوداني    40492 محمد محمود المهدى 38.526.517.51413.519.512510زفتامريم

عبدالنبى    40493 عبدالعليم توفيق ايمن 35.52218141419.516.5610زفتامريم

الهورينى    40494 العراقى هاشم السيد 38.525.518.514.514.519.518.569.5زفتامنار
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الجمل    40495 السيد عبدالحليم زكى 27.54.511.57.57.51510.579.5زفتامنى

سلطان   40496 عبدالفتاح محمد 392819.514.5152019.5710زفتاميار

عبدالدايم    40497 سعد عبدالحليم سعد 3314.56.5896.510.559زفتاناديه

خليل    40498 عطيه رفعت عطيه 36.522.517.5141419.517810زفتانجوى

السكري    40499 السيد شوقى احمد 38261914152013.5810زفتاندى

عامر    40500 محمد شوقى احمد 39.53019.515152018810زفتاندى

محمد    40501 العوضى فوزى السيد 36.520.579.57.516.51569.5زفتاندى

الحوق    40502 محمد محمود صالح 38.53019.751414.52018710زفتاندى

خليل    40503 عطيه عبدالمعز عصام 38.53019.51414.751916710زفتاندى

الحديدي    40504 السيد السيد ايمن 372711.51411191679.5زفتانرمين

حسن     40505 محمد عبدالحى خالد 37.51914810.51913710زفتانورا

منصور    40506 عطيه محمد شوقى 33.518.51012.510.51913710زفتانوران

دراج   40507 ابراهيم ابراهيم 34.525107.58.517.51479.5زفتانورهان

خفاجه    40508 سند ابراهيم حلمى 36.52816.512.511.52012.579.5زفتاهاجر

الدين      40509 شرف الدين شرف محمد حمدى 38.530191311.52012710زفتاهاجر

شاهين    40510 عبدالرحمن عبدالحليم محمد 38.529.51814152018810زفتاهاجر

صديق   40511 فؤاد رجب 38.527.519.51411.51917.5610زفتاهبه

عبدالقادر   40512 جابر علء 3728.5188.511.519.517.5510زفتايارا

جاد    40513 عبدالعال رشاد اشرف الجديدة  ابراهيم العدادية 3728179.511.519.514.578.5زفتانهطاى

الهورينى    40514 العراقى ابراهيم رضا الجديدة  ابراهيم العدادية 382415911201668زفتانهطاى

ندا    40515 احمد فهمى رشدى الجديدة  احمد العدادية 3327.512.58.57.519.51368زفتانهطاى

الجوهرى    40516 متولى مصطفى سامح الجديدة  احمد العدادية 32.52810137.5181268.5زفتانهطاى

داود   40517 العتريس سمير الجديدة  احمد العدادية 38.53019.51414.5201569.5زفتانهطاى
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لجمل     40518 ا عبدالله احمد عبدالله الجديدة  احمد العدادية 28.521113.54121166.5زفتانهطاى

عبدالنبى    40519 حامد محمد رمضان الجديدة  بسام العدادية 31.515119.5912.51369زفتانهطاى

الجمل    40520 السيد عبدالحكم حمدى الجديدة  شريف العدادية 38.52919.511.514.518.515.569.5زفتانهطاى

السيد    40521 عامر عبدالحليم محمد الجديدة  عامر العدادية 352512.591319.514610زفتانهطاى

راشد   40522 عيسى فؤاد الجديدة  عبدالرحمن العدادية 35.5291711.513.51916.5510زفتانهطاى

نصر    40523 محمد رضا محمد الجديدة  عبدالرحمن العدادية 3327.510.57.5121513.569.5زفتانهطاى

الحناوي    40524 ابراهيم عبدالعزيز ناجى الجديدة  عبدالرحمن العدادية 37.527.519.51314.519.51468.5زفتانهطاى

الرفاعي    40525 عبداللطيف عبدالقادر رضا الجديدة  عبدالقادر العدادية 3113138.511.516957.5زفتانهطاى

خليل    40526 عبدالقادر رزق احمد الجديدة  عبدالله العدادية 34.530191514.52012.559زفتانهطاى

حاشى   40527 عبدالحليم احمد الجديدة  عبدالله العدادية 382819.514.7515201555زفتانهطاى

الصيفى    40528 حسين فهيم محمد الجديدة  عبدالله العدادية 31.52918.51212.51915.585زفتانهطاى

دراج   40529 زغلول سامح الجديدة  كريم العدادية 32211087.5191465زفتانهطاى

الزهار    40530 محروس على محمد الجديدة  كريم العدادية 37.526.5149.510.517.515.557زفتانهطاى

الجمل    40531 ابراهيم مصطفى محمد الجديدة  كريم العدادية 35.517.51810.510141857.5زفتانهطاى

ضوه    40532 محمد ابراهيم ابراهيم الجديدة  محمد العدادية 3929191514.7519.517.559زفتانهطاى

علوان    40533 ابوزيد منصور ابوزيد الجديدة  محمد العدادية 36.526.51310.51118.518.578.5زفتانهطاى

بديوى    40534 عبدالحميد ابراهيم احمد الجديدة  محمد العدادية 3929.519151519.516.566زفتانهطاى

الهضيبى    40535 حامد فتحى احمد الجديدة  محمد العدادية 38.52619141519.51866.5زفتانهطاى

الله      40536 حسب احمد الله حسب رضا الجديدة  محمد العدادية 27.511109.5916.51455.5زفتانهطاى

كشك    40537 عبدالحليم ابراهيم ماهر الجديدة  محمد العدادية 39.52819.515152017.555زفتانهطاى

الفرخ    40538 سليمان احمد ناجى الجديدة  محمد العدادية 38.52719.51414.52017.587زفتانهطاى

خفاجى    40539 موسى محمود احمد الجديدة  محمود العدادية 3623.513.58.511181648زفتانهطاى

وهدان    40540 الدسوقى خليل ايمن الجديدة  محمود العدادية 35.5221491015.517.557.5زفتانهطاى
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عماره    40541 محمد عبدالجابر ماهر الجديدة  محمود العدادية 33.59.5105.57.51817.554.5زفتانهطاى

الجمل   40542 احمد محمد الجديدة  محمود العدادية 38.525.512.58.510171656زفتانهطاى

السكرى    40543 عبدالمقصود احمد محمد الجديدة  محمود العدادية 35.520129.57.5171553زفتانهطاى

عطيه    40544 سعد صلح ابراهيم الجديدة  هشام العدادية 32.510.55.547.5141456زفتانهطاى

حسن    40545 ابراهيم عبدالله ابراهيم الجديدة  يوسف العدادية 3724.518.591019.517.556.5زفتانهطاى

خليل    40546 هلل مجاهد عصام الجديدة  يوسف العدادية 331958.5101814.566زفتانهطاى

عامر    40547 طلخان كمال مدحت الجديدة  اسراء العدادية 3826.51911.514.518.513.5710زفتانهطاى

عامر    40548 زكى حسن احمد الجديدة  الء العدادية 38.530201515201279.5زفتانهطاى

كشك    40549 عبدالعزيز عبدالحليم خالد الجديدة  القدس العدادية 393019.51515201689.5زفتانهطاى

الهورينى    40550 سند السيد محمد الجديدة  امانى العدادية 39.53019.5151518.51879.5زفتانهطاى

سليمان    40551 اللفى عبدالمطلب حمدى الجديدة  اميره العدادية 38.529.519.514.515201899.5زفتانهطاى

لبده    40552 العزب عبدالحميد محمود الجديدة  اهداء العدادية 37.5291914.51319.51789.5زفتانهطاى

فوده    40553 عبدالعزيز عبدالجيد اشرف الجديدة  ايمان العدادية 28.52010.584.5109.578.5زفتانهطاى
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الهجين    40554 الطنطاوى عبدالحليم الطنطاوى الجديدة  ايمان العدادية 38.529.519151519.514.598.5زفتانهطاى

القشاش    40555 السباعى محمد رضا الجديدة  ايمان العدادية 36.520.5187.5111714.589.5زفتانهطاى

الجمل    40556 عبدالفضيل عبدالحميد محمود الجديدة  ايمان العدادية 39.529.519141519.516.599.5زفتانهطاى

الحناوى   40557 عبدالحى السيد الجديدة  ايه العدادية 35.52815.51313191699زفتانهطاى

خليل     40558 محمد محمد محمود الله الجديدة  ايه العدادية 39.53019.5151519.51899.5زفتانهطاى

الجمل    40559 نصر عبدالحليم نصر الجديدة  بثينه العدادية 38.53019.7514152017.5810زفتانهطاى

بكر    40560 ابراهيم عبدالحليم السيد الجديدة  بسمه العدادية 393019.751114.5191899زفتانهطاى

زهران    40561 السيد محمد عبدالمعز الجديدة  تقى العدادية 39.53019.513.5152014.599زفتانهطاى

السباعي    40562 محمد محمود احمد الجديدة  جهاد العدادية 35.53016.51111.518.515.599.5زفتانهطاى

الهورينى    40563 المرسى كامل حمدى الجديدة  خلود العدادية 35.5301614.51419.515.579.5زفتانهطاى

الشال    40564 محروس محمد محمد الجديدة  دنيا العدادية 37291613.513.519.516.5710زفتانهطاى

داود    40565 محمد محمد محمود الجديدة  دينا العدادية 393019.51313.518.51889زفتانهطاى

الحفناوي    40566 احمد مصطفى وليد الجديدة  رحمه العدادية 393019131518.517.5910زفتانهطاى

عبدالعال    40567 عبدالجواد عبدالعال عبدالعزيز الجديدة  رقيه العدادية 39.5302015152017.51010زفتانهطاى

الصيفى    40568 عبدالحى محمد جهاد الجديدة  رنا العدادية 3930201515191798زفتانهطاى

شعله    40569 ابراهيم سامى اسماعيل الجديدة  روان العدادية 37.53018.51512.52017.587.5زفتانهطاى

موسى    40570 عبدالعاطى بسيونى محمد الجديدة  رويدا العدادية 382411128.51912.586.5زفتانهطاى

رجب   40571 فاروق محمد الجديدة  زينب العدادية 352916.512.5919.51697زفتانهطاى

طلب    40572 عبدالقادر عبدالحى محمود الجديدة  زينب العدادية 34.52912.51412.5201587.5زفتانهطاى

شعله    40573 عطيه فتحى فتحى الجديدة  ساره العدادية 35.5231511.59.517.51285.5زفتانهطاى

شاهين    40574 عبدالعال شاهين احمد الجديدة  سالى العدادية 37.528.518.5131519.516.5910زفتانهطاى

الهورينى    40575 محمد السيد جمال الجديدة  سهيله العدادية 28.52511881715.594زفتانهطاى

عبدالنبى    40576 حامد محمد الجديدة  شمسرمضان العدادية 342510129.518.51686زفتانهطاى



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1880

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حسين    40577 عبدالدايم رضا احمد الجديدة  شهد العدادية 3730201092016.577زفتانهطاى

السودانى    40578 ابراهيم محمود حسن الجديدة  شهد العدادية 39.530201515201697.5زفتانهطاى

شاهين    40579 عبدالعزيز كمال عبدالعزيز الجديدة  شهد العدادية 39.53019.51515201599.5زفتانهطاى

سمن    40580 محمود مصطفى محمود الجديدة  شهد العدادية 32.52113104.515.510.586.5زفتانهطاى

الحناوي    40581 ابراهيم محمد محمد الجديدة  شيرين العدادية 32.521.51011819.516.597.5زفتانهطاى

العزب    40582 على السيد محمد الجديدة  شيماء العدادية 3826.51514.751519.51785.5زفتانهطاى

موسى    40583 عبدالرحمن احمد اشرف الجديدة  فاطمه العدادية 34.5281713.511.519.51798.5زفتانهطاى

عامر    40584 محمد ابراهيم ممدوح الجديدة  فريال العدادية 34.5201113.513.5191787.5زفتانهطاى

حجاب    40585 محمود احمد عبدالعزيز الجديدة  لبنى العدادية 3421.5121212181788زفتانهطاى

عيده    40586 عبدالمقصود احمد ماهر الجديدة  مروه العدادية 37.5301913.512201689زفتانهطاى

صيام    40587 زكى ابراهيم محمد الجديدة  مريم العدادية 3728.518.5139.5201788زفتانهطاى

ميخائيل    40588 عدلى موريس يوسف الجديدة  مريم العدادية 362414981918.597زفتانهطاى

شريف     40589 السيد المتولى محمد عصام الجديدة  منار العدادية 39.53018.515152015107زفتانهطاى

خاطر     40590 على محمد اشرف الله الجديدة  منه العدادية 31.5251211.592013.567.5زفتانهطاى

شاهين    40591 هاشم رضا الله الجديدة  منه العدادية 301544212.510.555.5زفتانهطاى

الجمل     40592 مصطفى نصر على الله الجديدة  منه العدادية 34.523.513.58.57.517.516.575زفتانهطاى

الشرقاوى     40593 بدوى مصطفى فوزى الله الجديدة  منه العدادية 363016.512.513191797زفتانهطاى

الهورينى     40594 موسى عطيه ماهر الله الجديدة  منه العدادية 37.5301913.514.52016.597زفتانهطاى

الرفاعى     40595 عباس زهدى محمد الله الجديدة  منه العدادية 36.524.516129.52015.598زفتانهطاى

شاهين    40596 محمود عبدالعزيز نبيل الجديدة  منه العدادية 39.53018.51514.75201897زفتانهطاى

دياب    40597 ابراهيم محمد احمد الجديدة  مى العدادية 2512.5105.53.514.516.582.5زفتانهطاى

شليل   40598 ابراهيم عبدالحميد الجديدة  ندا العدادية 382919.5151519.51686.5زفتانهطاى

الحناوى    40599 عبدالحليم السيد خالد الجديدة  ندى العدادية 37251012.59.51716.587.5زفتانهطاى
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السايح    40600 البيومى احمد طارق الجديدة  ندى العدادية 372915.51311.519.514.586.5زفتانهطاى

ثابت    40601 نصر محمد نصر الجديدة  نورهان العدادية 34.519.51084.519.515.576زفتانهطاى

جاد    40602 احمد وجيه احمد الجديدة  نيفين العدادية 35.524.514.57.5319.7515.562.5زفتانهطاى

راشد    40603 عبدالحميد محمد الصباح الجديدة  هاجر العدادية 372715.511.59.52014.577زفتانهطاى

عماره    40604 الطنطاوى رمضان رمضان الجديدة  هاجر العدادية 383019.75141419.51987.5زفتانهطاى

السباعى    40605 العراقى ابراهيم محمد الجديدة  هاجر العدادية 393019.7515152019.586.5زفتانهطاى

الجمل   40606 عبدالله هشام الجديدة  هند العدادية 392919.514.7513.5201889زفتانهطاى

دراج    40607 موسى محسن احمد الجديدة  يارا العدادية 3726.5181210.519.7514.587زفتانهطاى

شاهين    40608 احمد ابراهيم هشام المشتركة  ابراهيم ع 3421.511.510.58.513.516.568زفتاالـسمـلوية

سعده    40609 اسماعيل كمال اسماعيل المشتركة  احمد ع 3828.519141319.517.5610زفتاالـسمـلوية

مراد    40610 السيد احمد السيد المشتركة  احمد ع 26.511.5127.52.511.51255زفتاالـسمـلوية

عامر     40611 رجب محمد خالد المشتركة  احمد ع 15861.52.551562.5زفتاالـسمـلوية

السرسي    40612 موسى عبدالعاطى خيرى المشتركة  احمد ع 28.521.513.595.5151962.5زفتاالـسمـلوية

عيسي    40613 عبدالحميد احمد عبدالحميد المشتركة  احمد ع 20126.57.5615.513.563زفتاالـسمـلوية

لشين    40614 عبدالرحمن صلح عبدالعظيم المشتركة  احمد ع 34291812.513.5201355زفتاالـسمـلوية

احمد    40615 عبدالفتاح احمد وليد المشتركة  احمد ع صفر3119.510.5810.517114زفتاالـسمـلوية

حميدة    40616 سعيد السيد ناجى المشتركة  السيد ع 38.52919.512.512.5201763.5زفتاالـسمـلوية

هندي   40617 السيد ابراهيم المشتركة  خالد ع 3.515.51355واحد3526.516.5زفتاالـسمـلوية

عبدالعال     40618 عبدالعال الله فتح محمد المشتركة  سامى ع 3728.519.511.5132014.555زفتاالـسمـلوية

النهطاوي    40619 ابراهيم عبدالجواد محمود المشتركة  عبدالجواد ع 20.55.57.51.51.510852.5زفتاالـسمـلوية

حميده    40620 عبدالجواد على ايمن المشتركة  عبدالرحمن ع 27.521108.57.5121152زفتاالـسمـلوية

شريف    40621 عطيه عبدالفتاح عطيه المشتركة  عبدالفتاح ع 34.524.512911.5181752زفتاالـسمـلوية

حميدة    40622 السباعى احمد نزيه المشتركة  عبدالله ع نصف1425.51.52.5656زفتاالـسمـلوية
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سلمة    40623 السباعى الدمرداش عادل المشتركة  عماد ع 258.51023.5101261.5زفتاالـسمـلوية

يونس    40624 على عبدالجواد جمال المشتركة  عمر ع 382117.510.513.519.751452.5زفتاالـسمـلوية

عمارة    40625 عبدالواحد فتحى عبدالشهيد المشتركة  فتحى ع 313572.5صفر16.5133زفتاالـسمـلوية

متولي   40626 عبدالعزيز متولى المشتركة  كريم ع 33.521.512131518.51677.5زفتاالـسمـلوية

شريف    40627 عطيه محمد اشرف المشتركة  محمد ع 36.527.513.511.5121812.576زفتاالـسمـلوية

جريش    40628 غريب مرسى ايمن المشتركة  محمد ع 37.526.514.513.5132015.586زفتاالـسمـلوية

سعده    40629 عبدالفتاح عبدالمحسن رأفت المشتركة  محمد ع 372919.512.5142014.566.5زفتاالـسمـلوية

غالي    40630 سليمان عبدالحميد سليمان المشتركة  محمد ع 34.52316111418.51675زفتاالـسمـلوية

نصر    40631 عبدالجواد السيد ياسر المشتركة  محمد ع 38.527.51713.515192076زفتاالـسمـلوية

عمارة    40632 مصطفى احمد محمد المشتركة  محمود ع 32.524.5768.512.51176زفتاالـسمـلوية

الصعيدي    40633 عمر عبدالمطلب محمد المشتركة  محمود ع 24.515467.512.513.565زفتاالـسمـلوية

غالى    40634 متولى السعيد ياسر المشتركة  يوسف ع 3413.57.511.512121175.5زفتاالـسمـلوية

اسماعيل    40635 عبدالفتاح عبدالقادر عبدالفتاح المشتركة  اسراء ع 30.527.5174.59.5141299زفتاالـسمـلوية

عمرية    40636 رجب عبدالعال علء المشتركة  اسراء ع 38.53015.513.514.51817.589زفتاالـسمـلوية

شلباية    40637 موسى موسى مجدى المشتركة  اسراء ع 38.5302014.51519.519.586زفتاالـسمـلوية

يونس    40638 محمد امام موسى المشتركة  اسراء ع 35.52119.512.515192075زفتاالـسمـلوية

اسماعيل     40639 محمد على حسنى المشتركة  امانى ع 29.519.598.512.517.517.563.5زفتاالـسمـلوية

عمرية    40640 فرج عبدالعزيز فرج المشتركة  امل ع 3419.511.5111414.513.565زفتاالـسمـلوية

يونس    40641 على عبدالجواد مدحت المشتركة  ايمان ع 32201197.5181765زفتاالـسمـلوية

نصر    40642 ابراهيم رجب عطيه المشتركة  ايه ع 321810.51310181265زفتاالـسمـلوية

عبدالرحمن    40643 يوسف عبدالسلم انس المشتركة  تقى ع 29151047.51213.573.5زفتاالـسمـلوية

عمرية    40644 على ابوالقاسم حمدى المشتركة  دنيا ع 3930191415201788زفتاالـسمـلوية

حجازي    40645 عبدالفتاح امين محمد المشتركة  دنيا ع 392619141519.51288.5زفتاالـسمـلوية
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بدوي    40646 محمد حسن مصطفى المشتركة  دنيا ع 38.52918.514142015.548.5زفتاالـسمـلوية

شريف    40647 عطيه الششتاوى ممدوح المشتركة  دنيا ع 38301814132018.597.5زفتاالـسمـلوية

يونس    40648 على عبدالرحمن صفوت المشتركة  دينا ع 39.53019.515152016.583.5زفتاالـسمـلوية

شاهين    40649 عبدالمجيد فتحى ذكى المشتركة  رحمه ع 37151011101712.586زفتاالـسمـلوية

حجازي    40650 شريف جمال عبدالمحسن المشتركة  روضه ع 3219.55.57.58.51214.582.5زفتاالـسمـلوية

غالي     40651 المرسى ابوالمكارم على المرسى المشتركة  ساره ع 3825151412.5181275زفتاالـسمـلوية

سمره    40652 محمد عبدالجواد ابوالفتوح المشتركة  سماح ع 31181610.511.518.512.565.5زفتاالـسمـلوية

غالي    40653 عطيه عبدالحميد عطيه المشتركة  شيماء ع 27.541012.591211.583زفتاالـسمـلوية

النهطاوي    40654 محمد موسى امام المشتركة  عائشه ع 3727.519.51311.51915.576زفتاالـسمـلوية

سلمة   40655 عبدالحميد زكريا المشتركة  فاطمه ع 38.527.516.51313.5181586زفتاالـسمـلوية

حميدة    40656 على عبدالعزيز عزت المشتركة  مريم ع 382914.513.514.52014.583زفتاالـسمـلوية

حجازي    40657 عبدالعزيز ابوالفتوح محمد المشتركة  منار ع 29163.55.54.5141472زفتاالـسمـلوية

عمارة     40658 مصطفى عبدالحليم اشرف الله المشتركة  منه ع 35.52415131116.511.562زفتاالـسمـلوية

البدوي    40659 محمد على انور المشتركة  منه ع 37.5281114132015.585زفتاالـسمـلوية

حميدة    40660 فرج ابوالفتوح مغيمس المشتركة  مى ع 302510107.51016.582.5زفتاالـسمـلوية

سعده    40661 عبدالسميع محمد عبدالسميع المشتركة  نيره ع 37.52818.5131216.51675زفتاالـسمـلوية

عصر    40662 عبدالرحمن عبدالجواد رشدى المشتركة  هاجر ع 38.53019.7514.515201877زفتاالـسمـلوية

شاهين    40663 عبدالمجيد فتحى عبدالتواب المشتركة  هاجر ع 35.5187111216.51465زفتاالـسمـلوية

دشيش    40664 عبدالرافع ابوالفتوح محمد المشتركة  هاجر ع 3929.515.51410.519.52079.5زفتاالـسمـلوية

المتولي    40665 عبدالسلم الحفنى عبدالسلم المشتركة  هانم ع 22.59.54.54410.5972.5زفتاالـسمـلوية

عيسي    40666 ابوالعزم فؤاد ابوالعزم المشتركة  هدير ع 30.519.57.511.57.5155.573زفتاالـسمـلوية

عرسه    40667 عبدالنبى ابراهيم حسن 36.52311.5147.513858.5زفتاابراهيم

سليم    40668 محمد ابراهيم عادل 392818.514132010.569زفتاابراهيم

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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سالم    40669 ابوالفتوح ابراهيم محمد 31.5151212.55.5195.568.5زفتاابوالفتوح

موسى    40670 محمد عبدالغفار اشرف 39.53019.751414.5201569.5زفتااحمد

القهوجى    40671 عبدالرحيم السيد حافظ 3923.518121419.52069زفتااحمد

هارون    40672 احمد عبدالفتاح ربيع 3620.51212.58.514.517.567.5زفتااحمد

زيان    40673 محمد السيد رضا 38.5151712.58171769.5زفتااحمد

حسين    40674 التهامى همام رضا 2.511.568.5واحد15741.5زفتااحمد

يوسف    40675 علم محمود عمرو 341511.57.5415.51168زفتااحمد

سلم    40676 البسيونى حسن محمد 37.5292013.5142015.569.5زفتااحمد

الدرف    40677 نبيه فتحى محمد 35.516.513.511917.516.568.5زفتااحمد

سليمان    40678 عبدالله عبدالرازق محمود 3928.520151119.514.578.5زفتااحمد

قابيل    40679 احمد توفيق نزيه 393018.514.513201779.5زفتااحمد

المرسى    40680 عثمان عبدالموجود عثمان 39.5281814.5152015.569زفتااشرف

القهوجى     40681 الدين تاج نجاح فتحى 37151314.5151714.566.5زفتاالسيد

الفقى     40682 ابوراضى زهران محمد بهاء 12.510.55.534712.566.5زفتاجلل

مصطفى    40683 على ابراهيم صبحى 12.593.5431.5666زفتاحسن

شومان    40684 عبدالغفار عبدالمعبود عطا 35245.5118.5181579زفتاحسن

الديب    40685 حافظ ابراهيم حافظ 255.53.52.53.52.513.557زفتارضا

النجار     40686 حامد حلمى رضا حلمى 3526.511.57.57.5141269زفتارضا

الدرف    40687 حافظ رياض حسن 39.52918.514.5152017610زفتارمزى

سليمان    40688 عبدالقادر محمد مدحت 37.52612129201346.5زفتاسيف

دغمان    40689 الحسانين عبدالحكيم فوزى 38.53019.7514.51519.51678.5زفتاعبدالحكيم

احمد     40690 محمد صابر محمد محمد 37.5291913.515201368زفتاعبدالرحمن

عمار     40691 عبدالشافى عادل السيد محمد 3723.516.512.51017.51067زفتاعبدالشافى

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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الماوردى    40692 محمد عبدالعزيز السيد 2.55.553واحدنصف155.52.5زفتاعبدالعزيز

الجندى    40693 احمد عبدالعزيز رضا 39.52918.5151419.51878.5زفتاعبدالعزيز

عمار    40694 هلل عطيه هلل 3727.517.514.51519.516.568زفتاعبدالله

الدرف    40695 سليمان على سليمان 26.52012.512121715.587.5زفتاعلى

الديب    40696 محمد عنتر محمد 382819.513.51218.51779زفتاعمر

الديب     40697 عبدالحميد نبيه محمد حسنى 3412.573.51.518.515.5510زفتاعمرو

شهاب    40698 حامد رمضان محمد 248103.526.59.546زفتاعمرو

الدرف    40699 السيد رياض محمد 361613.5105171657.5زفتاعمرو

الكيلنى    40700 احمد حافظ شوقى 28.512.57.55.535.51358.5زفتافريد

سليمان    40701 احمد فهيم احمد 19967.536.510.546.5زفتافهيم

هجرس    40702 المتولى عبدالمجيد عبدالباسط 17.576.51.54.52.5759زفتالطفى

الباجورى    40703 عبدالوهاب عبدالرحمن ابراهيم 36.52317.51314.7517.512.568.5زفتامحمد

العميرى    40704 سليمان ابوالنجا ابوالفتوح 39.53019.515152015710زفتامحمد

الشامى    40705 احمد الحنفى احمد 372217.51211.52015.569.5زفتامحمد

السرسى    40706 محمد عبدالفتاح اشرف 3626.513.51514.518.515.5510زفتامحمد

الدرف    40707 السيد عبدالعزيز انس 392719.5141519.51256.5زفتامحمد

الدرف   40708 عادل حامد 33.5151313.57.51915.559.5زفتامحمد

داود    40709 محمد عبدالمهيمن حمدى 29.5117.53.52.5141458.5زفتامحمد

السعدنى    40710 اسماعيل محمد خالد 2611.564.551012.556.5زفتامحمد

المرسى    40711 عبدالمقصود المرسى ربيع 37.525.514151219.516.5610زفتامحمد

الدرف     40712 وهبه شوقى محمد رضا 3611.51514.5819.51769زفتامحمد

الديب    40713 عبدالوهاب مصطفى رضا 209.56.5441012.547.5زفتامحمد

الهمشرى    40714 عبدالشافى شعبان صبحى 38.524.51915142019.559.5زفتامحمد

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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الحسانين    40715 دغمان ابوالفتوح عادل 35.51513.513811.513.557.5زفتامحمد

الهمشرى    40716 عبدالشافى نجاح عبدالشافى 392319.514.5152016510زفتامحمد

عوض    40717 عطيه ابراهيم عبدالغفار 38282015152018.5510زفتامحمد

موسى    40718 عبداللطيف ابراهيم عبدالله 32.5157.57.53.514.513.556زفتامحمد

الدرف   40719 عبدالرحمن كمال 23.59.51083.5101369.5زفتامحمد

ناصف    40720 عبدالباسط احمد نشأت 26.58107.52.54.512.578.5زفتامحمد

موسى    40721 عطيه محمد هانى 22.54.56.53.52.521246زفتامحمد

الجيزاوى    40722 معوض اسماعيل خالد 33151713.59139.568زفتامحمود

زيان     40723 السيد نبيه محمد فايز 1.51258.5نصف13.51.532.5زفتامحمود

سلم    40724 البسيونى حسن ياسر 39.526.52015152019610زفتامحمود

الديب     40725 احمد مصطفى رامى احمد 39.526.5201514.519.518.5610زفتامصطفى

سلمه    40726 احمد محمد احمد 30.51712.55.53.5111459زفتامصطفى

طعيمه     40727 محمد عبدالرازق محمد محمد 36.520.512.54.57.571367زفتامصطفى

حجر    40728 حماد العزب مختار 3217.5157.57.51212.567زفتامصطفى

مشعل    40729 محمد محمود مصطفى 2610.573312.512.577.5زفتاممدوح

عمار    40730 عبدالفتاح محمد هادى 29.519.514.57.51118.51278زفتاهانى

الدرف    40731 سليمان على وائل 352519.7514.5152013.568زفتاوسيم

دغمان    40732 حامد احمد ايمن 3923181414.51914.578.5زفتااسلم

شهاب    40733 حفناوى حفناوى حفناوى 37.5281913.5132019.5710زفتااسماء

الباجورى    40734 عبدالوهاب عبدالرحمن محمد 352114.511.514.518.51475زفتااسماء

الديب    40735 على عبدالرحمن محمد 34.516.51611.512.518.514.576زفتااسماء

جازيه    40736 عبدالوهاب نجيب عبدالوهاب 35191411.58.51913.589.5زفتاالء

دغمان   40737 عبدالقادر سامى 37.5241111.513.5151489.5زفتاامال

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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الديب    40738 عبدالغفار فتحى صالح 37251812.514.52017.5810زفتاامانى

عمر    40739 عبدالوهاب فارسمحمد 382611.51110.51716810زفتاامانى

الله     40740 حسب شوقى محمد موسى 3415107.57.5181589.5زفتاامانى

رجب    40741 عبداللطيف كمال عبدالرحمن 3824.52012.5122015.5810زفتاامنيه

الدرف    40742 حافظ رياض عزت 39.5302014152016.579.5زفتاامنيه

عباسشهاب     40743 صبرى عباسمحمد 39271914.514.75201788.5زفتااميره

سلم    40744 البسيونى حسن عزت 35.518.511581515710زفتااميره

هجرس    40745 ابراهيم ابراهيم السيد 368108411.51489.5زفتاامينه

الديب    40746 حافظ عبدالوهاب ايمن 35.510.57.57.57.51315810زفتاايمان

الرفاعى    40747 سيداحمد عبدالرازق سمير 35.522.511.51110.51615.567.5زفتاايمان

ابوالعزم    40748 عنتر عبدالله سمير 35.51515.58.591812.567زفتاايمان

حارون    40749 عبدالغفار عبدالمهيمن شريف 3829191313.519.51678.5زفتاايمان

سليم    40750 عبدالفتاح عنتر محى 39291914152019.5510زفتاايمان

الشقر    40751 السيد رضا السيد 38.52818.5131519.7516.577زفتاايه

عبدربه    40752 ابراهيم عبدالواحد عادل 3121108414.513.565زفتاايه

سليم    40753 محمد ابراهيم ماهر 36.52013.597.516.51368.5زفتاايه

العميرى    40754 ابراهيم احمد السباعى 31.51510104.51413.566زفتاحسناء

الديب    40755 عبدالرحمن عبدالرحمن فايز 3818171312.5191577.5زفتاداليا

الديب    40756 عبدالغفار فتحى عبدالغفار 39.528201515201778زفتادعاء

السرسى    40757 عبدالحكيم عبدالحميد رجب 267.54.53.52713.584.5زفتارحاب

سعد    40758 محمد جوده رضا 3823.51814819.515.577.5زفتارضوه

ضوه    40759 رجب محمد رجب 33.51778.57.513.514.577.5زفتارغده

حسن    40760 عبدالغفار عبدالغفار ايمن 37.527.51813.512.52017.589.5زفتارنا

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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الديب   40761 صابر عبدالحليم 36.5261913.51319.518.5710زفتارنا

الديب    40762 احمد الكيلنى حافظ 37.527.519.7513.5142018.5710زفتاروان

ناصف    40763 محمد عبدالمهيمن محمد 3726.518.513.514.51916.5710زفتاروضه

يوسف    40764 عبدالله احمد رضا 1712.579غـ3619.512.511.5زفتاريناد

الديب    40765 العزب مختار العزب 3622.515.5121118.518.578.5زفتازينب

ابوالعل    40766 محمد احمد وحيد 34.510.511125101278زفتاسلوى

عبدالحكيم   40767 محمد عادل 38.52319.75129.519.51579زفتاسمر

الديب    40768 عبدالعاطى امين عبدالعاطى 305.51110.55.5181478زفتاسميره

قطامش    40769 ابراهيم عبدالرحمن رمزى 38.518.518.511.5102014.567.5زفتاشروق

ناصف    40770 سيداحمد على انور 328107.55171565.5زفتاشهد

الموشى    40771 محمد عبدالعزيز سامح 34.521.511.51291611.567زفتاشهد

العميرى    40772 عبدالحميد احمد محمد 3616131312.517.51568زفتاشهد

السرسى    40773 عبدالحكيم عبدالمالك يوسف 29.516.57.510.57.517.51579زفتاشهد

هارون    40774 عبدالغفار عبدالمهيمن عصام 3924.519121118.51689.5زفتاصباح

محمود    40775 السباعى عبدالحميد محمد 22.53.563.5351362.5زفتافاطمه

الديب    40776 عبدالمهيمن عبدالعزيز محمد 35.518.510119171377زفتافاطمه

دغمان    40777 حامد احمد محمود 34.51211.57.5314.51485.5زفتافاطمه

ماضى    40778 حسين مصطفى رضا 372515.512111918.589.5زفتافايزه

السودانى     40779 عبدالعزيز حسنى حسن اسامه 33.517.512.58.58181575.5زفتامروه

سيداحمد    40780 حامد عبدالحكيم طارق 3010.5107.53121277.5زفتامروه

الدعباس    40781 مصطفى محمد عبدالصبور 38.52518.511.510.519.751578زفتامروه

الديب    40782 عبداللطيف عبدالعاطى محسن 21510221011.577زفتامروه

الديب    40783 عبدالوهاب السباعى عبدالوهاب 38.53019.515142016.579.5زفتامريم

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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زيان    40784 عبدالحكيم السباعى اسامه 3827.518.514.515201779.5زفتاملك

سند    40785 احمد ابراهيم طارق 31.511109.55121377.5زفتامنار

الدرف    40786 السيد رياض محمد 39.52918.51515201266زفتامنار

الحناوى     40787 سند البحيرى سند الله 38.526.51612.582019.5810زفتامنه

مصطفى   40788 احمد رضا 30910.510.54.514.514.589زفتامنى

الديب    40789 توفيق عبدالحليم زكى 36.525.51713.510.51817810زفتامنى

العميرى   40790 ابراهيم على 35.5201111.59.518.51289.5زفتامى

العميرى    40791 ابراهيم عبدالعزيز مجدى 2612.56.55.57.514.5668.5زفتامياده

البدوى    40792 الدسوقى ابراهيم عادل 33.519.5108.57.514.51279زفتاناريمان

السرسى    40793 عبدالعزيز حلمى عبدالعزيز 35.524.5181314.5201479.5زفتاندى

القهوجى    40794 عبداللطيف احمد فوزى 39.524.518.5141418.51979.5زفتاندى

موسى    40795 السيد محمد السيد 39.5292015152020910زفتانرمين

سليمان    40796 عبدالمجيد عبدالعزيز طارق 351511.59.59.517.516.578زفتانورهان

جازيه    40797 مصطفى عبدالعزيز مصطفى 30.516139.57.517.514.589.5زفتانورهان

الديب    40798 عبدالوهاب رضا وليد 3824.518.513.513191799.5زفتانيره

الموشى    40799 محمد عبدالرحمن عبدالعزيز 23.596.532.57.514.568.5زفتانيفين

الديب    40800 احمد عبدالحميد ماهر 38.52919.51512.52020810زفتاهاجر

المرسى    40801 محمد عبدالرحمن احمد 36.523.510.57.5816.515810زفتاهايدى

دغمان    40802 حامد عبدالمهيمن حامد 39.53019.51412.52019710زفتاهدير

الشامى    40803 عبدالعاطى ابراهيم فيصل 37281712.514.52018910زفتاهديه

ناصف    40804 محمد حامد عادل 34.526.513.5141317.516910زفتاهند

محمد    40805 عبدالغفار الشوربجى عبدالحليم 393017.51514.5181999.5زفتاوصال

الدرف    40806 عبدالحكيم احمد عبدالمهيمن 39.529.519.514132019.599.5زفتاوعد

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
المشتركة/     عر الشـا رمزى د
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شهاب    40807 حفناوى حفناوى ابراهيم 37.53019.751382018.579زفتاياسمين

البهنسى    40808 عبدالرحمن رضا ابراهيم 352810.5128.512.517810زفتاياسمين

يوسف    40809 على عاطف محمد 101869نصف19.51672.5زفتاابراهيم

بركات    40810 عبدالرحمن احمد عبدالناصر 383014108181879.5زفتااحمد

دنيا   40811 عبدالحليم محمد 132464411.51569.5زفتااحمد

علي    40812 حسين حمزه حسين 19.52163.54121469زفتاحمزه

طراد    40813 منصور عبدالظاهر احمد 13.51852.53101479.5زفتاعبدالظاهر

يوسف    40814 حسن على محمد 18.5157.57.55.5101578زفتاعبدالفتاح

بيبرس    40815 عبدالمجيد عبدالرحمن وائل 38.5291915152016.5710زفتاعمر

يوسف    40816 السيد الدسوقى كرم 11157.522.57.51367زفتامحمد

يوسف    40817 عبدالقادر عبداللطيف ياسين 19.5157.55210.51567.5زفتامحمد

عماره    40818 عبدالمقصود عبدالبارى محمد 36.53017.512.512.519.519610زفتامحمود

يوسف    40819 محمد كمال هانى 81631.51.571269زفتامصطفى

احمد    40820 يوسف عبدالمعبود محمد 32.5291010.59.518.520710زفتايوسف

يوسف    40821 على عاطف على 37291011.5101818.579.5زفتااسراء

يوسف    40822 عشماوى يوسف حامد 2926711918.517.578زفتااسماء

عامر    40823 العزب عبدالحميد عامر 39.5301813.514.52019.5610زفتاامل

طراد    40824 الشافعى كمال الشافعى 342910.55.57.51619610زفتاايمان

الشوبكي    40825 عبدالستار عادل ثروت 36.53017.514142020610زفتاايمان

عوض    40826 عوضسند سند 33241610.51118.512.579.5زفتاايمان
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رمضان    40827 محمد مصطفى يوسف 3727.517.513.513.52016.579زفتاايه

يوسف    40828 عبدالغنى محمد محمد 36.52514.513142014.569زفتادينا

الشقر    40829 ابراهيم طلخان رضا 35.528.516810.5201569.5زفتارحمه

سند    40830 محمد عبدالهادى عبدالغنى 35.53015.57.57.52012.569زفتارحمه

طراد    40831 عبدالرحمن الحسينى سلمه 39.53018.511.514.5201669.5زفتاساره

يوسف    40832 محمد محمد احمد 36.53017.514.510.52016.5610زفتاسلمى

طراد    40833 محمد السيد عماد 35.528.51311122012.567زفتاسهير

عماره    40834 ابراهيم عبدالحنان عادل 382917.51212.5201668.5زفتاصباح

الله    40835 باب احمد السيد 3116.5410.51018.59.588زفتافاطمه

يوسف    40836 احمد ابراهيم علء 33.523.51613.5152015.568.5زفتافايزه

الشوبكي     40837 احمد احمد السيد ماهر 31157.58.59.5171468.5زفتامنه

طراد    40838 على ابوالفرج هانى 33.519.5171212.52014610زفتامنه

دنيا    40839 محمد محمد وليد 24.51053.51.57.59.568زفتامى

الشقر    40840 عبدالقادر عبدالرازق طارق 35.529107.5418.512.569زفتانيره

طراد    40841 بدوى احمد ابراهيم 38.52918.513.514.75201869.5زفتاهاجر

طراد    40842 على ابوالفرج السيد 372711119.52013.5710زفتاهاجر

طراد    40843 محمد الحسينى محمد 31.517.510.57.58.519.513.579.5زفتاوفاء

الديب    40844 عبدالحميد عبدالحكيم رضا 37.529.517.514.5152017.589زفتايارا

سعد    40845 عبدربه حسانين مسعد المشتركة    ابراهيم قشطة على أحمد 372315.587.5191165.5زفتاالشهيد

الجبالى    40846 عبدالعزيز ابراهيم هانى المشتركة    ابراهيم قشطة على أحمد 3725188.56.5201455.5زفتاالشهيد

سلمه    40847 محمد سمير السيد المشتركة    احمد قشطة على أحمد 3727169.54.519.51465.5زفتاالشهيد

البابا    40848 معل متولى ايمن المشتركة    احمد قشطة على أحمد 3324.516.514.51319.515.557زفتاالشهيد

بيومى    40849 صبرى محمد ايمن المشتركة    احمد قشطة على أحمد 33.5251511.56.519.51857زفتاالشهيد
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سيداحمد    40850 ابراهيم عبدالمنصف بلل المشتركة    احمد قشطة على أحمد 37.522.513.514.514.52016.587زفتاالشهيد

عيسى    40851 جبر محمد خالد المشتركة    احمد قشطة على أحمد 302271381817.566.5زفتاالشهيد

حماد    40852 طاهر لطفى طاهر المشتركة    احمد قشطة على أحمد 38.523.511.512.5102015.566زفتاالشهيد

الربعه    40853 على لبيب طلعت المشتركة    احمد قشطة على أحمد 34.525.511.591119.516.566زفتاالشهيد

ابوالحسايب    40854 عبدالعظيم احمد عزت المشتركة    احمد قشطة على أحمد 37.526.517.512.514.5201665.5زفتاالشهيد

رضا    40855 فتحى عبدالعظيم فارس المشتركة    احمد قشطة على أحمد 18.5216.57.531913.576.5زفتاالشهيد

قشطه    40856 عبدالطيف عبدالفتاح محمد المشتركة    احمد قشطة على أحمد 3928.517.511.58.5201775.5زفتاالشهيد

بخيت     40857 السيد حسنى فتحى محمد المشتركة    احمد قشطة على أحمد 37.526.515.511.57.519.51565.5زفتاالشهيد

بدر    40858 عبداللطيف عبداللطيف انس المشتركة    اسامه قشطة على أحمد 35291812.5819.513.574.5زفتاالشهيد

الربعه    40859 احمد ابراهيم محمد المشتركة    اسماعيل قشطة على أحمد 27.5211410.53151055زفتاالشهيد

عليوه    40860 اسماعيل سليم محمد المشتركة    امير قشطة على أحمد 38301913.51119.515.564.5زفتاالشهيد

قشطه    40861 عطيه زكى المشتركة    انسمحمد قشطة على أحمد 29.52011.57.57.516.512.564.5زفتاالشهيد

الربعه    40862 احمد حلمى محمد المشتركة    حلمى قشطة على أحمد 111142نصف2412111.5زفتاالشهيد

احمدسالم   40863 حمدى اسامه المشتركة    حمدى قشطة على أحمد 3212105.57.516.51642.5زفتاالشهيد

محمدالصاوى   40864 الصاوى عمر المشتركة    خالد قشطة على أحمد صفر21.5106.55.57.515.56.55زفتاالشهيد

قشطه    40865 عبدالرحمن ذكى ياسر المشتركة    ذكى قشطة على أحمد 2211.5432131445زفتاالشهيد

السيد    40866 احمد رجب ابراهيم المشتركة    رجب قشطة على أحمد 2710.56441412.543.5زفتاالشهيد

الدين     40867 شرف محمد ابراهيم محمد المشتركة    سعيد قشطة على أحمد 25.51712.57.51014.51754زفتاالشهيد

سالم    40868 على العزب على المشتركة    سيف قشطة على أحمد 2816.5107.54.51312.566زفتاالشهيد

ابراهيم   40869 عبدالله توفيق المشتركة    عادل قشطة على أحمد 37.523.518.5131419.51676زفتاالشهيد

قشطه    40870 عبدالباقى عبدالحميد مسعد المشتركة    عبدالحميد قشطة على أحمد 2615.5109.510.51713.576زفتاالشهيد

قنديل    40871 مهدى ابوزيد هدايه المشتركة    عبدالرحمن قشطة على أحمد 18117.57.5511967زفتاالشهيد

اجمد    40872 ابراهيم احمد الشحات المشتركة    عبدالله قشطة على أحمد 35.5281813.513.5201877زفتاالشهيد
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الجبالى    40873 توفيق عباسحمدى المشتركة    عبدالله قشطة على أحمد 372016.51313.5191866.5زفتاالشهيد

حسين    40874 عبدالرحيم على ابراهيم المشتركة    عمر قشطة على أحمد 3827.51711.5917.517.556زفتاالشهيد

عبدالله    40875 ابراهيم عبدالله عادل المشتركة    عمرو قشطة على أحمد 36.521.514.513.59.518.516.566زفتاالشهيد

الجبالى    40876 الدسوقى فريد ياسر المشتركة    فريد قشطة على أحمد 32.52411.57.53.516.51563زفتاالشهيد

عامود    40877 محمد الصاوى السيد المشتركة    كريم قشطة على أحمد 26.5126.59.52.51418.568زفتاالشهيد

الربعه    40878 عبدالرحمن عبدالغفار بلل المشتركة    كريم قشطة على أحمد 38.524.517141219.519.578.5زفتاالشهيد

سعد   40879 لطفى متولى المشتركة    لطفى قشطة على أحمد 25157.57.5515.51557زفتاالشهيد

حسين    40880 عبدالرحيم على اسامه المشتركة    محمد قشطة على أحمد 33.52113.59.51015.51565.5زفتاالشهيد

الشامى    40881 محمود عبدالحميد اسعد المشتركة    محمد قشطة على أحمد 37.527.516.513121913.564زفتاالشهيد

قشطه    40882 محمد نجيب جمال المشتركة    محمد قشطة على أحمد 30.52012117.51015.565.5زفتاالشهيد

شريف    40883 عبدالحميد عبدالحكيم حمدى المشتركة    محمد قشطة على أحمد 35.5191612.51316.51665زفتاالشهيد

الديب     40884 الله فرج يحيى حمدى المشتركة    محمد قشطة على أحمد 34.524117.51117.515.565زفتاالشهيد

قنديل    40885 عبدالحليم صلح عبدالحليم المشتركة    محمد قشطة على أحمد 27.5187.554108.543.5زفتاالشهيد

حجازى    40886 على عبدالرحمن على المشتركة    محمد قشطة على أحمد 26.51564.53.51312.553زفتاالشهيد

عبدالعزيز    40887 عطيه عصام فتحى المشتركة    محمد قشطة على أحمد 17.5942.544.5553زفتاالشهيد

فرج    40888 محمد عبدالقادر مجدى المشتركة    محمد قشطة على أحمد 281574.5412.511.564زفتاالشهيد

قشطه    40889 محمد حسنين محمد المشتركة    محمد قشطة على أحمد 36.52411.510.581815.574.5زفتاالشهيد

زغلول    40890 محمد عبدالله محمد المشتركة    محمد قشطة على أحمد 20123.533.516.51647زفتاالشهيد

احمد     40891 سيد محمود رشاد محمود المشتركة    محمد قشطة على أحمد 3622.51811.511.5191667.5زفتاالشهيد

نصير    40892 احمد غريب مسعد المشتركة    محمد قشطة على أحمد 22.51612.57.54.515.51265.5زفتاالشهيد

نايل    40893 السيد محمود ياسين المشتركة    محمد قشطة على أحمد 25.58.511.59.510.51511.564زفتاالشهيد

هلليه    40894 محمد عطيه احمد المشتركة    محمود قشطة على أحمد 27.58.5107.551712.557.5زفتاالشهيد

جعفر    40895 عبدالمقصود مرسى اشرف المشتركة    محمود قشطة على أحمد 26.515.5109.55.517.51146.5زفتاالشهيد
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احمد     40896 سيد ابراهيم عبدالمنصف عاطف المشتركة    محمود قشطة على أحمد 3121.513117.518.51253.5زفتاالشهيد

عبدالرحيم    40897 محمد لطفى علء المشتركة    محمود قشطة على أحمد 18.55.5535.5161445زفتاالشهيد

شحاته    40898 عبدالباقى عبدالباقى عادل المشتركة    مصطفى قشطة على أحمد 2725.5141212.5191845زفتاالشهيد

الربعه    40899 على محمد عوض المشتركة    معاذ قشطة على أحمد 28.522.5109.57.51817.566.5زفتاالشهيد

الصاوى    40900 عبداللطيف محمد اشرف المشتركة    مهاب قشطة على أحمد 18.515117.5416.510.557زفتاالشهيد

سعد   40901 انهاد عصام المشتركة    نهاد قشطة على أحمد 2911108.5416.514.556زفتاالشهيد

ورده    40902 الهادى الشحات عيد المشتركة    هانى قشطة على أحمد 16658513965.5زفتاالشهيد

قنديل    40903 مصلحى يحيى مسعد المشتركة    وائل قشطة على أحمد 3420131212.517.51667.5زفتاالشهيد

نصير    40904 احمد جوده احمد المشتركة    ياسر قشطة على أحمد 3518.51114.512.51816.568زفتاالشهيد

العزب    40905 زهدى محمد عمرو المشتركة    يوسف قشطة على أحمد 33.517.510.51412.5191877.5زفتاالشهيد

صقر    40906 محمد ابراهيم عطيه المشتركة    احلم قشطة على أحمد 36.5231514.51419.517.5610زفتاالشهيد

مصطفى    40907 موسى احمد احمد المشتركة    اسراء قشطة على أحمد 382619.7513.51519.519.5810زفتاالشهيد

الصيفي    40908 محمود حامد علء المشتركة    اسلم قشطة على أحمد 23.566.57.51012.515.566.5زفتاالشهيد

الديب     40909 على محمد معلى محمد المشتركة    اسماء قشطة على أحمد 38.5291914.515202089.5زفتاالشهيد

جعفر    40910 عبدالمقصود مرسى مسعد المشتركة    اسماء قشطة على أحمد 37.515.517108.518.517.569زفتاالشهيد

سيداحمد    40911 محمد محروس ناصر المشتركة    اسماء قشطة على أحمد 38291914.51519.51978.5زفتاالشهيد

نصير    40912 طه محمود هاشم المشتركة    اسماء قشطة على أحمد 20.54.5113.53.510.51064.5زفتاالشهيد

صقر    40913 محمد احمد محمد المشتركة    الء قشطة على أحمد 38.5301912.512191779زفتاالشهيد

بدر    40914 محمود صديق محمود المشتركة    الء قشطة على أحمد 3618.518.513.5131919.577.5زفتاالشهيد

حليمه    40915 السيد السيد عادل المشتركة    السيده قشطة على أحمد 35.51517.511121819.585.5زفتاالشهيد

البكرى    40916 محمد متولى محمد المشتركة    امال قشطة على أحمد 392919.515152018.589زفتاالشهيد

مصطفى     40917 موسى احمد بلل المشتركة    امنيه قشطة على أحمد 341510.51012.5161567زفتاالشهيد

نصير    40918 طه محمد اسامه المشتركة    امينه قشطة على أحمد 30.591067.513.51475زفتاالشهيد
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جبين    40919 قنصوه موسى عمر المشتركة    ايمان قشطة على أحمد 37.51515.51113191265زفتاالشهيد

عبدالنبى    40920 محمود الشحات وليد المشتركة    بدور قشطة على أحمد 3929.51911.51519.515.5810زفتاالشهيد

قنديل    40921 محمود سعيد محمود المشتركة    بسمه قشطة على أحمد 362011.510.513.51915.569.5زفتاالشهيد

هجرس    40922 متولى سعد ايهاب المشتركة    بسنت قشطة على أحمد 35.516107.53.513.516.577زفتاالشهيد

السيدحليمه   40923 السيد احمد المشتركة    حبيبه قشطة على أحمد 38291914.513.52017.5810زفتاالشهيد

محمدسالم   40924 حسن حمدى المشتركة    حبيبه قشطة على أحمد 35.51514.591116.518.585زفتاالشهيد

عبدالشافى     40925 عبدالباقى يوسف ناصر المشتركة    حبيبه قشطة على أحمد 33.516147.510.515.5864زفتاالشهيد

موسى    40926 مصطفى محمد حمدى المشتركة    دعاء قشطة على أحمد 33.519.514.51213.517.518.574.5زفتاالشهيد

سعده    40927 سعيد حسن على المشتركة    دنيا قشطة على أحمد 3926.519.513.5152019.567زفتاالشهيد

السيد    40928 الطنطاوى لطفى ياسر المشتركة    دنيا قشطة على أحمد 30.5610.53.54.51411.564.5زفتاالشهيد

قشطه    40929 عبدالسلم ناجى سامح المشتركة    دينا قشطة على أحمد 38.52716.512.51019.51177زفتاالشهيد

عطيه    40930 عبداللطيف قطب حسن المشتركة    رحمه قشطة على أحمد 3628196.257.5161698.5زفتاالشهيد

نصير    40931 طه معروف نصير المشتركة    رشا قشطة على أحمد 30.515109.53.514.513.555.5زفتاالشهيد

الدكانى    40932 احمد عبدالله خالد المشتركة    ريم قشطة على أحمد 33.5231613.59.52013.578.5زفتاالشهيد

ابراهيم    40933 احمد محمد عوض المشتركة    ريم قشطة على أحمد 33.510.511.59.51217.51568زفتاالشهيد

ابوالحسايب    40934 عبدالعظيم سعد طارق المشتركة    ريهام قشطة على أحمد 31.519.5109.551315.566.5زفتاالشهيد

ابراهيم    40935 احمد محمد عوض المشتركة    ريهام قشطة على أحمد 2919.51011121919.564.5زفتاالشهيد

نصير    40936 طه حامد محمود المشتركة    سحر قشطة على أحمد 33.516.5141010.517.51865.5زفتاالشهيد

الفوال    40937 سعد انهاد عصام المشتركة    سلمى قشطة على أحمد 36.524.513.59.512.51917.565.5زفتاالشهيد

البكرى    40938 عبدالغنى صبحى محمد المشتركة    سماء قشطة على أحمد 37.525.51512.51514.51865.5زفتاالشهيد

سليم    40939 عبدالله محمد سامى المشتركة    سهيله قشطة على أحمد 35912.59.57.516.513.566زفتاالشهيد

مصطفى    40940 بيومى حسن عصام المشتركة    سهيله قشطة على أحمد 28.5105.57.57.5101055.5زفتاالشهيد

النجار    40941 مهدى موسى المشتركة    شمسشوقى قشطة على أحمد 32.5156.57.57.512.51255.5زفتاالشهيد
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الحفناوى    40942 احمد محمد احمد المشتركة    شهد قشطة على أحمد 3419798.516.51366زفتاالشهيد

سعد    40943 عبدالسلم محمود جمال المشتركة    شهد قشطة على أحمد 241165471463زفتاالشهيد

زغلول    40944 السيد سعد ممدوح المشتركة    شيماء قشطة على أحمد 2812.54.587.571467زفتاالشهيد

جعفر    40945 عبدالمقصود مرسى اشرف المشتركة    عل قشطة على أحمد 31.512109.57.5161467زفتاالشهيد

سعيدعبدالعزيز   40946 احمد عادل المشتركة    عل قشطة على أحمد 3620109.512171268.5زفتاالشهيد

سمك    40947 متولى محمد محسن المشتركة    علياء قشطة على أحمد 37.518.516.511101919.567زفتاالشهيد

سليمان   40948 ابراهيم عبدالباسط المشتركة    فاطمه قشطة على أحمد 31.512109.591315.565.5زفتاالشهيد

سيداحمد     40949 محمود الله فتح فايق المشتركة    فرح قشطة على أحمد 37.52310.51212.52019.577.5زفتاالشهيد

نصير    40950 طه معروف جمال المشتركة    كريمه قشطة على أحمد 36.5291711.511.52017.587زفتاالشهيد

زياده    40951 امين فتحى احمد المشتركة    ليلى قشطة على أحمد 39.52819.7514.515201899زفتاالشهيد

سالم    40952 حسن محمد حسن المشتركة    مريم قشطة على أحمد 31.51111.5108.5181173زفتاالشهيد

سلمه    40953 محمد عبدالحميد خالد المشتركة    مريم قشطة على أحمد 342013.511.59.51513.564.5زفتاالشهيد

قشطه    40954 محمد عبدالحميد محمد المشتركة    مريهان قشطة على أحمد 3825.51612.5122012.589.5زفتاالشهيد

البشيهى     40955 عبدالواحد عوضصديق الله المشتركة    منه قشطة على أحمد 36.525.5151312.519.51578.5زفتاالشهيد

قشطه   40956 عبدالحميدعبدالباقى عبدالحكيم المشتركة    منه قشطة على أحمد 36251813.514.52019.579زفتاالشهيد

البكرى    40957 عبدالغنى يحيى هانى المشتركة    منه قشطة على أحمد 26.5151012316.517.577.5زفتاالشهيد

طرفه    40958 محمد حامد محمد المشتركة    منى قشطة على أحمد 36.524.518.512.514.5101083زفتاالشهيد

زياده    40959 حامد مسعد وليد المشتركة    منى قشطة على أحمد 38.528191414.7519.517.589زفتاالشهيد

عامر    40960 محمد على محمود المشتركة    مياده قشطة على أحمد 2615.510.5148161568.5زفتاالشهيد

الصاوى    40961 عبداللطيف السيد ايمن المشتركة    ناديه قشطة على أحمد 383019.7515152019.5710زفتاالشهيد
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البكرى    40962 عبدالقادر محمود فتحى المشتركة    نجلء قشطة على أحمد 37.5271814142019710زفتاالشهيد

سعد     40963 محمد عبدالباقى محمد يسرى المشتركة    نجوى قشطة على أحمد 22.511.54.510.57.51012.577زفتاالشهيد

ابراهيم    40964 عطيه على عطيه المشتركة    ندا قشطة على أحمد 3522.51013.514.52017.576.5زفتاالشهيد

الربعه    40965 ابراهيم ابراهيم محمد المشتركة    ندا قشطة على أحمد 27.518.5713.59.5171676.5زفتاالشهيد

عيد    40966 العزب محمد عايد المشتركة    ندى قشطة على أحمد 3925.5171311201687.5زفتاالشهيد

سعفان    40967 الدسوقى يوسف احمد المشتركة    نعمه قشطة على أحمد 37.51215.512918.512.574.5زفتاالشهيد

عبدالعال    40968 ابراهيم ابراهيم ناصر المشتركة    نهى قشطة على أحمد 38.528.517.51313201877.5زفتاالشهيد

قشطه    40969 عبدالباقى عبدالحميد مسعد المشتركة    نورا قشطة على أحمد 36.52515.51312.5191988زفتاالشهيد

موسى    40970 مصطفى محمد حمدى المشتركة    هاجر قشطة على أحمد 35.525141311192077.5زفتاالشهيد

احمد    40971 اسماعيل فريد اسماعيل المشتركة    هبه قشطة على أحمد 38.5301714142019.586زفتاالشهيد

عبدالرحمن   40972 عبدالحليم عبدالرحمن المشتركة    هبه قشطة على أحمد 2815512.551614.573زفتاالشهيد

بريقع    40973 عبدالباقى سليمان اسلم المشتركة    هدى قشطة على أحمد 3726.516131319.51977زفتاالشهيد

الشامى    40974 محمود الشحات محمد المشتركة    هدى قشطة على أحمد 37.526.519131218.519.575زفتاالشهيد

سالم    40975 معروف الشحات محمد المشتركة    هدى قشطة على أحمد 37.520.5161413.52019.586زفتاالشهيد

الشرقاوى    40976 عبدالرحمن عبدالرحمن مسعد المشتركة    هنا قشطة على أحمد 23154.75144.51515.585زفتاالشهيد

الصاوى    40977 هلل طه صلح المشتركة    هند قشطة على أحمد 38.525.519.513.5152018.568زفتاالشهيد

ناصف    40978 ابراهيم حمدى ايهاب المشتركة    هويدا قشطة على أحمد 3928.5181315202055.5زفتاالشهيد

قنديل     40979 ابراهيم عبدالمنعم خالد المشتركة    هويدا قشطة على أحمد 36.52812.51313.51819.567.5زفتاالشهيد

بدر    40980 عبداللطيف عبدالفتاح صفوت المشتركة    وسام قشطة على أحمد 36.527.516.513.513.519.519.566.5زفتاالشهيد

سالم    40981 احمد محمد سالم المشتركة    يارا قشطة على أحمد 33.5231414111818.556زفتاالشهيد

عبدلله    40982 ابراهيم حلمى عبدالله المشتركة    ياسمين قشطة على أحمد 3627.5151413.518.51755.5زفتاالشهيد

فرج    40983 محمد عبدالقادر مجدى المشتركة    ياسمين قشطة على أحمد 2523.57141017.51455زفتاالشهيد

ناصف    40984 ابراهيم طه احمد 26.512610.5511.51553زفتاابراهيم . أ    ت عوض سعيد
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هجرس    40985 الشحات محمد ايمن 30157.59.53151243زفتااحمد

عوض    40986 عبدالقادر عبدالموجود ياسر 2195.511.53.51013.553.5زفتاجوده

شحاته    40987 السيد رضا سامح 311513.57.57.5181754زفتارضا

الديب    40988 محمد سعد اشرف 3821.516.511112019.564.5زفتاسعد

الغوانى    40989 عبدالغنى سعيد اشرف 23117.57.5415.51053.5زفتاسعيد

احمد     40990 سيد حافظ طلعت محمد 30.51110.57.53.515.516.553.5زفتاطلعت

عيد    40991 عبدالعزيز عاطف طارق 32.519.514.59.59191664زفتاعاطف

ناصف    40992 ابوالعزم زكى ماهر 32.5191787.5191663زفتاعبده

سلمه    40993 متولى عطيه 2618.5107.58171743زفتاعوضسعد

بدوى    40994 عبدالواحد فتحى عبدالواحد 2315107.53.515.51063زفتافتحى

ناصف    40995 عبدالعظيم الدين جمال 3017.5149.53.51716.554زفتامحمد

ناصف    40996 السيد فوزى فوزى 30.518139.57.518.516.564زفتامحمد

شحاته    40997 السيد محمد محمود 19155.57.5312.51664.5زفتامحمد

عيسى    40998 السيد عيسى ياسر 221275310.514.564.5زفتامحمد

ناصف    40999 محمد حسن امين 3827.51613.513.5201567.5زفتاالهام

هجرس    41000 الشحات محمد ايمن 3319.5139.51419.51763.5زفتاايه

هجرس    41001 عبدالمجيد مامون هانى 3526.51514142018.595زفتاايه

عطيه    41002 توفيق عطيه اشرف غـغـغـغـغـغـغـغـ35زفتابسمله

سيداحمد    41003 السيد سليم سعد 37.52818131419.52087زفتابسمه

البشيهى    41004 عبدالواحد صديق قدرى 32.512.515.51011161655زفتابسنت

قنومه    41005 عبدالمقصود السيد زكى 3612.511.5121017.52075زفتاجميله

ناصف    41006 عطيه محمد محمد 30.52011.54.511202067زفتاداليا

ناصف    41007 ابراهيم كامل حسام 36271712.513.5201976.5زفتادنيا
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زغلول    41008 محمد عبدالغفار سيد 26.57.51453615.553زفتادينا

السنج    41009 ابراهيم عبدالعزيز سمير 38241911.514202076زفتاروان

قنومه    41010 اسماعيل اسماعيل محسن 18.51710.54.55.51415.575زفتاسلمى

الجبالى    41011 الدسوقى عباس مسعد 34.52110.510.51119.518.555.5زفتاسلمى

ناصف    41012 السيد فوزى محمد 37.525.51811919.51985زفتاصفاء

بدوى    41013 عبدالواحد فتحى عبدالواحد 22.516138.57.5151775زفتاعزه

احمد    41014 السيد سليم جمال 383019.51314.52019.575زفتاغاده

خليده    41015 محمد السيد محمد 301612.59.512.518.516.565زفتافاطمه

عوض    41016 مصلحى محمد بلل 363018.51312.519.51988.5زفتافرح

ناصف     41017 ابراهيم طه ابراهيم الله 393019.513.5152019.578زفتامنه

هجرس     41018 عبدالجواد على عبدالجواد الله 3623.512.51213181978زفتامنه

شحاتة    41019 متولى السيد عزت 19.5151035.51213.545.5زفتامنى

ناصف   41020 ابراهيم اسامه 3826.517.51012.519.51955زفتاهاجر

ناصف    41021 عطيه صديق عبده 3416.513.57.5111818.555زفتاهبه

ابراهيم     41022 احمد الدين سيف احمد العداديه  ابراهيم فرسيس 358.517117.51117.567.5زفتاكفر

شاهين    41023 عبدالعظيم عبدالخالق عبدالعظيم العداديه  ابراهيم فرسيس 31.51513.54.5891869زفتاكفر

محرم    41024 عوض ابراهيم محمود العداديه  ابراهيم فرسيس 331510589.51358زفتاكفر

المراكبى    41025 حسبو محمد السيد العداديه  احمد فرسيس 31.515105516.51658زفتاكفر

عامر    41026 احمد انسمحمد العداديه  احمد فرسيس 24107.55.57.58.51455.5زفتاكفر

حماد    41027 عبدالنبى عبدالله حبيب العداديه  احمد فرسيس 35.5201411101617.555زفتاكفر

احمد    41028 عبدالله شاكر خالد العداديه  احمد فرسيس 37.52218.53.55.515.517.566زفتاكفر

على    41029 خليفه عبدالسلم رأفت العداديه  احمد فرسيس 342617.51311.517.516.557.5زفتاكفر

نهطاى    41030 حسن موسى عبدالخالق العداديه  احمد فرسيس 34.51814.5111212.516.567.5زفتاكفر
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نجم    41031 محمد ابراهيم عبدالعزيز العداديه  احمد فرسيس 382018.512.512201759زفتاكفر

الشاذلى    41032 محمود محمود ياسر العداديه  احمد فرسيس 30.510.5114.54.5717.579.5زفتاكفر

محرم    41033 محمد فكرى هانى العداديه  ادهم فرسيس 3828.52014.5152018.569.5زفتاكفر

عمر    41034 راغب انور رجب العداديه  اسلم فرسيس 297.51035.571868.5زفتاكفر

الشندلتى    41035 عطيه زينهم وائل العداديه  اشرف فرسيس 32.516.512.59.591216.546.5زفتاكفر

عماشه    41036 احمد السيد عبدالقادر العداديه  السيد فرسيس 31.5151088.5915.567زفتاكفر

البربرى    41037 احمد عطيه بركات العداديه  ايمن فرسيس 28.512108.57.51415.577.5زفتاكفر

حماد    41038 احمد عزت رضا العداديه  تامر فرسيس 32.515118.57.51315.576.5زفتاكفر

الشندلتى    41039 موسى مصطفى على العداديه  جلل فرسيس 31.51511.57.57.51013.556.5زفتاكفر

عبداللطيف    41040 عبدالخالق هنداوى رمضان العداديه  حسين فرسيس 37151313.51110.516.576زفتاكفر

احمد    41041 السيد حسن علم العداديه  حسين فرسيس 3212511.55.51213.547زفتاكفر

غلب    41042 عبدالكامل سالم محمود العداديه  حمدى فرسيس 3615.5413.51417.515.556.5زفتاكفر

عيسى    41043 ابراهيم عبدالموجود ابراهيم العداديه  زياد فرسيس 3512.55.51010.5141457.5زفتاكفر

عبدالسلم    41044 محمد خليفه محمد العداديه  زياد فرسيس 35.515108.51114.517.567زفتاكفر

الشرقاوي    41045 حسين حسانين ابوالعزم العداديه  صلح فرسيس 3726.51613.5151816.567زفتاكفر

موميه    41046 محمد عادل تامر العداديه  عادل فرسيس 36.52414.51314.51914.567زفتاكفر

محمد    41047 خليفه محمد احمد العداديه  عبدالحميد فرسيس 24.51557.512.5121567زفتاكفر

سعيد    41048 محمد عبدالمحسن محمد العداديه  عبدالرحمن فرسيس 341510913.517.51857زفتاكفر

السعداوى    41049 ابراهيم احمد محمود العداديه  عبدالرحمن فرسيس 382919.514.515201888.5زفتاكفر

محرم    41050 محمود عبدالرؤف عبدالستار العداديه  عبدالرؤف فرسيس 3715.511.57.514.51817.528زفتاكفر

عبدالله     41051 احمد عواد عبدالسلم سند العداديه  عبدالسلم فرسيس 309.54.52.57.5811.557زفتاكفر

صالح    41052 عبدالحميد عطيه محمود العداديه  عطيه فرسيس 36.515511.513.5151557زفتاكفر

هلل   41053 فوزى محمد العداديه  عمر فرسيس 392716.510.513.519.51967.5زفتاكفر
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الكميتى    41054 عبدالغنى احمد ابراهيم العداديه  عمرو فرسيس 37.516791318.516.557.5زفتاكفر

حماد    41055 احمد سليمان العداديه  فارسمصطفى فرسيس 31.594.510.51412.51576زفتاكفر

وهدان    41056 احمد عبدالغفار صبحى العداديه  فتحى فرسيس 372010141515.51756.5زفتاكفر
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السيدالبربرى   41057 متولى ابراهيم العداديه  كريم فرسيس 39181013.51519.515.567زفتاكفر

سريه    41058 خليل محمد رضا العداديه  كريم فرسيس 36.519.56.5131518.51648زفتاكفر

عيسى    41059 ابراهيم عبدالموجود هشام العداديه  كريم فرسيس 35.59.5710.5131713.548.5زفتاكفر

الوكيل    41060 عطيه ابراهيم جمال العداديه  محمد فرسيس 35.59.512.59.510151656زفتاكفر

فرج    41061 السيد محمد حسان العداديه  محمد فرسيس 33.51110.55.591918.556زفتاكفر

شهاب    41062 ابراهيم على رضا العداديه  محمد فرسيس 2674.534.5111753.5زفتاكفر

عبدالحميدنهطاى   41063 محمد شاكر العداديه  محمد فرسيس 2124.5548.510.552.5زفتاكفر

عبدالحى    41064 يونس حلمى شريف العداديه  محمد فرسيس 33.515.5151411.514.51965.5زفتاكفر

حماد    41065 احمد سليمان صالح العداديه  محمد فرسيس 336.51012.511131863.5زفتاكفر

عبدالحميد    41066 عباس السيد عباس العداديه  محمد فرسيس 3361012.5101716.567زفتاكفر

مرزوق    41067 عطوه جابر عبدالحميد العداديه  محمد فرسيس 3710.515.511.5111713.545زفتاكفر

احمد     41068 عبدالقادر ابومسلم حقى عبدالغنى العداديه  محمد فرسيس 33.571010.512161652زفتاكفر

ابراهيم    41069 عيسى ابراهيم على العداديه  محمد فرسيس 38156.5891516.563.5زفتاكفر

غلب    41070 سالم السيد محسن العداديه  محمد فرسيس 37.51010.51311.51817.563.5زفتاكفر

مدكور    41071 محمود سالم خالد العداديه  محمود فرسيس 30777.55.515.51855زفتاكفر

غلب    41072 عبدالكامل سالم مجدى العداديه  محمود فرسيس 275.56.594.5121667زفتاكفر

عبدالغنى    41073 سليمان احمد محمد العداديه  محمود فرسيس 24.563.525121743زفتاكفر

احمد     41074 عبدالقادر ابومسلم حقى وليد العداديه  محمود فرسيس 36.58.512.512.59.517.517.565زفتاكفر

سلمة    41075 سلمه صديق صلح العداديه  مصطفى فرسيس 249.5101310131755زفتاكفر

هلل    41076 عبدالعال محمد عبدالعال العداديه  مصطفى فرسيس 38.521.51813.512.518.517.557زفتاكفر

هلل    41077 عبدالعال مصطفى عزت العداديه  مصطفى فرسيس 36.517.513.511.512.5171866زفتاكفر

عثمان    41078 محمد عبدالقادر محمد العداديه  مصطفى فرسيس 392719.514152017.567.5زفتاكفر

عماشه    41079 الشحات عادل طارق العداديه  هشام فرسيس 24.59.5107.58.511.51561.5زفتاكفر
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عبدالغنى    41080 سليمان احمد محمد العداديه  اسراء فرسيس 38.5251913.51519.51966.5زفتاكفر

الهبيان    41081 محمود منصور طلعت العداديه  اسماء فرسيس 33.51516.513131119.585زفتاكفر

عرفه    41082 سالم عبدالحكيم سالم العداديه  الء فرسيس 36211911.51418.52069زفتاكفر

عبدالحى    41083 يونس حلمى وائل العداديه  الء فرسيس 3928.519.512.515191968زفتاكفر

حماد    41084 محمد محمد اسعد العداديه  امانى فرسيس 36.518.518.513.512.517.51968.5زفتاكفر

عماشه    41085 اسماعيل العزب جمال العداديه  امانى فرسيس 38.53019.514152019.5710زفتاكفر

الشربينى    41086 احمد عبدالقادر السعيد العداديه  امنيه فرسيس 31.51511.511.510816.573زفتاكفر

حسين    41087 التهامى فهمى فهمى العداديه  امنيه فرسيس 19.5413.529218.562.5زفتاكفر

الدكرورى    41088 فاضل على احمد العداديه  اميره فرسيس 37.517204.51114.51766.5زفتاكفر

عباده    41089 محمد قرنى اشرف العداديه  اميره فرسيس 3516198.512.514.519.565زفتاكفر

شحاته    41090 السيد سلمه احمد العداديه  ايه فرسيس 34.518.5191112.51619.597زفتاكفر

الشربينى   41091 عبدالحليم عمر العداديه  ايه فرسيس 34.510.514101315.51982.5زفتاكفر

عماره    41092 عبدالسلم ابراهيم محمود العداديه  ايه فرسيس 3511.51410.510181973زفتاكفر

هلل    41093 متولى عبداللطيف الدسوقى العداديه  بسمله فرسيس 37.522191313.5202097زفتاكفر

القلش    41094 محمود فوزى صلح العداديه  بسمله فرسيس 3726.5181213202085.5زفتاكفر

مرزوق    41095 عطوه عطيه مصطفى العداديه  تسنيم فرسيس 39.5302014152019.585زفتاكفر

عبدالله   41096 عبدربه محمد العداديه  دنيا فرسيس 3826.519.51415181885زفتاكفر

فايد    41097 السعيد عبدالعظيم محمد العداديه  دينا فرسيس 351815.511.51414.518.586زفتاكفر

الشربينى    41098 عبدالقادر رضا اسامه العداديه  رغده فرسيس 31.58413.511316.563زفتاكفر

شطا    41099 امين محمد بحراوى العداديه  رنا فرسيس 37.521.512141414.515.558.5زفتاكفر

خضر    41100 على محمد خالد العداديه  رنا فرسيس 38.518.515.51414.51916.559زفتاكفر

البربرى    41101 عطيه نسيم عطيه العداديه  روان فرسيس 27.58.54.5118101174زفتاكفر

هلل    41102 عبدالعال محمد احمد العداديه  زينب فرسيس 30.59211.57.57.513.575زفتاكفر
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حشيش    41103 محمود عزت محمد العداديه  ساره فرسيس 3925.516141218.51584.5زفتاكفر

نهطاى    41104 متولى احمد خالد العداديه  شاهيندا فرسيس 38.529171512.52017.588زفتاكفر

وهدان    41105 احمد احمد رضا العداديه  شروق فرسيس 34.51512.5127.51814.585.5زفتاكفر

فرج    41106 سليم زينهم حمدى العداديه  شهد فرسيس 37.5156.5147.51415.585زفتاكفر

الشربينى    41107 محمود فؤاد ابراهيم العداديه  شيماء فرسيس 2210311.55.551175.5زفتاكفر

مدكور    41108 سليم على عبدالله العداديه  شيماء فرسيس 3621.57.5141214887.5زفتاكفر

احمد    41109 عواد السيد محمد العداديه  شيماء فرسيس 3323.511141214.51689.5زفتاكفر

محرم    41110 محمود عبدالرؤف ناصر العداديه  شيماء فرسيس 2715513.5951388زفتاكفر

عيسى    41111 صابر فؤاد رجب العداديه  صباح فرسيس 27155.514107.511.587زفتاكفر

النجار    41112 عبدالحميد السيد يحى العداديه  صباح فرسيس 29.5165138.561574.5زفتاكفر

واصل    41113 عبدالفتاح السيد عبدالفتاح العداديه  عل فرسيس 3413.55.51045.51366زفتاكفر

محمودالشربينى   41114 فؤاد عماد العداديه  علياء فرسيس 37.52411.51412161888.5زفتاكفر

الصاوى    41115 احمد محمود جلل العداديه  فاطمه فرسيس 341610149.5713.585.5زفتاكفر
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خضر    41116 على السعيد علء العداديه  فاطمه فرسيس 36291013.51418.517.589زفتاكفر

مرزوق    41117 عطوه عطيه الشحات العداديه  مروه فرسيس 33.518.5713.512.5101474زفتاكفر

عماشة    41118 اسماعيل عزب وجدى العداديه  مروه فرسيس 37.525131212.5191458.5زفتاكفر

شريف    41119 عبدالحميد مصطفى وائل العداديه  مريم فرسيس 3518.51097.51213.576.5زفتاكفر

عبدالحى    41120 يونس حلمى عماد العداديه  ملك فرسيس 34.528.511.5118.518.514.564.5زفتاكفر

الشربينى    41121 سالم ابواليزيد سالم العداديه  منال فرسيس 37.518.514.51110.51913.567زفتاكفر

عبده     41122 سيداحمد محمد سامى الله العداديه  منه فرسيس 352010109121363.5زفتاكفر

عرفه     41123 محمود سمير محمود الله العداديه  منه فرسيس 35.520.511.51410.5191665زفتاكفر

عبدالعزيزحبيب    41124 محمد محمود الله العداديه  منه فرسيس 33.518613.57.5111464زفتاكفر

احمد    41125 الفرماوى السيد محمد العداديه  نانسى فرسيس 32.516.56.513.511.55.51264.5زفتاكفر

حماد    41126 عرفات سمير عرفات العداديه  ندا فرسيس 3619.511149.5181452زفتاكفر

البربرى    41127 السيد متولى وائل العداديه  ندى فرسيس 382016.51214.5191569.5زفتاكفر

حماد    41128 عطيه على احمد العداديه  نورهان فرسيس 3713141110.516.51453.5زفتاكفر

الزهرى    41129 هلل عبدالمجيد سمير العداديه  نورهان فرسيس 361314.57.57.516.516.567زفتاكفر

وهدان    41130 امين صديق عادل العداديه  نورهان فرسيس 35.515.510.51010.5111074زفتاكفر

عيسى    41131 محمد رفعت محمد العداديه  نورهان فرسيس 33977.53914.562زفتاكفر

حمزه    41132 احمد مصباح ايمن العداديه  هاجر فرسيس 308.545.54.51012.562.5زفتاكفر

فايد     41133 السعيد فتحى صبرى الله العداديه  هبه فرسيس 38.5201212142013.569زفتاكفر

ابوحجيل    41134 رواشعلم صلح العداديه  هبه فرسيس 21172نصف21.5828.5زفتاكفر

النجار    41135 ابراهيم عبدالعزيز عمر العداديه  هدير فرسيس 36.517.51415122014.566زفتاكفر

الصاوى    41136 محمود عبدالعزيز محمود العداديه  ولء فرسيس 37.5291613.51419.519.559زفتاكفر

شاهين    41137 عبدالعظيم عبدالخالق محمود العداديه  ياره فرسيس 33.523.512.512.59.512.51665زفتاكفر

شديد   41138 ابراهيم ايهاب مشعل    ابراهيم صادق عبدالنبى تامر 34.5261012.58.513.51277.5زفتاالشهيد
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بيه    41139 العزب دسوقى رضا مشعل    ابراهيم صادق عبدالنبى تامر 34.52410.513.51317.51688.5زفتاالشهيد

لشين    41140 على ابراهيم على مشعل    ابراهيم صادق عبدالنبى تامر 278.51312111011.557.5زفتاالشهيد

ابراهيم    41141 على ابراهيم اشرف مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 332614.51414191488.5زفتاالشهيد

حسن    41142 متولى حسن جمال مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 3423.51613.510.518.51578زفتاالشهيد

مشعل    41143 حامد ابراهيم حمدى مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 27.57.51012213.59.567زفتاالشهيد

شاهين    41144 صالح السيد رضا مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 382419141519.515.589زفتاالشهيد

رضوان    41145 زاهر احمد عدنان مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 38.52519.514.513.5201389زفتاالشهيد

نعمه    41146 السعيد محمد على مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 3319.51612.57.514.51158.5زفتاالشهيد

منصور    41147 عبدالحميد عبدالله فتحى مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 30.518.514.5131013.59.565.5زفتاالشهيد

حجازى     41148 ابراهيم محمد عبدالفتاح مجدى مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 25.517.510149101366زفتاالشهيد

عبدالنبى    41149 رزق ابراهيم محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 38.52819.75128181768زفتاالشهيد

الجوهري    41150 هلل اسماعيل محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 23.56.5104.557.51168زفتاالشهيد

على    41151 فهيم حسن محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 372718.512142015.588.5زفتاالشهيد

الدين     41152 شرف احمد شرف محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 27.512.511105151377زفتاالشهيد

جودة    41153 محمد عبدالحميد محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 3827.518.513.512191798.5زفتاالشهيد

بيه    41154 محمد عبدالقادر محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 27101011.57.512.512.578.5زفتاالشهيد

مشعل    41155 امين عبدالمنعم محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 3420.51113.51112.513.588زفتاالشهيد

على    41156 عبدالله محمود محمد مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 33.5151010.58.51112.587.5زفتاالشهيد

عباس    41157 عبداللطيف كمال مدحت مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 208107.57.556.575.5زفتاالشهيد

علم   41158 محمود هادى مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 308.51011.57.5101363.5زفتاالشهيد

السباعى    41159 عبدالفتاح عبدالفتاح ايهاب مشعل    اكرم صادق عبدالنبى تامر 35232012.512.518.515.569زفتاالشهيد

عباس    41160 الليثى السيد محمد مشعل    السيد صادق عبدالنبى تامر 3091088111373.5زفتاالشهيد

الحلج    41161 حسن السيد وائل مشعل    السيد صادق عبدالنبى تامر 3336.547.51010.563زفتاالشهيد
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شريف   41162 محمد رشاد مشعل    حامد صادق عبدالنبى تامر 331755.5101412.562.5زفتاالشهيد

شاهين     41163 عبدربه الدين شمس شهاب مشعل    حسام صادق عبدالنبى تامر 28.510687.5151252زفتاالشهيد

ابوالغيط    41164 عبدالله حسن عبدالله مشعل    حسن صادق عبدالنبى تامر 3215101111.516.512.567زفتاالشهيد

داود    41165 محمود حسين داود مشعل    حسين صادق عبدالنبى تامر 276.54.57.59.511.51256زفتاالشهيد

مرعى    41166 عبدالحميد وهبه تامر مشعل    رويد صادق عبدالنبى تامر 34.517117.58.512.51272زفتاالشهيد

حجازى    41167 حجازى محمد هانى مشعل    زياد صادق عبدالنبى تامر 2466.53.55121483زفتاالشهيد

غلب    41168 عبدالقادر محمود احمد مشعل    سعيد صادق عبدالنبى تامر 36.52712.514.513.519.51585زفتاالشهيد

مصطفى    41169 عبدالله شعبان محمد مشعل    شعبان صادق عبدالنبى تامر 3627131210.518.512.574.5زفتاالشهيد

ابراهيم    41170 على ابراهيم محمد مشعل    طارق صادق عبدالنبى تامر 24.515.569111315.585زفتاالشهيد

السمنودى    41171 محمد متولى هشام مشعل    طارق صادق عبدالنبى تامر 3726.5141414.7515.51783زفتاالشهيد

حسن    41172 طه اسماعيل محمود مشعل    طه صادق عبدالنبى تامر 31.51574.57.51513.583.5زفتاالشهيد

شلبى    41173 عبدالعزيز عادل اسامه مشعل    عادل صادق عبدالنبى تامر 38.52811.51414.51913.586زفتاالشهيد

عبدالفتاح   41174 عادل محمد مشعل    عادل صادق عبدالنبى تامر 31.591089.517.51074زفتاالشهيد

بيه    41175 محمد عادل محمد مشعل    عادل صادق عبدالنبى تامر 31.517.510141091451.5زفتاالشهيد

بيه    41176 محمود بيومى عاطف مشعل    عاطف صادق عبدالنبى تامر 36.52918.514.7512201577زفتاالشهيد

الشحات   41177 السيد امبابى مشعل    عبدالرحمن صادق عبدالنبى تامر 38.522.51512.511.51816.577زفتاالشهيد

جوده    41178 عبدالرحمن سيد عبدالقادر مشعل    عبدالرحمن صادق عبدالنبى تامر 3719151112.516.513.586زفتاالشهيد

مشعل    41179 عطيه عبدالفتاح السيد مشعل    عبدالفتاح صادق عبدالنبى تامر 33.51513.57.55.514.51365زفتاالشهيد

حجازى    41180 محمد عبدالفتاح ايمن مشعل    عبدالفتاح صادق عبدالنبى تامر 30.51515.5121015.51574.5زفتاالشهيد

مرعى    41181 بكر حسين جمال مشعل    عبدالله صادق عبدالنبى تامر 361615.51013.515.515.558.5زفتاالشهيد

عبدالله    41182 حسين عبدالله حسين مشعل    عبدالله صادق عبدالنبى تامر 34.5241612.512.51813.583زفتاالشهيد

محرم    41183 عبدالخالق محمد يحى مشعل    عبدالله صادق عبدالنبى تامر 351815.51312.5191383زفتاالشهيد

السيد   41184 عبدالخالق محمود مشعل    على صادق عبدالنبى تامر 282110.54.53.571562.5زفتاالشهيد
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سالم    41185 احمد عبدالرسول مصطفى مشعل    على صادق عبدالنبى تامر 31.524137.57.51012.582زفتاالشهيد

بخيت    41186 عبدالغفار مهيب ناصر مشعل    فتحى صادق عبدالنبى تامر 3928.514.514.514.5191397زفتاالشهيد

حجازى    41187 عبدالكريم عبدالكريم عماد مشعل    كريم صادق عبدالنبى تامر 24.521105.57.5121385.5زفتاالشهيد

عباس    41188 حبيب عبدالصمد عبدالله مشعل    مجدى صادق عبدالنبى تامر 37.5281911.51418.513.579.5زفتاالشهيد

غلب    41189 احمد عبدالرحيم احمد مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3230145.2531516.599زفتاالشهيد

شاهين    41190 محمد اسماعيل اسامه مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3326166.56.51415.5109زفتاالشهيد

عبدالغفارسليم   41191 محمود السيد مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3622.515.59.510.518.51384.5زفتاالشهيد

حجازى    41192 منصور رزق توفيق مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 38.52616.510.513.515.515.578.5زفتاالشهيد

الشوربجى    41193 عبدالرحمن عبدالحافظ حسن مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3018108.59.591272.5زفتاالشهيد

حجازى    41194 عبدالخالق عطيه حمدى مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3424.5187.51016.51471.5زفتاالشهيد

النجار    41195 محمد محمد حمدى مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 38.52919.7513.513.52015810زفتاالشهيد

فرج    41196 متولى منصور حمدى مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 35.529181213.52013.586.5زفتاالشهيد

مشعل    41197 بندارى محمد خالد مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3515.51042.5141472زفتاالشهيد

عبدربه    41198 العزب عطيه سعيد مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 37.53019.51212.519.51484زفتاالشهيد

مصطفى    41199 على منصور سمير مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 25.5157.57.57.510.511.582.5زفتاالشهيد

شاهين      41200 عبدربه الدين شمس الدين شمس مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 29.518.512.57.5101512.574زفتاالشهيد

زايد    41201 عبدالباقى ابوزيد عبدالمحسن مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 30.515125.5571762.5زفتاالشهيد

حسين    41202 عبدالحكم محمد عصام مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3529.519.51314.5171778زفتاالشهيد

عباس    41203 عبدالله محمود عصام مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 281110.544.57.513.563زفتاالشهيد

العراقى    41204 سيداحمد حبيب علء مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 25.515.57117.5131458زفتاالشهيد

سلمان    41205 محمد حمدى متولى مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 38.52819.513.5142017.5610زفتاالشهيد

منصور    41206 محمود عبدالحى محمود مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 3618.51613917.515.56.57زفتاالشهيد

شلبى    41207 ابوالغيط عبدالعزيز محمود مشعل    محمد صادق عبدالنبى تامر 38.529201315201968.5زفتاالشهيد
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نصر    41208 محمد محمود رضا مشعل    محمود صادق عبدالنبى تامر 33.526.51511.5111917.564.5زفتاالشهيد

العرج    41209 احمد على متولى مشعل    مصطفى صادق عبدالنبى تامر 27.515.56.5107.516.510.553.5زفتاالشهيد

العزب    41210 عبدالقادر احمد محمد مشعل    مصطفى صادق عبدالنبى تامر 1.52.512.542واحد20.596زفتاالشهيد

يونس    41211 ياسين احمد عصام مشعل    معاذ صادق عبدالنبى تامر 33.52014.55.54.51214.542زفتاالشهيد

رخا    41212 السيد عبدالرسول السيد مشعل    منصور صادق عبدالنبى تامر 32.524.510.512.5816.515.568زفتاالشهيد

السيد    41213 عبدالله منصور محمد مشعل    منصور صادق عبدالنبى تامر 38.5301713.5152018.555.5زفتاالشهيد

علم   41214 محمود اشرف مشعل    هادى صادق عبدالنبى تامر 19161052.5914.553زفتاالشهيد

العزب    41215 علم محمود محمد مشعل    هادى صادق عبدالنبى تامر 32231510.57.5171359زفتاالشهيد

عبدالحميد   41216 سيداحمد احمد مشعل    اروى صادق عبدالنبى تامر 39.53019.515152020710زفتاالشهيد

حلوه    41217 ابوالمعاطى على ابوالمعاطى مشعل    اسراء صادق عبدالنبى تامر 38.5291914.51319.52068.5زفتاالشهيد

نعمة    41218 محمد السعيد السعيد مشعل    اسراء صادق عبدالنبى تامر 39.530191514.52016.5610زفتاالشهيد

مشعل    41219 محمد عبدالحى خالد مشعل    اسراء صادق عبدالنبى تامر 36261713.512.517.52066.5زفتاالشهيد

ابراهيم    41220 احمد محمد محمود مشعل    اسراء صادق عبدالنبى تامر 322411118.51115.564.5زفتاالشهيد

النجار    41221 عبدالغفار عبدالله ياسر مشعل    اسما صادق عبدالنبى تامر 37.527.51013121616.577زفتاالشهيد

الحديدى    41222 محمد سامى محمد مشعل    اسماء صادق عبدالنبى تامر 3529.512.513141817.576زفتاالشهيد

البربرى    41223 جمعه محمد الدسوقى مشعل    الزهراء صادق عبدالنبى تامر 26.5241010.59.5141772.5زفتاالشهيد

الشاذلي    41224 عطيه عبدالعزيز محمود مشعل    امانى صادق عبدالنبى تامر 3930201515202077.5زفتاالشهيد

غلب    41225 احمد عبدالرحيم محمد مشعل    امل صادق عبدالنبى تامر 2712104.531011.542زفتاالشهيد

بخيت    41226 السيد رشيد محمد مشعل    امنيه صادق عبدالنبى تامر 3722181211131863زفتاالشهيد

سرور    41227 غمرى شعبان ايمن مشعل    اميره صادق عبدالنبى تامر 3730191514.5191858.5زفتاالشهيد

بيه    41228 محمد عبدالباقى حمدى مشعل    اميره صادق عبدالنبى تامر 32.5206.58814.51868زفتاالشهيد

الله     41229 فضل عبدالرحيم محمد عبدالرحيم مشعل    اميره صادق عبدالنبى تامر 3525.517141316.51556زفتاالشهيد

شاهين    41230 عبدالرازق جبر عبدالرازق مشعل    امينه صادق عبدالنبى تامر 37.53019.513.5141917.58.57زفتاالشهيد
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محمد   41231 على ابراهيم مشعل    ايات صادق عبدالنبى تامر 3623.52011916.514.556زفتاالشهيد

سالم    41232 احمد عبدالرسول اشرف مشعل    ايه صادق عبدالنبى تامر 3828.520141519.519.574.5زفتاالشهيد

عبدالهادى    41233 محمد عبدالغنى متولى مشعل    بسمله صادق عبدالنبى تامر 3829191310.51819.567.5زفتاالشهيد

بدير    41234 محمد على اشرف مشعل    بسمه صادق عبدالنبى تامر 37.527.519.513.5151719.556زفتاالشهيد

سلم    41235 عبدالقادر احمد مصطفى مشعل    حنان صادق عبدالنبى تامر 3017.5135.57.591644.5زفتاالشهيد

مشعل    41236 البندارى حسن خالد مشعل    حنين صادق عبدالنبى تامر 3115107.55.51314.554.5زفتاالشهيد

يونس    41237 عبده عادل احمد مشعل    داليا صادق عبدالنبى تامر 28174.53281556زفتاالشهيد

عبدالباقى    41238 عبده فتحى محمد مشعل    دنيا صادق عبدالنبى تامر 3525.5149.51017.51759.5زفتاالشهيد

نصر    41239 متولى على محمد مشعل    رانا صادق عبدالنبى تامر 29291011.512.5817.559.5زفتاالشهيد

الشايب    41240 عبدالباقى موسى مجدى مشعل    رضوى صادق عبدالنبى تامر 38.52919.514151917.5510زفتاالشهيد

عوضين    41241 احمد محمد ابراهيم مشعل    روان صادق عبدالنبى تامر 30.527.5107.57.511.515.558زفتاالشهيد

الهبيان    41242 منصور عوض منصور مشعل    روان صادق عبدالنبى تامر 30.528109.5131515.556زفتاالشهيد

مندور    41243 عبدالرحمن عبدالرؤف صبرى مشعل    رويدا صادق عبدالنبى تامر 35.52115.510916.51857زفتاالشهيد

صقر    41244 عبدالعزيز محمود محمد مشعل    رؤى صادق عبدالنبى تامر 91541.5واحد24.5175.54.5زفتاالشهيد

بخيت     41245 عبدالغفار الله فتح عبدالغفار مشعل    زهراء صادق عبدالنبى تامر 362915.51415181953.5زفتاالشهيد

حسين     41246 على محمد جابر سامى مشعل    ساميه صادق عبدالنبى تامر 25.517.5107.57.512.51553زفتاالشهيد

بلح    41247 محمد مصطفى ابراهيم مشعل    سعاد صادق عبدالنبى تامر 3530125.57.517.517.557زفتاالشهيد

بيه    41248 احمد شعبان احمد مشعل    سعاد صادق عبدالنبى تامر 382919.511.5152020710زفتاالشهيد

حسين    41249 عبدالحكم محمد وليد مشعل    سعاد صادق عبدالنبى تامر 36.52918.513.5151820510زفتاالشهيد

الشايب    41250 كامل عبدالستار وليد مشعل    سميه صادق عبدالنبى تامر 36.52916.513.51519.517.5710زفتاالشهيد

النادى    41251 عبدالحميد سعيد رضا مشعل    سهام صادق عبدالنبى تامر 3730161414.51617.5610زفتاالشهيد

الفقى    41252 عبدالحميد ابراهيم محمد مشعل    سوزان صادق عبدالنبى تامر 393019.51514.52017610زفتاالشهيد

بلح    41253 محمد محمود محمد مشعل    شروق صادق عبدالنبى تامر 27261057.511.513.569زفتاالشهيد
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العزب    41254 السيد عزت احمد مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 2927.5141212.5111379زفتاالشهيد

عباس    41255 عبدالرحيم عبدالحميد ايمن مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 32.527.511.58118.512.588.5زفتاالشهيد

الله     41256 فتح الشاذلى احمد حازم مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 10.565.5صفر1865.51.57.5زفتاالشهيد

ابراهيم    41257 على جوده حسام مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 1085.5واحد21155.52.57.5زفتاالشهيد

النجار    41258 عبدالله محمود رشاد مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 3422.5141212.51816.566زفتاالشهيد
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حجازى    41259 السيد عنتر صلح مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 38.529.51914.514.752016.5710زفتاالشهيد

الغمرى    41260 شديد هارون ناصر مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 1917.5557.51.51556زفتاالشهيد

علم    41261 احمد عبدالرحمن وليد مشعل    شهد صادق عبدالنبى تامر 36.52916131519.516710زفتاالشهيد

حسين    41262 يوسف احمد محمود مشعل    عزه صادق عبدالنبى تامر 372916.51314.518.518710زفتاالشهيد

علم    41263 محمد ابراهيم حمدى مشعل    علياء صادق عبدالنبى تامر 393019.513.51519.518610زفتاالشهيد

رضوان    41264 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشعل    علياء صادق عبدالنبى تامر 342617.513.513.515.515.5510زفتاالشهيد

بلح    41265 محمود السيد محمود مشعل    علياء صادق عبدالنبى تامر 26.5281213.5121214.5610زفتاالشهيد

حسن    41266 السيد عطيه عبدالحميد مشعل    فاطمه صادق عبدالنبى تامر 24.526107.51012.51868.5زفتاالشهيد

سلم     41267 على محمد الدين ضياء مشعل    فرح صادق عبدالنبى تامر 38271413.51417.518.599.5زفتاالشهيد

الشايب    41268 محمود محمد عبدالمنعم مشعل    فرح صادق عبدالنبى تامر 39292015152019.5910زفتاالشهيد

البربرى    41269 عبدالحميد احمد محمد مشعل    فرح صادق عبدالنبى تامر 39.53019.514.5152020810زفتاالشهيد

غلب    41270 عبدالقادر محمود محمد مشعل    فرح صادق عبدالنبى تامر 35.5291513.513171376.5زفتاالشهيد

عباس    41271 الرشيد هارون احمد مشعل    فريده صادق عبدالنبى تامر 3226.51285171575زفتاالشهيد

النجار    41272 عبدالموجود عبدالله هيثم مشعل    لميس صادق عبدالنبى تامر 36301912.512191979زفتاالشهيد

النجار    41273 عبدالعال عادل محمد مشعل    ماجده صادق عبدالنبى تامر 301915.5881619.568.5زفتاالشهيد

علم    41274 عبدالفتاح السيد عمرو مشعل    مريم صادق عبدالنبى تامر 322816.511.511.5191877.5زفتاالشهيد

شاهين     41275 عبدربه الدين شمس بسام مشعل    ملك صادق عبدالنبى تامر 3729.518.51313.51918.577زفتاالشهيد

خليل   41276 عبدالكريم عبدالنبى مشعل    ملك صادق عبدالنبى تامر 29.52211.557.51519.557زفتاالشهيد

نصر    41277 السيد محى السيد مشعل    منه صادق عبدالنبى تامر 322414.57.59.515.515.554.5زفتاالشهيد

بخيت      41278 عبدالغفار الله فتح حمدى الله مشعل    منه صادق عبدالنبى تامر 372919.5151519.518.568زفتاالشهيد

مرعى     41279 على رشيد محمد الله مشعل    منه صادق عبدالنبى تامر 30.524167.57.5151664.5زفتاالشهيد

حلوة    41280 عبدالرحمن عبدالمؤمن سامح مشعل    منه صادق عبدالنبى تامر 3829.5201414.517.519.5610زفتاالشهيد

ابراهيم    41281 محمد ابراهيم عبدالفتاح مشعل    منه صادق عبدالنبى تامر 36.52619.5109.518.51868زفتاالشهيد
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مشعل    41282 عبدالرحيم اسماعيل محمد مشعل    منه صادق عبدالنبى تامر 34.524.513910181479.5زفتاالشهيد

حواش    41283 محمد عبدالرحمن سمير مشعل    مى صادق عبدالنبى تامر 3419.516.512.51115.51164زفتاالشهيد

الشايب    41284 عبدالعزيز عبدالرسول عبدالعزيز مشعل    نادين صادق عبدالنبى تامر 33.521178.57.5171564.5زفتاالشهيد

بلح    41285 محمد مصطفى محمد مشعل    ناديه صادق عبدالنبى تامر 3527.510.52.55.517.51557.5زفتاالشهيد

منصور    41286 عباس زكريا ياسر مشعل    ناديه صادق عبدالنبى تامر 3426121011.518.515.567.5زفتاالشهيد

محمد    41287 شاهين عبدالله اشرف مشعل    نانسى صادق عبدالنبى تامر 36.5301913.5141919.5710زفتاالشهيد

احمد    41288 عبدالخالق عطيه خالد مشعل    نانسى صادق عبدالنبى تامر 38.5302013.515201869.5زفتاالشهيد

ابراهيم    41289 عبدالفتاح محمد تامر مشعل    نجلء صادق عبدالنبى تامر 3221108.5916.51758.5زفتاالشهيد

الديب    41290 عباسحسن حمدى مشعل    نجوى صادق عبدالنبى تامر 34.53014.51313.518.51767.5زفتاالشهيد

عباس    41291 عبدالسميع توفيق راضى مشعل    نجوى صادق عبدالنبى تامر 3729191413.52019.5710زفتاالشهيد

شلبى    41292 ابوالغيط عبدالفتاح ابراهيم مشعل    ندا صادق عبدالنبى تامر 3628.519.51312191679زفتاالشهيد

العزب    41293 وهبه عبدالجواد احمد مشعل    ندا صادق عبدالنبى تامر 36.524.517.511.59.516.516.569زفتاالشهيد

عطيه    41294 عبدالقادر ابراهيم محمد مشعل    ندا صادق عبدالنبى تامر 30.511127.55.510.512.559زفتاالشهيد
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نصر    41295 على عبدالقادر محمد مشعل    ندا صادق عبدالنبى تامر 39.529.52013.51419.52089زفتاالشهيد

احمد     41296 سيد محمود عبدالله صابر مشعل    ندى صادق عبدالنبى تامر 34.517.5198.57.5181369زفتاالشهيد

الشامى    41297 نصر خيرى رضا مشعل    نهى صادق عبدالنبى تامر 38.52218910171669.5زفتاالشهيد

الديب    41298 لطفى منصور حمدى مشعل    نورهان صادق عبدالنبى تامر 39302014.7515201889زفتاالشهيد

بخيت    41299 عبدالغفار عبدالصمد محمد مشعل    نورهان صادق عبدالنبى تامر 39.52919131418.52089زفتاالشهيد

رضوان    41300 زاهر احمد ايمن مشعل    نورين صادق عبدالنبى تامر 39.5292015152015.576.5زفتاالشهيد

عبدالرحمن    41301 عبدالجواد عبدالسميع رضا مشعل    هاله صادق عبدالنبى تامر 3821.514131017.51589زفتاالشهيد

رضوان    41302 زاهر احمد عدنان مشعل    هايا صادق عبدالنبى تامر 39.5302014.7515201889.5زفتاالشهيد

سلم    41303 محمد عبدالله جبر مشعل    هبه صادق عبدالنبى تامر 301011.5115.5121374.5زفتاالشهيد

احمد    41304 ابوالمجد عطيه عبدالخالق مشعل    هبه صادق عبدالنبى تامر 1614.575.5واحد30.5151310زفتاالشهيد

عياد    41305 حسن جبر عبدالغنى مشعل    هبه صادق عبدالنبى تامر 39211813.5121717.579زفتاالشهيد

عبدالفتاح    41306 عبدالله السيد محمد مشعل    هبه صادق عبدالنبى تامر 2910.5778.513.51365زفتاالشهيد

بيومى    41307 عبدالرحمن عبدالنبى محمد مشعل    هبه صادق عبدالنبى تامر 34.525.515.511.5916.515.576.5زفتاالشهيد

النجار    41308 محمد عبدالكريم عزت مشعل    هدى صادق عبدالنبى تامر 362314.512.513.517.51879.5زفتاالشهيد

هشه    41309 محمد ابراهيم فتحى مشعل    هدير صادق عبدالنبى تامر 35.511117.551013.578زفتاالشهيد

الشافعى    41310 حامد على محيى مشعل    هناء صادق عبدالنبى تامر 3926.51810.510.518.514710زفتاالشهيد

سليم    41311 عبدالغفار محمود عصام مشعل    ولء صادق عبدالنبى تامر 39.527.51811121916.5810زفتاالشهيد

علم    41312 شعبان محمد شحاته مشعل    ياره صادق عبدالنبى تامر 39.53019.513.5142017.588زفتاالشهيد

العليمى    41313 على ابراهيم محمد 393019.513.514.5201787زفتاابراهيم

الشيخ    41314 عبدالمجيد محمد السيد 261167.57.5111375زفتااحمد

سليمان    41315 طه عبدالفتاح حسام 39302013.514.752017.575.5زفتااحمد

اسماعيل    41316 محمد محمد وائل 30.518.56.58.511181155زفتااحمد

الشيخ    41317 مرسى محمد ابراهيم 21.55.534.546.57.551.5زفتااسلم
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البدوى    41318 مصلحى السيد خالد 3620.51510.510.51817.559زفتاالسيد

الشيخ    41319 محمد انور حامد 38.525.51813.513.5191369زفتاايمن

زايد    41320 عبدالجواد عبدالسميع محمد 37.52819.7513.51319.751969زفتابلل

الشيخ    41321 السيد صديق السيد 3015101111161346.5زفتاحامد

اسماعيل    41322 محمد محمد سمير 31.51510.57.59.5161645.5زفتاسيف

سلمان    41323 محمود طه سمير 28.59108.58178.546.5زفتاعبدالرحمن

سالمان    41324 ابراهيم عبدالعزيز عبدالعزيز 307.57.57.55.511.51552.5زفتاعبدالرحمن

محمود    41325 محمد محمود على 3516.578.57.512.51475زفتاعبدالرحمن

البدوى    41326 على حسين محمد 342112118.518.51466.5زفتاعبدالرحمن

سالمان    41327 عبدالوهاب الشناوى عبدالله 216.56.52.5614.512.575.5زفتاعبدالغنى

الشناوى     41328 الله فرج سيداحمد وحيد 36.523131110.51814.565.5زفتاعبدالله

العليمى    41329 على محمود السيد 33.5231012121816.575.5زفتاعلى

احمد    41330 محمد حلمى شريف 35.521.517101018.518.576.5زفتاعلى

سالمان    41331 عبدالوهاب الشناوى عبدالله 26.510.5105.57.513.51856زفتاعلى

الهبيان    41332 عبدالحميد على محمد 255103.53.510755.5زفتاعلى

السيد    41333 التهامى محمد اسامه 34.518141010161376زفتامحمد

البدوى   41334 عبدالقادرعيد جلل 352618.51512.5201474.5زفتامحمد

البدوى    41335 ابراهيم محمد حازم 3528.516.5131117.51077زفتامحمد

سالمان   41336 محمود شاكر 278139.55.517.58.575.5زفتامحمود

زايد    41337 عبدالجواد محمود طارق 352315.511919.515.577زفتامحمود

سيداحمد    41338 عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 35.51616128.518.51873.5زفتامحمود

السيد   41339 محمدالتهامى علء 32.519.51512.57.51712.563زفتامحمود

زايد    41340 عبدالجواد محمود محمد 14814.58.57.5101183زفتامحمود
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الشيخ    41341 محمد يوسف احمد 36.521189.5919.751472.5زفتامصطفى

الشيخ    41342 عبدالمجيد محمد السعيد 37281913152014.573.5زفتامعاذ

ابوالعل    41343 عبدربه معوض عبدربه 34.510.514.5121119.51373.5زفتاياسر

سالمان   41344 ابراهيم محمد 38.529181314.752017.573زفتايوسف

الشيخ    41345 لبيب ابراهيم محمد 39.52819.51414.5201776.5زفتاالهام

الشيخ    41346 محمد السيد احمد 39.53019.7513.515201886زفتاامل

سالمان    41347 محمد احمد جابر 3817.51812.510.519.513.583.5زفتاامنيه

حاتم   41348 عبدالرحيم ايمن 35.52217.514.512.519.514.553زفتااميره

البدوى    41349 محمود توفيق احمد 3925.51814.514.7519.514.583زفتاايمان

الشيخ    41350 وهبه موسى محمد 3521.5161513.517.51983.5زفتاايمان

سالمان   41351 ابراهيم عادل 39281910.5132018.584.5زفتاايه

سالمان    41352 محمد محمود صبرى 29.516.5109.57.514.514.584.5زفتابشرى

سالمان    41353 بحيرى بحيرى محمد 3619.518119.519.51884.5زفتارحاب

سعودى    41354 محمد على ابراهيم 39.530201414.5202097زفتارحمه

الشناوى      41355 الله فرج احمد سيد وحيد 37.523.51514.512.519.51996.5زفتارضوى

حاتم    41356 عبدربه عطيه محمد 39.53016.514.515201898.5زفتازينب

الدسوقى    41357 ابراهيم محمد سليمان 3226.51513.5122017.587.5زفتاسلمى

زايد    41358 محمود ابراهيم مؤمن 30.521.5710.55.51814.578زفتاسمر

البدوى     41359 حسن عيد محمد مصطفى 256108.55.51412.586زفتاسهيله

البدوى    41360 ابراهيم محمد ابراهيم 33.525.518.513.512.52015.588زفتاشروق

الدين     41361 حسام حسانين محمد محمد 26165.51391712.577زفتاشروق

الشيخ    41362 محمد امين احمد 38.530191515202088زفتافرح

العليمى    41363 على محمود احمد 362617.513.58.519.515.566.5زفتامريم

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة

. أ    ت للتعليم حاتم منشأة



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1917

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رمضان    41364 احمد زكى صبرى 3215137.53.51616.562زفتامريم

البرعى     41365 عبدالرحمن عبده سمير الله 3327.51512.5112012.588زفتامنه

البدوى    41366 عبدالحميد توفيق السيد 333015.51213.51916.577.5زفتامها

سالمان    41367 محمد عبدالقادر ياسر 3929.519.515152019.599زفتانورهان

سالمان    41368 محمود طه صفوت 39.53019.513.511202076.5زفتاهدى

عاصم   41369 احمد ابراهيم عبدالرحمن    احمد بكفر رجب السيد 35.5151211.581911.567زفتابيومى

عامر    41370 احمد رفعت شريف عبدالرحمن    احمد بكفر رجب السيد 31.522.513.512.5101315.578زفتابيومى

زيادة   41371 عبداللطيف صفوت عبدالرحمن    احمد بكفر رجب السيد 2617.512.57.54.5121666زفتابيومى

محمد   41372 السيد محمد عبدالرحمن    احمد بكفر رجب السيد 37.529.51913.512.5191767.5زفتابيومى

زيادة    41373 صابر شوقى محمود عبدالرحمن    احمد بكفر رجب السيد 241578.59.51412.565.5زفتابيومى

دريع     41374 توفيق السيد احمد عبدالرحمن    السيد بكفر رجب السيد 3523181311.519.51979زفتابيومى

عاصم     41375 احمد احمد احمد عبدالرحمن    العزب بكفر رجب السيد 3215147.57.5161278.5زفتابيومى

سليمان    41376 احمد عطيه مجدى عبدالرحمن    خالد بكفر رجب السيد واحد24.587327135زفتابيومى

عاصى   41377 عبدالحميد محمد عبدالرحمن    عبدالحميد بكفر رجب السيد 32.5201057.519.51082.5زفتابيومى

الدرينى    41378 محمد اسماعيل السيد عبدالرحمن    عبدالله بكفر رجب السيد 311510.552.51811.573زفتابيومى

مرعى   41379 عبدالله محمود عبدالرحمن    عمار بكفر رجب السيد 382618.513.57.52015.573زفتابيومى

عاصى    41380 حسن سلمه حسن عبدالرحمن    عمرو بكفر رجب السيد 30.519.511.510.510.519.513.563.5زفتابيومى

شعلن    41381 محمد حسن خالد عبدالرحمن    عمرو بكفر رجب السيد 32.515.51513.514.51814.567زفتابيومى

عبدالرحمن     41382 ابراهيم محمد اشرف عبدالرحمن    فؤاد بكفر رجب السيد 25.515.5107.57.512.514.552.5زفتابيومى

امام   41383 غريب احمد عبدالرحمن    محمد بكفر رجب السيد 342213.5911181472زفتابيومى

حواس   41384 محمود احمد عبدالرحمن    محمد بكفر رجب السيد 2919.5128.511161863.5زفتابيومى

شعلن    41385 العزب محمد صلح عبدالرحمن    محمد بكفر رجب السيد 38.53019.513152018710زفتابيومى

عثمان   41386 صديق محمد عبدالرحمن    محمد بكفر رجب السيد 32.52115117.518.515.583زفتابيومى
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حشيش     41387 عبدالرحمن متولى محمود عبدالرحمن    محمد بكفر رجب السيد 32.51514.58.57.5121872زفتابيومى

عاصى   41388 احمد وليد عبدالرحمن    محمد بكفر رجب السيد 37181812.514.51914.575زفتابيومى

زيادة   41389 على عمرو عبدالرحمن    محمود بكفر رجب السيد 372018111218.51877.5زفتابيومى

داغر     41390 لطفى فتحى لطفى عبدالرحمن    محمود بكفر رجب السيد 37262011.51118.51568زفتابيومى

شاهين    41391 محمد رمضان محمد عبدالرحمن    مصطفى بكفر رجب السيد 20.511.55.585111674زفتابيومى

امام    41392 عزازى بسيونى محمد عبدالرحمن    ممدوح بكفر رجب السيد 33.524.5169.582015.566.5زفتابيومى

دريع    41393 محمد الطنطاوى احمد عبدالرحمن    اسراء بكفر رجب السيد 352115.511.57.5191868زفتابيومى

الدرينى   41394 السعيد وائل عبدالرحمن    راندا بكفر رجب السيد 342313.5128.519.51873.5زفتابيومى

الديب   41395 جبر محمدعبدالمطب عبدالرحمن    رنا بكفر رجب السيد 352513.51210191382زفتابيومى

داغر   41396 سويلم محمد عبدالرحمن    سماح بكفر رجب السيد 29.5207.57.55.5131363.5زفتابيومى

عامر   41397 عزت عبدالعزيز عبدالرحمن    سوسن بكفر رجب السيد 39.53019.7515152016.576زفتابيومى

شعلن    41398 العزب محمد سعيد عبدالرحمن    شهد بكفر رجب السيد 39.53019.514.515201788.5زفتابيومى

سليمان   41399 ابراهيم سليمان عبدالرحمن    شهد بكفر رجب السيد 383018.51313.5201687زفتابيومى

شعباان   41400 جلل عادل عبدالرحمن    شهد بكفر رجب السيد 29157.5951110.572زفتابيومى

شعلن   41401 سعيد عصام عبدالرحمن    فاديه بكفر رجب السيد 37.5151210.58.516.513.582زفتابيومى

على    41402 محمد وهبه رضا عبدالرحمن    فايزه بكفر رجب السيد 26.515127.57.511.51073زفتابيومى

الدرينى     41403 محمود محمد طارق عبدالرحمن    فرحه بكفر رجب السيد 372917.514.514.5201282.5زفتابيومى

عاصم     41404 محمد عبدالله ايمن عبدالرحمن    مريم بكفر رجب السيد 37.52618.51012.5201881.5زفتابيومى

شعلن    41405 العزب السيد حمدى عبدالرحمن    مريم بكفر رجب السيد 35.51914.511.57.5171173زفتابيومى

داغر     41406 عبدالجواد عبدالفتاح محمد عبدالرحمن    مريم بكفر رجب السيد 3828.51811.51218.51884.5زفتابيومى

امام    41407 يحيى غريب محمد عبدالرحمن    مريم بكفر رجب السيد 39.5302014.5152017.579.5زفتابيومى

عاصم     41408 سالم احمد احمد عبدالرحمن    منه بكفر رجب السيد 3930201514.752015.579زفتابيومى

الدرينى    41409 احمد محمد الله عبدالرحمن    منه بكفر رجب السيد 36.528.518.51313.519.514.586زفتابيومى
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داغر     41410 عبدالجواد عبدالفتاح محمد عبدالرحمن    منه بكفر رجب السيد 362819.591119.518.584زفتابيومى

الدرينى   41411 اسماعيل انس عبدالرحمن    ناديه بكفر رجب السيد 382719.51314201763زفتابيومى

الديب     41412 حسين سعيد محمد عبدالرحمن    نهى بكفر رجب السيد 3427.514.598171363.5زفتابيومى

امام   41413 ابراهيم ابراهيم عبدالرحمن    نورهان بكفر رجب السيد 38.5271412.5121911.564.5زفتابيومى

داغر   41414 فتحى احمد عبدالرحمن    هايدى بكفر رجب السيد 20117.57.5310564.5زفتابيومى

محرم     41415 عبدالمقصود فريد ايمن عبدالرحمن    ياسمين بكفر رجب السيد 33.5231311.51218.512.574زفتابيومى

الوشاحى    41416 احمد ابراهيم احمد بنين    ابراهيم بحيرى احمد هلل 38.5291912.512.5201779زفتاالشهيد

عكاشه    41417 احمد ابراهيم احمد بنين    ابراهيم بحيرى احمد هلل 35.52418.511.5518.511.566.5زفتاالشهيد

الزهرى    41418 عبدالحميد ابراهيم تامر بنين    ابراهيم بحيرى احمد هلل 38.522.516.51311.519.514.566.5زفتاالشهيد

الجمل    41419 حسن ابراهيم حسن بنين    ابراهيم بحيرى احمد هلل 31.52214941916.576.5زفتاالشهيد

حماد   41420 الحسنين محمد بنين    ابراهيم بحيرى احمد هلل 383019.514.514.52014.5810زفتاالشهيد

النمر    41421 عبدالرحمن متولى محمد بنين    ابراهيم بحيرى احمد هلل 29.522.517104191264زفتاالشهيد

يوسفسلم    41422 ابراهيم يوسف بنين    ابراهيم بحيرى احمد هلل 39291914152017710زفتاالشهيد

محمد   41423 عبدالعال السيد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 3828.51913.5102016.562.5زفتاالشهيد

بحيرى    41424 ابراهيم احمد بدر بنين    احمد بحيرى احمد هلل 38.52718.512.57.519.513.582.5زفتاالشهيد

شلتوت    41425 حسنين السيد جمال بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39.53019121419.51564.5زفتاالشهيد

داود    41426 احمد حسين جمال بنين    احمد بحيرى احمد هلل 37291813.759.52015.5109زفتاالشهيد

لقمه    41427 عبداللطيف عبدالحافظ حامد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 342015.59.510.518.58.574.5زفتاالشهيد

بحيرى   41428 احمد حبيب بنين    احمد بحيرى احمد هلل 3824.519.513.59201567زفتاالشهيد

نجم    41429 منصور محمد حبيب بنين    احمد بحيرى احمد هلل 3929.519.51415201479زفتاالشهيد

ابوسريه    41430 ابراهيم ابراهيم حسن بنين    احمد بحيرى احمد هلل 36.5281912.59.5201268زفتاالشهيد

خفاجى    41431 سعد رزق سعد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 33.527.51911.5618.511.567.5زفتاالشهيد

ابوعرب     41432 عبدالرسول رشدى محمد سمير بنين    احمد بحيرى احمد هلل 32.522.518103.517.511.567زفتاالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1920

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

سليم   41433 السيد صبرى بنين    احمد بحيرى احمد هلل 38.53019131319.517.577.5زفتاالشهيد
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محرم    41434 حامد على صلح بنين    احمد بحيرى احمد هلل 35261810.57.5171676.5زفتاالشهيد

الهبيان    41435 عبدالحميد على عاطف بنين    احمد بحيرى احمد هلل 31.5251710.57.51812.575زفتاالشهيد

لماضه    41436 عبدالحميد عبدالحى عبدالعزيز بنين    احمد بحيرى احمد هلل 35201712.541617.575زفتاالشهيد

الهبيان    41437 عبدالرازق عبدالسميع عبدالعزيز بنين    احمد بحيرى احمد هلل 37.53019141419.513.575زفتاالشهيد

مطر     41438 عبدالعزيز نجيب محمد عبدالعزيز بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39.528.519.515152017.586زفتاالشهيد

الزهرى   41439 رضا عبدالله بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39.517.515.5108201576زفتاالشهيد

الطويل    41440 محمد انور على بنين    احمد بحيرى احمد هلل 35.520.5107.57.51812.575.5زفتاالشهيد

الشنوانى    41441 ابراهيم حمدى على بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39241912.57.5201455زفتاالشهيد

سناره    41442 حسن على عمر بنين    احمد بحيرى احمد هلل 37.522.510.59.5101810.575.5زفتاالشهيد

الشرقاوى   41443 عبدالعزيز محسن بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39.527.5178.510.519.51565.5زفتاالشهيد

الزهرى    41444 على عبداللطيف محسن بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39231611.59.51815.576زفتاالشهيد

عيد    41445 ابراهيم احمد محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 33191047.513.51555.5زفتاالشهيد

هل    41446 على السيد محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 38291211.511.5191465.5زفتاالشهيد

صوار    41447 هلل السيد محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 33.515.5117.57.517.51176.5زفتاالشهيد

عياد    41448 ابراهيم الشحات محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 38.518.51011.511201376زفتاالشهيد

المغير    41449 عبدالمجيد العزب محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 3926.5191414.75201687.5زفتاالشهيد

ابوطالب    41450 صالح جابر محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 3826191515201986.5زفتاالشهيد

المغير    41451 الطيبى جمعه محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39.520.51912.5142016.566.5زفتاالشهيد

الجمل     41452 احمد سيد سلمه محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39.52919.515152016.567زفتاالشهيد

غراب    41453 محمد عبدالمجيد محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 3921.51914.51219.513.546.5زفتاالشهيد

السراجى    41454 حسن فتحى محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39241712.51519.51855زفتاالشهيد

مطر    41455 عطيه متولى محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 39.5241910.5112018.566زفتاالشهيد

الشقر     41456 على الهادى محمد محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 36.523.518.51210.52018.575.5زفتاالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1922

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

هل    41457 على نصر محمد بنين    احمد بحيرى احمد هلل 3120.517118.518.51555.5زفتاالشهيد

مرزوق     41458 عبدالحميد عبدالحى جلل محمد بنين    ادهم بحيرى احمد هلل 3822159.510.519.51055زفتاالشهيد

التهامى    41459 مصطفى محمد مصطفى بنين    ادهم بحيرى احمد هلل 37.524141110.5201378زفتاالشهيد

حماد    41460 عبدالحميد السعيد السيد بنين    اسلم بحيرى احمد هلل 332910118191767.5زفتاالشهيد

المغير   41461 عبدالرحمن عبدالحميد بنين    اسماعيل بحيرى احمد هلل 38291612.51419.515.569زفتاالشهيد

حماد    41462 ابراهيم السيد ابراهيم بنين    السيد بحيرى احمد هلل 393019.513.5142014.5610زفتاالشهيد

الطويل    41463 العزب السيد العزب بنين    السيد بحيرى احمد هلل 29.515.516.547.51212.567زفتاالشهيد

عضيمه    41464 عبدالمعطى منصور محمد بنين    السيد بحيرى احمد هلل 3222.511.57.57.51411.577.5زفتاالشهيد

عبدالرحمن    41465 محمد حامد منصور بنين    امجد بحيرى احمد هلل 3828.516.513.514.52013.588زفتاالشهيد

الطويل     41466 سلمه السيد وصفى محمد بنين    امين بحيرى احمد هلل 39.528.519.513.514.52017.589.5زفتاالشهيد

الله     41467 رزق عبده امين نجيب بنين    امين بحيرى احمد هلل 3327.515.512.51318.520710زفتاالشهيد

الوشاحى    41468 ابراهيم جابر اسامه بنين    ايمن بحيرى احمد هلل 37.53012.513.5131916.577زفتاالشهيد

السماحى    41469 محمد على محمد بنين    باسل بحيرى احمد هلل 37.529.519.512132016.586.5زفتاالشهيد

مطر    41470 محمد عبدالرحيم احمد بنين    بسام بحيرى احمد هلل 3124108.511181476زفتاالشهيد

شعبه    41471 عبدالحليم توفيق محمد بنين    توفيق بحيرى احمد هلل 26.523710.5131611.567زفتاالشهيد
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غانم    41472 عبدالحليم ابراهيم محمد بنين    حاتم بحيرى احمد هلل 32.524.57111416.513.566.5زفتاالشهيد

الغلبان    41473 محمد يوسف يوسف بنين    حازم بحيرى احمد هلل 3427.51012.513.5181556زفتاالشهيد

العرابى    41474 حامد فتحى احمد بنين    حامد بحيرى احمد هلل 37.5281212.51419.516.556زفتاالشهيد

حنينه    41475 عبدالجواد حبيب عبدالله بنين    حبيب بحيرى احمد هلل 38.529.514.514.5141917.566زفتاالشهيد

غانم   41476 حامد محمد بنين    حسام بحيرى احمد هلل 3727.518.51213.518.51566زفتاالشهيد

عثمان    41477 محمد احمد طه بنين    حسن بحيرى احمد هلل 2337.510.5171646غـزفتاالشهيد

ابويوسف    41478 عوضهلل على بنين    حسن بحيرى احمد هلل 16204.57.512181655زفتاالشهيد

حسن   41479 فوزى محمد بنين    حسن بحيرى احمد هلل 3724.51110.57.518.514.557زفتاالشهيد

مطر   41480 محمد محمد بنين    حسن بحيرى احمد هلل 2823.51598181276.5زفتاالشهيد

الدنديطى    41481 ابراهيم عبدالله عبدالله بنين    حمدى بحيرى احمد هلل 31.522.57127.51813.566زفتاالشهيد

مطر    41482 محمد عبدالقادر ابوبكر بنين    خالد بحيرى احمد هلل 37.5222014.7514.518.51778.5زفتاالشهيد

مطر    41483 حسن على عمرو بنين    خالد بحيرى احمد هلل 31.515.51514.59.518.514.567زفتاالشهيد

عبدالدايم     41484 حسن رجب حافظ احمد بنين    رجب بحيرى احمد هلل 37301915152011710زفتاالشهيد

البربرى    41485 على يوسف احمد بنين    زياد بحيرى احمد هلل 382719.51514.7519.51367زفتاالشهيد

طعيمه   41486 سالم فرج بنين    زياد بحيرى احمد هلل 3726181414.519.5958زفتاالشهيد

داود    41487 ابراهيم على محمد بنين    زياد بحيرى احمد هلل 3223.515.512916.513.556.5زفتاالشهيد

الجمل    41488 عرابى محمود محمد بنين    سامى بحيرى احمد هلل 38.525.519.513121915.576.5زفتاالشهيد

ابوطالب    41489 على سعد احمد بنين    سعد بحيرى احمد هلل 341314117.515.514.575زفتاالشهيد

يونس    41490 عبدالحميد السعيد محمد بنين    سعيد بحيرى احمد هلل 34.52117131117.511.556.5زفتاالشهيد

سرحان    41491 على سليمان محمد بنين    سليمان بحيرى احمد هلل 3522.515.5131117.511.558زفتاالشهيد

الجمل    41492 مهدى سمير مهدى بنين    سمير بحيرى احمد هلل 383020151519.515.5810زفتاالشهيد

الزهرى    41493 يونس عبدالحميد عبدالعظيم بنين    سيف بحيرى احمد هلل 37.529.519.5151519.515.589.5زفتاالشهيد

طعيمه    41494 محمد سعد محمود بنين    سيف بحيرى احمد هلل 29.52717.513.51218.51246زفتاالشهيد
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الهبيان   41495 ابراهيم احمد بنين    شوقى بحيرى احمد هلل 30.522151412.517.51374.5زفتاالشهيد

حماد    41496 محمد عبدالمولى رضا بنين    صبرى بحيرى احمد هلل 3625161514.519.512.589زفتاالشهيد

داود    41497 ابراهيم صلح احمد بنين    صلح بحيرى احمد هلل 37.522.516.514.513191479زفتاالشهيد

عيسى    41498 عبدالسلم صلح احمد بنين    صلح بحيرى احمد هلل 291816.513812.51584زفتاالشهيد

زنتوت     41499 عبده طلعت محمد خالد بنين    طلعت بحيرى احمد هلل 27.51515.512.51014.512.565زفتاالشهيد

الروينى   41500 هلل صلح بنين    عادل بحيرى احمد هلل 36.52015.511.58151477.5زفتاالشهيد

الجحش    41501 فهمى محمد عمر بنين    عاطف بحيرى احمد هلل 361916.5128.5161576زفتاالشهيد

غانم    41502 صالح عبدالجيد حسن بنين    عبدالجيد بحيرى احمد هلل 351116.5128.5161285.5زفتاالشهيد

ابوتركيه    41503 احمد محمد احمد بنين    عبدالحميد بحيرى احمد هلل 3617.51411916.511.586زفتاالشهيد

الجحش   41504 محمود حبيب بنين    عبدالحميد بحيرى احمد هلل 39.525.519.58.57.518.517.587.5زفتاالشهيد

قشطه    41505 محمد عبدالحميد خالد بنين    عبدالحميد بحيرى احمد هلل 31.521.5178.581711.586.5زفتاالشهيد

غانم    41506 عبدالله متولى امين بنين    عبدالرحمن بحيرى احمد هلل 35.516139.57.5161476زفتاالشهيد

نجم    41507 منصور عبدالحميد طارق بنين    عبدالرحمن بحيرى احمد هلل 3515.5124213.514.574.5زفتاالشهيد

الهبيان    41508 عبدالله عبدالرحمن فارس بنين    عبدالرحمن بحيرى احمد هلل 2921107.57.5141476زفتاالشهيد

الصعيدى    41509 عبدالمجيد محمد محمد بنين    عبدالرحمن بحيرى احمد هلل 36.52614.57.510161378زفتاالشهيد

محفوظ    41510 عبدالرحمن وهبه محمد بنين    عبدالرحمن بحيرى احمد هلل 31.524.5107.59.510.51567زفتاالشهيد

شاهين   41511 عبدالسلم نبيل بنين    عبدالسلم بحيرى احمد هلل 29.5191810.59.515.51489.5زفتاالشهيد

حماد    41512 طاهر عبدالجيد اسامه بنين    عبدالعزيز بحيرى احمد هلل 3930201415201889.5زفتاالشهيد

سالم    41513 احمد عبدالعزيز حسن بنين    عبدالعزيز بحيرى احمد هلل 312212.510.59.5171778زفتاالشهيد

الله     41514 حسب عبدالغنى عبدالعزيز محمد بنين    عبدالعزيز بحيرى احمد هلل 3927.52011.514201687زفتاالشهيد

زحافه    41515 الغريب ابراهيم جمال بنين    عبدالله بحيرى احمد هلل 36.51718.58.51415.516.587زفتاالشهيد

الوكيل    41516 عبدالله طلبه حمدى بنين    عبدالله بحيرى احمد هلل 33.515.519129.516.51485.5زفتاالشهيد

اسماعيل     41517 محمد ابراهيم عبدالمجيد ايمن بنين    عبدالمجيد بحيرى احمد هلل 3921.5201210.51812.586.5زفتاالشهيد
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بكر    41518 حبيب عطيه حبيب بنين    عطيه بحيرى احمد هلل 38.521201411.519.51585زفتاالشهيد

شلبى    41519 محمد على محمد بنين    علء بحيرى احمد هلل 39.525.52014152017.586.5زفتاالشهيد

شهاب    41520 منصور ابوالمكارم مسعد بنين    علء بحيرى احمد هلل 39.528201415201587.5زفتاالشهيد

الله    41521 جاب عبدالخالق السيد بنين    على بحيرى احمد هلل 392519.5151519.517.587.5زفتاالشهيد

ابوكل    41522 على عبدالناصر خالد بنين    على بحيرى احمد هلل 37.520.517.512.51019.515.578زفتاالشهيد

عثمان   41523 على صبرى بنين    على بحيرى احمد هلل 2915.515119.515.512.597.5زفتاالشهيد

الجحش    41524 منصور محمد مصطفى بنين    على بحيرى احمد هلل 39.5292015152016.5810زفتاالشهيد

الهوارى    41525 على عبدربه علء بنين    عمر بحيرى احمد هلل 34.523.514881917.587زفتاالشهيد

ابوعيطه    41526 على حسن على بنين    عمر بحيرى احمد هلل 31.511.51045.5179.557زفتاالشهيد

محمد    41527 بسيونى انور قدرى بنين    عمر بحيرى احمد هلل 36.53018.513.58.519.512.575.5زفتاالشهيد

امام    41528 عبدالفتاح امام ايمن بنين    عمرو بحيرى احمد هلل 36211612.51318.515.588زفتاالشهيد

الهوارى    41529 على عبدربه على بنين    عمرو بحيرى احمد هلل 392918.51414.751815.577.5زفتاالشهيد

بكر    41530 حسن جميل ابراهيم بنين    فارس بحيرى احمد هلل 34.5101510.5915.513.573.5زفتاالشهيد

عكاشه    41531 احمد ابراهيم تامر بنين    فارس بحيرى احمد هلل 32.57.57.57.57.51511.584زفتاالشهيد

ابوسريه     41532 السعيد شوقى محمد فايز بنين    فارس بحيرى احمد هلل 3911.51510.58.518.514.565.5زفتاالشهيد

عثمان    41533 السيد فتحى محمد بنين    فتحى بحيرى احمد هلل 39.527.519.51415201788زفتاالشهيد

الصعيدى   41534 فتوح منصور بنين    فتوح بحيرى احمد هلل 38.528.515139.51916.587.5زفتاالشهيد

البربرى    41535 محمد فوزى احمد بنين    فوزى بحيرى احمد هلل 38.53019.51414.7519.515.568زفتاالشهيد

الجمل   41536 عبدالعزيز عادل بنين    فوزى بحيرى احمد هلل 38.526.5161410.519.51577زفتاالشهيد

سيف    41537 محمد حسين ايمن بنين    كريم بحيرى احمد هلل 382316.513121914.567زفتاالشهيد

غانم   41538 متولى جوده بنين    كريم بحيرى احمد هلل 37.524.514.510.541913.574زفتاالشهيد

مشالى    41539 محمد عبدالسميع سامى بنين    كريم بحيرى احمد هلل 32.51514.54.55.51315.556زفتاالشهيد

الشنوانى    41540 على السيد محمد بنين    كريم بحيرى احمد هلل 34.581393.517.511.575زفتاالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1926

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الهبيان    41541 محمد عثمان محمد بنين    كريم بحيرى احمد هلل 37.5151511.57.517.51375زفتاالشهيد

عثمان    41542 البنديرى رشاد محمد بنين    ماجد بحيرى احمد هلل 381616.51311.518.51364زفتاالشهيد

الجحش    41543 سليمان محمد احمد بنين    محسن بحيرى احمد هلل 35.51017.511819.51376زفتاالشهيد

زينه    41544 طه محمد شوقى بنين    محسن بحيرى احمد هلل 34.5917127.51713.566.5زفتاالشهيد

البربرى    41545 ابوالمجد محمد ابراهيم بنين    محمد بحيرى احمد هلل 32.51016.5131017.511.558زفتاالشهيد

عرب     41546 هلل فتحى محمد ابراهيم بنين    محمد بحيرى احمد هلل 37.51617.51413.51914.588.5زفتاالشهيد

الجمل    41547 عبدالمجيد صالح احمد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3927.5181314.5201575.5زفتاالشهيد

القراموص   41548 عبدالرازق احمد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 30.57.5198.57.51712.564زفتاالشهيد

الهبيان    41549 محمد عثمان احمد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 34.511.517.510.59.52012.564زفتاالشهيد

شحاته    41550 ابوجندى محمد احمد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3826.519.51313.518.51696زفتاالشهيد

ابوعثمان   41551 احمد اسامه بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3721201110.517.517.585.5زفتاالشهيد

ابوزيد   41552 صلح اسماعيل بنين    محمد بحيرى احمد هلل 271517.510.591712.553زفتاالشهيد

غانم    41553 عبدالله على اشرف بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3310.515.5128.516.51762زفتاالشهيد

مطر    41554 حامد عبدالرحمن الجوهرى بنين    محمد بحيرى احمد هلل 24.510.514.51091512.572.5زفتاالشهيد

ابوعيد    41555 ابراهيم احمد الدسوقى بنين    محمد بحيرى احمد هلل 36.530201415201889زفتاالشهيد

الشرقاوى    41556 حبيب جوده ايمن بنين    محمد بحيرى احمد هلل 36.519151213.5171166.5زفتاالشهيد

بحيرى    41557 جاد مختار جاد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3415.517.510.511.517.51676زفتاالشهيد

شعبه    41558 ابراهيم عبدالمنعم جمال بنين    محمد بحيرى احمد هلل 369.517.510918.51253زفتاالشهيد

الرفاعى    41559 على رياض حامد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3615.52012.59.518.514.574زفتاالشهيد

ابومندور   41560 جابر خالد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 37.5261812.51019.511.563زفتاالشهيد

بكر     41561 ابراهيم احمد سيد خالد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 36.512.516.58.57.518.51483زفتاالشهيد

ابوتعليب    41562 احمد عبدالله خالد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 31.59.513.555181152زفتاالشهيد

زنتوت    41563 محمد احمد شعبان بنين    محمد بحيرى احمد هلل 311913.513.51119.5972زفتاالشهيد
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ابوحمده   41564 عبدالعزيز عبدالله بنين    محمد بحيرى احمد هلل 31.51612.59.58.518.51173زفتاالشهيد

شاهين    41565 محمد السيد عبدالنبى بنين    محمد بحيرى احمد هلل 34.517.5198.58181453.5زفتاالشهيد

بركه    41566 عبدالفتاح عبدالسميع عزت بنين    محمد بحيرى احمد هلل 32.525.51513.513121683.5زفتاالشهيد

الشقر    41567 محمد انور عصام بنين    محمد بحيرى احمد هلل 37.52919.51514201799.5زفتاالشهيد

الحماقى    41568 الصاوى محمد علء بنين    محمد بحيرى احمد هلل 35.515189.591712.568.5زفتاالشهيد

حماد    41569 محمد السيد على بنين    محمد بحيرى احمد هلل 35.51818.59.57.517.518.586زفتاالشهيد

النمر   41570 زكريا عمر بنين    محمد بحيرى احمد هلل 38.523189.58.5181977زفتاالشهيد

الراسى    41571 عبدالرحمن عبدالعزيز عمر بنين    محمد بحيرى احمد هلل 2420.512.587.51817.575.5زفتاالشهيد

الوشاحى    41572 طلبه عبدالله عمر بنين    محمد بحيرى احمد هلل 28.516.5137.57.5181555زفتاالشهيد

الدين     41573 شهاب منصور السيد كرم بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3312.516117.518.51764زفتاالشهيد

مشالى    41574 محمد عبداللطيف مجدى بنين    محمد بحيرى احمد هلل 31.516.515.510.57.51717.576.5زفتاالشهيد

غراب    41575 عبدالعزيز عبدالمنعم مصطفى بنين    محمد بحيرى احمد هلل 34.515137.57.515.51174.5زفتاالشهيد

عمار    41576 عبدالعزير عادل نبيل بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3218149515653زفتاالشهيد

عرب     41577 هلل فتحى محمد هلل بنين    محمد بحيرى احمد هلل 27211312412.511.566زفتاالشهيد

الحجش    41578 الشوربجى بحيرى وليد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 34.518.51513.57.518.51275زفتاالشهيد

العادلى    41579 الجوهرى محمود وليد بنين    محمد بحيرى احمد هلل 3821.51813.51119.518.576زفتاالشهيد

الرجبى    41580 السيد عبده ياسر بنين    محمد بحيرى احمد هلل 35.52419.5151319.51377زفتاالشهيد

الشلقانى    41581 احمد محمد ياسر بنين    محمد بحيرى احمد هلل 362519.7514.51319.51285زفتاالشهيد

دياب    41582 عبداللطيف محمد ياسر بنين    محمد بحيرى احمد هلل 2611.511.511.57.5161365زفتاالشهيد

خميس    41583 كامل عبدالجيد احمد بنين    محمود بحيرى احمد هلل 3110.5187.57.51511.564.5زفتاالشهيد

نصار    41584 الطيبى حبيب السيد بنين    محمود بحيرى احمد هلل 37282015152015.575.5زفتاالشهيد

الشرقاوى    41585 السيد منصور حمدى بنين    محمود بحيرى احمد هلل 38.5302015152017.587.5زفتاالشهيد

حواس    41586 عطيه عبدالسميع صلح بنين    محمود بحيرى احمد هلل 27.5121697.516.511.575زفتاالشهيد
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ابوخطاب    41587 محمود فتوح عبدالحميد بنين    محمود بحيرى احمد هلل 35.5201511.5919.51375.5زفتاالشهيد
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ابوحنينه   41588 عبدالعزيز عبدالسلم بنين    محمود بحيرى احمد هلل 3717.516.5129189.577زفتاالشهيد

هبل     41589 السيد جوده الدين علء بنين    محمود بحيرى احمد هلل 24.57.5155.52.512.58.551.5زفتاالشهيد

ابوعيطه    41590 احمد ابراهيم محمد بنين    محمود بحيرى احمد هلل 3221.56.57.58.519.51695.5زفتاالشهيد

ابوسريه    41591 المصيلحى سند محمد بنين    محمود بحيرى احمد هلل 3218.5107.592010.577زفتاالشهيد

بكر    41592 محمود عبدالحميد محمد بنين    محمود بحيرى احمد هلل 393019.514.514.752013.577زفتاالشهيد

بركه   41593 عبدالكريم هشام بنين    محمود بحيرى احمد هلل 38.5292014.515201688زفتاالشهيد

الكفافى    41594 على محمود وائل بنين    محمود بحيرى احمد هلل 36.52916.5141519.51496.5زفتاالشهيد

الصياد    41595 عبدالقادر الشحات عبدالقادر بنين    مروان بحيرى احمد هلل 351913.511.541811.555زفتاالشهيد

خضر    41596 عبدالغنى محمد فايز بنين    مسعد بحيرى احمد هلل 3421.515.5149.5181285زفتاالشهيد

هل    41597 المصلحى محمد الدسوقى بنين    مصطفى بحيرى احمد هلل 38.5302015152017810زفتاالشهيد

ونس    41598 حسن عبده صبحى بنين    مصطفى بحيرى احمد هلل 3724.519.514142016910زفتاالشهيد

الزنفلى    41599 حامد مصطفى طارق بنين    مصطفى بحيرى احمد هلل 37.526.517.5141519.51286.5زفتاالشهيد

ابوالعزم   41600 مصطفى عبدالحميد بنين    مصطفى بحيرى احمد هلل 362317.513132014.578زفتاالشهيد

غانم    41601 صالح عبدالجيد محمد بنين    مصطفى بحيرى احمد هلل 38.5302013.5152017.588زفتاالشهيد

الوشاحى    41602 عبده فاروق محمد بنين    مصطفى بحيرى احمد هلل 36.5211812.510.519.517.558.5زفتاالشهيد

الشقر    41603 على سعد شريف بنين    نبيل بحيرى احمد هلل 3121105.5121912.567.5زفتاالشهيد

القرشى    41604 مهدى يحيى على بنين    يحيى بحيرى احمد هلل 382116.514.513.519.517.568زفتاالشهيد

الهبيان   41605 يوسف احمد بنين    يوسف بحيرى احمد هلل 3319.567.58.518.51656زفتاالشهيد

لقمه    41606 عبدالحافظ عبداللطيف اشرف بنين    يوسف بحيرى احمد هلل 32.524697.51917.567زفتاالشهيد

شاهين    41607 متولى يوسف رضا بنين    يوسف بحيرى احمد هلل 36.5301411.512191879زفتاالشهيد

جرامون    41608 متولى حامد متولى بنين    يوسف بحيرى احمد هلل 35.529.5151212.519.51678زفتاالشهيد

الجمل    41609 العزب عبدالحميد منصور بنين    يوسف بحيرى احمد هلل 3321.514.512.513.519.516.578.5زفتاالشهيد

ابوحمده    41610 العزب عبدالعزيز منصور بنين    يوسف بحيرى احمد هلل 28.518.5111041816.567زفتاالشهيد
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زنتوت    41611 عطيه عبدالستار احمد بنات   احلم العدادية بسط 35.5201912917.51994زفتاسند

عبدالنبى    41612 مقبل عبدالحى عبدالحى بنات   اروى العدادية بسط 362616.512.5131917.585.5زفتاسند

حماد    41613 محمود منصور احمد بنات   اسراء العدادية بسط 34.5221211.5111618.575زفتاسند

قطرب   41614 المتولى اسماعيل بنات   اسراء العدادية بسط 29.51611.51010.516.51884.5زفتاسند

ابوسريه    41615 شوقى محمد حسن بنات   اسراء العدادية بسط 37.526.519.512.511.5202083.5زفتاسند

مشالى    41616 حسنين صالح عبدالعزيز بنات   اسراء العدادية بسط 2416.511.57.57.513.51483.5زفتاسند

خطاب    41617 محمود السيد عمر بنات   اسراء العدادية بسط 38.52519.5131418.52094.5زفتاسند

خميس    41618 كامل عبدالجيد كامل بنات   اسراء العدادية بسط 3829.518.514.75152019.596زفتاسند

على    41619 عبدالحميد عبدالله مصطفى بنات   اسراء العدادية بسط 2915.5164.55.51219104زفتاسند

السعدنى    41620 شرف عبدالعزيز محمد بنات   اسلم العدادية بسط 251511.53510.515.584زفتاسند

الجمل    41621 العزب مهدى سمير بنات   اسماء العدادية بسط 362718.512.511.51916.599.5زفتاسند

شاهين    41622 محمد احمد صبرى بنات   اسماء العدادية بسط 4029.51915152020910زفتاسند

يونس     41623 احمد سيد عبدالناصر عبدالسميع بنات   اسماء العدادية بسط 34.52716.514.513.514.51983.5زفتاسند

ابوكل    41624 على عبدالناصر محمد بنات   اسماء العدادية بسط 36.528181412.518.51984.5زفتاسند

الله    41625 جاب عبدالمجيد يونس بنات   اسماء العدادية بسط 38.521.51410.59.5181998.5زفتاسند

خرم    41626 العزب السيد احمد بنات   الء العدادية بسط 35.526.513.512.58.517.51483.5زفتاسند

الراعى    41627 على محمد اسامه بنات   الء العدادية بسط 34.52615.514.51319.51465زفتاسند

البغدادى   41628 مصطفى عثمان بنات   الء العدادية بسط 3526171414.519.517.585.5زفتاسند

بكر    41629 عبدالعال محمد فتوح بنات   الء العدادية بسط 35.52318.511.51418.516.593زفتاسند

ابوالعزم    41630 محمد احمد محمد بنات   الء العدادية بسط 35.517.518.513.512161988زفتاسند

يونس    41631 اسماعيل عبدالله محمد بنات   الء العدادية بسط 37.52919.5141318.52074.5زفتاسند

الجيزاوى    41632 عبدالله احمد خالد بنات   الشيماء العدادية بسط 27.51515.5910.514.517.578زفتاسند

خفاجى    41633 سعد رزق محمد بنات   الشيماء العدادية بسط 382719.5131518.52079زفتاسند
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احمد    41634 صديق ابراهيم احمد بنات   امال العدادية بسط 27.512.57.55.58.512.51779.5زفتاسند

القلوى    41635 عطيه محمد حسين بنات   امال العدادية بسط 352213.512.591818.569زفتاسند

بحيرى    41636 احمد عبدالحميد ابراهيم بنات   امانى العدادية بسط 37.528201314.519.7516.558.5زفتاسند

ابوعوف    41637 محمد حامد جمعه بنات   امانى العدادية بسط 28.59148810.512.568.5زفتاسند

خفاجى    41638 محمد السيد على بنات   امانى العدادية بسط 393019.513142019.5510زفتاسند

بحيرى    41639 منصور احمد محمد بنات   امانى العدادية بسط 38.529.519151519.51879زفتاسند

العادلى    41640 منصور فتحى على بنات   امل العدادية بسط 3625.51913.513.52017810زفتاسند

ابوالعزم    41641 المحمدى محمد العربى بنات   امنيه العدادية بسط 21.5151037.579.578زفتاسند

لماضه    41642 احمد عبدالسلم احمد بنات   اميره العدادية بسط 38.528191415201699.5زفتاسند

ابراهيم    41643 عبداللطيف منصور اسامه بنات   اميره العدادية بسط 37.52920151519.51579.5زفتاسند

الصعيدى    41644 على جوده حمدان بنات   اميره العدادية بسط 382919.751515201999.5زفتاسند

ابوتركيه   41645 سليمان صلح بنات   اميره العدادية بسط 3820.516.51413.5171789.5زفتاسند

الرفاعى     41646 على فريد محمد محمد بنات   اميره العدادية بسط 39.5302014152017.5810زفتاسند

ضوه    41647 احمد نصر محمد بنات   اميره العدادية بسط 36.525.516.513.51514.51689.5زفتاسند

الغرابلى    41648 على عبدالحفيظ احمد بنات   امينه العدادية بسط 3315.51187.5141689.5زفتاسند

طاهرحماد   41649 عبدالجيد اسامه بنات   امينه العدادية بسط 38262013.51519.518.579.5زفتاسند

الدسوقى    41650 محمد محروس حلمى بنات   امينه العدادية بسط 291.518117.51217.569.5زفتاسند

بحيرى    41651 منصور عرفه خالد بنات   امينه العدادية بسط 3826.519.51514.519.51979.5زفتاسند

الجيزاوى    41652 عبدالحميد احمد ابراهيم بنات   ايات العدادية بسط 372519.51214.518.518.579.5زفتاسند

ابوضوة    41653 احمد سعد السيد بنات   ايات العدادية بسط 32.5181095.51314.577.5زفتاسند

الجحش     41654 صالح محمد عبدالحميد احمد بنات   ايمان العدادية بسط 27.5176.57.54121287.5زفتاسند

جمعه    41655 احمد على جمال بنات   ايمان العدادية بسط 28.5155.57.54.51415.587زفتاسند

ابويوسف    41656 هلل على طارق بنات   ايمان العدادية بسط 31.516.511.58.51115.515.566.5زفتاسند
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زينه    41657 طه محمد طه بنات   ايمان العدادية بسط 336115.54.513.51885.5زفتاسند

العادلى    41658 منصور محمد عبدالحميد بنات   ايمان العدادية بسط 38.525.5151512.5191598زفتاسند

الجحش    41659 رضوان حبيب عبدالله بنات   ايمان العدادية بسط 208221.57.59.567زفتاسند

الهبيان    41660 توفيق سمير حبيب بنات   ايه العدادية بسط 301534.55.512.516.563.5زفتاسند

ابوسعده    41661 عوض حبيب طارق بنات   ايه العدادية بسط 39.5302013.513.518.519.589.5زفتاسند

الفايع    41662 حسن سليم عبدالنبى بنات   ايه العدادية بسط 348.51087.5121568زفتاسند

بلح    41663 محمود عبدالله على بنات   ايه العدادية بسط 35.5157.57.5411.51483زفتاسند

البلكيمى    41664 عبدالجواد محمد على بنات   ايه العدادية بسط 26187107.5121783زفتاسند

الله     41665 جاب عبدالقادر عبدالله عماد بنات   ايه العدادية بسط 31.51511.55.55.512.51586زفتاسند

الجمل    41666 السيد العزب محمد بنات   ايه العدادية بسط 382518.513.514.75191898زفتاسند

محمود    41667 سليمان صابر محمد بنات   ايه العدادية بسط 39.53019.51515201789.5زفتاسند

زنتوت    41668 فرج مصطفى محمد بنات   ايه العدادية بسط 38.530201515202099.5زفتاسند

ابوطالب    41669 العربى السيد ابراهيم بنات   بسمه العدادية بسط 3118.51287.516.513.587.5زفتاسند

الهبيان   41670 عثمان محمد بنات   بسمه العدادية بسط 3822.516.51314.5181598زفتاسند

بكر    41671 عبدالعال حسين خالد بنات   بسنت العدادية بسط 36.5261811101916.568زفتاسند

شداد    41672 عبدالعظيم محمد سليمان بنات   بسنت العدادية بسط 36.5271712.510.519.51976.5زفتاسند

عطا    41673 السعيد محمد على بنات   بسنت العدادية بسط 35.516.5107.57.515.51487زفتاسند

خرم    41674 العزب متولى هانى بنات   بسنت العدادية بسط 27152.54.55.5111376.5زفتاسند

الغلبان    41675 محمد منصور ياسر بنات   بسنت العدادية بسط 3329613.510.514.51577.5زفتاسند

غطاس    41676 مصطفى ابراهيم محمد بنات   تبارك العدادية بسط 39.530181414.52018.587.5زفتاسند

هل    41677 محمد عادل محمد بنات   تغريد العدادية بسط 38301812.5817.519.577.5زفتاسند

غبريال    41678 عبدالمسيح لويز صفوت بنات   جاكلين العدادية بسط 2720.510.5135.51214.597زفتاسند

الراسى   41679 محمد احمد بنات   جهاد العدادية بسط 38.52918.51214181496.5زفتاسند
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العرابى    41680 حامد فتحى اسماعيل بنات   جهاد العدادية بسط 36.523.511111118.52074.5زفتاسند

الشربينى    41681 احمد محمد العزب بنات   جهاد العدادية بسط 3725.513.512101816.584.5زفتاسند

ابوسعده    41682 عبدالحميد ابراهيم صلح بنات   حبيبه العدادية بسط 3310.513.54510.51875.5زفتاسند

شحاته    41683 منصور محمد صبحى بنات   خديجه العدادية بسط 39.53018.51314.519.751876.5زفتاسند

يوسف    41684 ابوالعزم مصطفى خالد بنات   خلود العدادية بسط 3826181314.75201887.5زفتاسند

شاهين   41685 حسن مصطفى بنات   دارين العدادية بسط 38.53019.75141519.52078.5زفتاسند

الروينى    41686 ابراهيم محروس سامح بنات   داليا العدادية بسط 3.55.51275.5واحد27155زفتاسند

الشنوانى    41687 ابراهيم انس ابراهيم بنات   دنيا العدادية بسط 3325.5107.53.51317.589زفتاسند

الطويل    41688 عوض الشحات جمال بنات   دنيا العدادية بسط 37.528.514.51515201789.5زفتاسند

الدنديطى    41689 عبدالله صلح مصطفى بنات   دينا العدادية بسط 3725.5127.5913.51776.5زفتاسند

الجمل    41690 حسن ابراهيم حسن بنات   رانيا العدادية بسط 30.522.511.54.59.51517.574.5زفتاسند

عيسى    41691 مهدى غريب ابراهيم بنات   رحمه العدادية بسط 34.5241011.58.5141699زفتاسند

مرزوق    41692 مصطفى عبدالوهاب حسن بنات   رحمه العدادية بسط 38.522.512.513914.51788.5زفتاسند

الشرقاوى    41693 ابراهيم حبيب صبرى بنات   رحمه العدادية بسط 38.52819.51514.5201476.5زفتاسند

الله     41694 حسب منصور كمال عماد بنات   رحمه العدادية بسط 3227.517.51312.518.516.576.5زفتاسند

الجيزاوى    41695 عبدالفتاح حامد محسن بنات   رشا العدادية بسط 34.518.510148.5191664.5زفتاسند

القلوى    41696 حسن حسين رضا بنات   رضوى العدادية بسط 33.518.579.5914.51062زفتاسند

ابوسعده    41697 ابراهيم عبدالعظيم رضا بنات   رضوى العدادية بسط 39.53019.7514.5152019.599.5زفتاسند

حماد    41698 على شعبان اسامه بنات   رنا العدادية بسط 36.51714.512.514.751916.586.5زفتاسند

الله     41699 حسب العزب عبدالغنى اسامه بنات   رنا العدادية بسط 3622.514.57.5101716.577زفتاسند

بحيرى    41700 محمد العزب ايمن بنات   رنا العدادية بسط 36261511141616.577.5زفتاسند

رمضان     41701 السيد عبدالمولى العرب شيخ بنات   رنا العدادية بسط 38.528.52011.514.52020106.5زفتاسند

سليم    41702 عبدالفتاح الطيبى عبدالفتاح بنات   رنا العدادية بسط 39.528.5201414.52016.598.5زفتاسند
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خرم    41703 العزب مصطفى العزب بنات   روان العدادية بسط 30121033.516.514.562زفتاسند

الجمل    41704 زكى حسن خالد بنات   روان العدادية بسط 35.52718108.516.519.562زفتاسند

القلوى    41705 حسن حسين رضا بنات   روان العدادية بسط 22.515107.57.59.51461.5زفتاسند

عبدالدايم    41706 محروس حمدى ياسر بنات   روان العدادية بسط 36.52920151319.519.599زفتاسند

خفاجى    41707 سعد رزق اسماعيل بنات   روضه العدادية بسط 29181513.5916.517.565زفتاسند

الطباخ    41708 عبدالحميد حبيب عبدالعظيم بنات   ريم العدادية بسط 39.52919.515152017.585زفتاسند

ابوحسن    41709 محمد محمد على بنات   ريم العدادية بسط واحد3922.518.51414.519.519.57زفتاسند

طعيمه    41710 محمد سعد مصطفى بنات   ريهام العدادية بسط 29.52013.567.515.51664زفتاسند

العادلى    41711 يحيى محمد انور بنات   زكيه العدادية بسط 301813.589.516.51575زفتاسند

الزهرى   41712 محمود عبدالرحمن بنات   زينب العدادية بسط 382618.513.513201994.5زفتاسند

العادلى    41713 منصور عبدالحميد فتحى بنات   زينب العدادية بسط 37.528.51712.513181377زفتاسند

الشنوانى    41714 خليل عبدالمعين محمد بنات   زينب العدادية بسط واحد26151110.51116.5146زفتاسند

شلبى    41715 محمد على محمود بنات   زينب العدادية بسط 36.5261814.51519.51672زفتاسند

صوار     41716 الصاوى الشحات محمد ياسر بنات   زينب العدادية بسط 361816121118.517.583.5زفتاسند

خطاب    41717 احمد محمد يوسف بنات   زينب العدادية بسط 34.51516.513.512.52014.591.5زفتاسند

البربرى    41718 سند الدسوقى السيد بنات   ساره العدادية بسط واحد27.5815.510.59.513.5157زفتاسند

عامر    41719 حسين فرج حسن بنات   ساره العدادية بسط 34.5151249.59.51653زفتاسند

الله     41720 حفظ متولى عبدالسلم عبدالعظيم بنات   ساره العدادية بسط 392616.51314.5191996زفتاسند

لقمه    41721 الحسانين على محمود بنات   ساره العدادية بسط 39.53019.515152019.599زفتاسند

الكمنورى    41722 فاضل عبدالله محمد بنات   سالى العدادية بسط 3011.510.57.57.510.514.554.5زفتاسند

السراجى    41723 ابراهيم عبدالستار رمزى بنات   ساميه العدادية بسط نصف3823.51812.510.517196زفتاسند

حماد    41724 عبدالرحمن حسن عمرو بنات   ساميه العدادية بسط 371713.55.51012.516.563زفتاسند

شرف    41725 حسين عبدالجيد محمد بنات   سعديه العدادية بسط 39.5301814152017.578زفتاسند
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حواس    41726 احمد رمضان احمد بنات   سلمى العدادية بسط 3115743.58.516.564زفتاسند

خليل   41727 عبدالعظيم اسامه بنات   سلمى العدادية بسط نصف29.521.513.510.51014.517.55زفتاسند

خليل    41728 محمد حجاج ايهاب بنات   سلمى العدادية بسط 39.527.5101414.751817.573زفتاسند

عبدالحافظ   41729 عبداللطيف حسن بنات   سلمى العدادية بسط واحد33.5187.57.57.59.515.56زفتاسند

رزق    41730 احمد فاروق حماده بنات   سلمى العدادية بسط 3116.513.55881143زفتاسند

ابوجوده    41731 شحاته صابر شحاته بنات   سلمى العدادية بسط 362411.5810131452زفتاسند

ابومسلم    41732 احمد صابر عثمان بنات   سلمى العدادية بسط 359.51051.516.515.581.5زفتاسند

الجمل    41733 العزب عامر فوزى بنات   سلمى العدادية بسط 37.5271714.5141917.582زفتاسند

داود    41734 احمد حلمى محسن بنات   سلمى العدادية بسط 3923159.51318.518.588زفتاسند

ابوزيد    41735 اسماعيل صلح محمد بنات   سلمى العدادية بسط 328102.53716.571.5زفتاسند

الزهرى    41736 عبدالرحمن عبدالحميد احمد بنات   سمر العدادية بسط 3828.51913.514.52013.588زفتاسند

خضر    41737 عباسمحمد عبدالرحمن بنات   سمر العدادية بسط 32.57.577.57.5121564زفتاسند

المغير    41738 محروس شحاته محمد بنات   سميه العدادية بسط 3321.51010.591216.573زفتاسند

العادلى    41739 العزب حسن العزب بنات   سها العدادية بسط 3723.51714.514.5201675.5زفتاسند

الروينى    41740 هلل عادل صلح بنات   شروق العدادية بسط 3522.51314.510.519.515.555زفتاسند

ابوجحشه    41741 عبدالعزيز محمد مجدى بنات   شروق العدادية بسط 3512.51014.511.51612.554زفتاسند

بسه     41742 عبدالعال محمد عطيه ياسر بنات   شروق العدادية بسط 392919141419.515.568.5زفتاسند

طالب    41743 احمد امين بنات   شمسمحمد العدادية بسط 362110.5117.514.511.576زفتاسند

ابوالنصر    41744 حسين فرج اشرف بنات   شهد العدادية بسط 31.51514.599.514.51566زفتاسند

ابوعرب    41745 حسن محمد السيد بنات   شهد العدادية بسط 392415.57.51.516.51876زفتاسند

بلح    41746 محمود عبدالجواد الشحات بنات   شهد العدادية بسط 3512.57.57.531017.595.5زفتاسند

البيارى    41747 محمد الششتاوى الششتاوى بنات   شهد العدادية بسط 3627.51413.51116.518.576زفتاسند

السودانى    41748 عبدالمقصود الدين حسام بنات   شهد العدادية بسط 35.52116.513.51018.519.575زفتاسند
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عبدالعال    41749 سليم السيد رضا بنات   شهد العدادية بسط 33.512.56.554131262.5زفتاسند

شحاته    41750 السيد عبدالرازق على بنات   شهد العدادية بسط 2916.510.59.57.51615.574.5زفتاسند

الروينى    41751 محمد سليمان عنتر بنات   شهد العدادية بسط 382917.51414.519.517.589.5زفتاسند

عامر    41752 محمد ابراهيم محمد بنات   شهد العدادية بسط 3822.513.51414.5181678زفتاسند

بسه    41753 عبدالعليم سيداحمد محمد بنات   شهد العدادية بسط 393019141518.518.579زفتاسند

بكر    41754 حسين فتحى محمد بنات   شهد العدادية بسط 34151210.59.51718.577زفتاسند

الدنديطى    41755 محمود منصور نادر بنات   شهد العدادية بسط 34.521.51512.511.52018.587.5زفتاسند

جمعه    41756 احمد على السعيد بنات   شيماء العدادية بسط 27125.587.516.513.573.5زفتاسند

صالح    41757 على محمد حسن بنات   شيماء العدادية بسط 33.5176.55.541810.582زفتاسند

عيسى    41758 صالح محمد صالح بنات   شيماء العدادية بسط 32911.55.57.51516.576زفتاسند

حويدق    41759 محمد ابراهيم ياسر بنات   شيماء العدادية بسط 3828.51914.513.52015.598.5زفتاسند

محفوظ   41760 محمد عبدالحميد بنات   صفاء العدادية بسط 287.5484.51116.583زفتاسند

زنتوت    41761 توفيق على عمر بنات   عايده العدادية بسط 31.51274.52.512.514.585زفتاسند

خطاب    41762 محمد دياب محمد بنات   عائشه العدادية بسط 39.528.51914.5152018.596.5زفتاسند

حماد    41763 عبدالرحمن حبيب احمد بنات   عزه العدادية بسط 382717.51414.7519.514.599.5زفتاسند

خرم    41764 الجيوشى محمد احمد بنات   عزيزه العدادية بسط 31154.54.52.5141384.5زفتاسند

حويدق    41765 فتوح نجاح ابراهيم بنات   عفاف العدادية بسط 3017.51013.513.51512.593.5زفتاسند
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عامر     41766 طه الدين علم طه بنات   عفاف العدادية بسط 39.530201515201776زفتاسند

يحيى    41767 السيد الشحات سليمان بنات   عليا العدادية بسط 3511.514121018.515.574.5زفتاسند

البغدادى    41768 السيد مصطفى هشام بنات   علياء العدادية بسط 38.530171514.519.517.589.5زفتاسند

الهبيان    41769 عبدالحميد على عاطف بنات   عليه العدادية بسط نصف24767.52.515.5106زفتاسند

الشقر    41770 على السيد مجدى بنات   غاده العدادية بسط 331510101018.51588.5زفتاسند

جمعه    41771 على عبدالحميد عصام بنات   فاتن العدادية بسط 34.5157.57.5417.513.584زفتاسند

اسماعيل    41772 بكرى ياسين اسماعيل بنات   فاطمه العدادية بسط 28.510.57.5119.517.513.562زفتاسند

غراب    41773 عبدالشافى كمال الزهراء بنات   فاطمه العدادية بسط 33261012.59.519.51664زفتاسند

البربرى    41774 محمد عبدالخالق السيد بنات   فاطمه العدادية بسط 35.528.516.57.54.5181786.5زفتاسند

حماد    41775 الموافى ذكى الموافى بنات   فاطمه العدادية بسط 36.52714.5121219.51667زفتاسند

يوسف    41776 مصطفى محمد بلبل بنات   فاطمه العدادية بسط 32.57117.510.5121582.5زفتاسند

الجحش    41777 سليمان اسماعيل زينهم بنات   فاطمه العدادية بسط 38.5281714.5141917.597.5زفتاسند

المغير    41778 عبدالله ابراهيم سعد بنات   فاطمه العدادية بسط 36.524.5108.5812.51594زفتاسند

صوار    41779 عطيه فؤاد طارق بنات   فاطمه العدادية بسط واحد34.525145.59178.58زفتاسند

ياسين    41780 احمد فوزى محمد بنات   فاطمه العدادية بسط 37.526.512.58.57.51815.586.5زفتاسند

بكر    41781 محمود عبدالحميد مصطفى بنات   فاطمه العدادية بسط 30.51567.59.5101074.5زفتاسند

الروينى    41782 عبدالخالق جابر هشام بنات   فاطمه العدادية بسط 31.512.57.5107.5141054.5زفتاسند

هرجه    41783 محمد عبدالعزيز صلح بنات   فايزه العدادية بسط 3115697.51312.573.5زفتاسند

الجحش   41784 حبيب لطفى بنات   فرح العدادية بسط 37.526.516.51213191879.5زفتاسند

الهبيان    41785 محمود محمد محمد بنات   فوزيه العدادية بسط 391811.5131017.51788.5زفتاسند

الشرقاوى    41786 ابراهيم محمود السعيد بنات   لميس العدادية بسط 392818.512.5142016.589.5زفتاسند

الصياد    41787 ابراهيم يحيى على بنات   مروه العدادية بسط 3119109.57.514.514.575زفتاسند

شاهين    41788 السيد فرج فرج بنات   مروه العدادية بسط 35192.57.57.514.51083.5زفتاسند
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الهوارى    41789 محمد عطيه ابراهيم بنات   مريم العدادية بسط نصف33107.57.55.51285زفتاسند

الراعى    41790 عبدالرحمن بدوى السيد بنات   مريم العدادية بسط 3727.518.510.512.5201552زفتاسند

ابوسريه    41791 مصيلحى بدر حسن بنات   مريم العدادية بسط 3929.516.51411.5181369.5زفتاسند

الجمل     41792 حسن مبروك محمد حسن بنات   مريم العدادية بسط 39.53019.515152017.5910زفتاسند

هاشم    41793 عطيه محمود خالد بنات   مريم العدادية بسط نصف28.522.544.54.5813.54زفتاسند

الوشاحى    41794 طلبه عبدالله عماد بنات   مريم العدادية بسط 3722.512.514.513.5181573زفتاسند

الوشاحى    41795 مصطفى عبدالخالق محسن بنات   مريم العدادية بسط 3825.51414.51319.515.583زفتاسند

الطباخ    41796 عبدالحميد حبيب محمد بنات   مريم العدادية بسط 37.528.5171514.5201788زفتاسند

جاهين    41797 المتولى عبدالنبى محمد بنات   مريم العدادية بسط 35.518.57.5107.519.51665.5زفتاسند

عبدالعال    41798 عبدالعظيم عبدالواحد محمد بنات   مريم العدادية بسط 38.53019.7513.514201777.5زفتاسند

مندور    41799 زكى مصطفى محمد بنات   مريم العدادية بسط 3625101212.519.51698.5زفتاسند

بكر    41800 ابراهيم منصور على بنات   ملك العدادية بسط 372916.514.514.5191599.5زفتاسند

الجحش    41801 عبدالحميد عبدالستار محمود بنات   ملك العدادية بسط 353015145.518.516.578زفتاسند

ابوحسانين    41802 محروسطه احمد بنات   منار العدادية بسط 38.5281914.51519.518810زفتاسند

الشاذلى    41803 السيد عبدالعزيز حبيب بنات   منار العدادية بسط 21124.53.5214.514.563زفتاسند

العنانى    41804 عبدالرحمن عبدالله زكريا بنات   منار العدادية بسط 392819.512.51519.51996.5زفتاسند

بكر     41805 احمد فوزى احمد محمد بنات   منار العدادية بسط 39.53019.515152020910زفتاسند

الحفناوى    41806 محمد فتحى نجاح بنات   منار العدادية بسط 311277.542019.578زفتاسند

المهدى    41807 محمد السيد وليد بنات   منار العدادية بسط 36.523.51313.51219.51979.5زفتاسند

الهربيطى    41808 عبدالمجيد فتحى ايهاب بنات   منال العدادية بسط 29.5151084181479زفتاسند

الجحش    41809 رضوان حبيب حمدى بنات   منال العدادية بسط 29.5154.583.5171568.5زفتاسند

عوف     41810 كامل احمد احمد الله بنات   منه العدادية بسط 35.522117.54.5141056.5زفتاسند

الروينى     41811 حامد يحيى حامد الله بنات   منه العدادية بسط 38.52919.51515202099.5زفتاسند
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الدسوقى      41812 محمد العوادى محمد رضا الله بنات   منه العدادية بسط 38.53019.514.513.52019.579زفتاسند

شاهين     41813 السيد فرج فرج الله بنات   منه العدادية بسط 3524.5687.51919.567.5زفتاسند

مشالى     41814 الحسانين شعبان فوزى الله بنات   منه العدادية بسط 23.511.52.57.52.51117.565زفتاسند

القلوى    41815 الدسوقى ابراهيم حسن بنات   منه العدادية بسط 34.525109.561617.584زفتاسند

الشاذلى    41816 رشاد عطيه خالد بنات   منه العدادية بسط 38301912.514.751915.564زفتاسند

بركه    41817 عبداللطيف عبدالجيد مجدى بنات   منه العدادية بسط 39.52819.514.75152018.5710زفتاسند

الوشاحى    41818 مصطفى سيداحمد عزت بنات   منى العدادية بسط 38.52618.514.7511.519.52077.5زفتاسند

ابوبركه    41819 عبدالمجيد الديب محمد بنات   منى العدادية بسط 13.51361.5واحد28.51567.5زفتاسند

جرامون     41820 ابراهيم متولى على محمد بنات   منى العدادية بسط 30.526.519.541.514.51853زفتاسند

عرب    41821 محمد عبدالحميد نبيل بنات   منى العدادية بسط 38.52916.514132016.565زفتاسند
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الوشاحى    41822 السيد لطفى نبيل بنات   منيره العدادية بسط 34.5196.511.55.511.51762زفتاسند

هل    41823 كمال مصطفى نبيل بنات   مها العدادية بسط 37281914.514.519.518.578.5زفتاسند

احمد    41824 حسين احمد ياسر بنات   مها العدادية بسط 37.526.51515918.51584.5زفتاسند

الرفاعى    41825 حسين سليمان حسين بنات   مى العدادية بسط 30.510.5101337.511.553زفتاسند

حماد    41826 عبدالمجيد السعيد خالد بنات   مى العدادية بسط 39.5301915152016.5910زفتاسند

المنجى    41827 محمد السيد محمد بنات   مى العدادية بسط 30.51710.514.5918.512.575زفتاسند

الشربينى    41828 حسين على محمد بنات   مى العدادية بسط 3619.51311.57.51813.562.5زفتاسند

المغير    41829 توفيق عبدالعظيم توفيق بنات   مياده العدادية بسط 81453.5واحد28.582.59زفتاسند

الشرقاوى     41830 محمد شوقى محمد ابراهيم بنات   ميار العدادية بسط 27.517.56.55.54.5111073زفتاسند

العادلى    41831 عوض عزت بلل بنات   ميرنا العدادية بسط 35207.5910121466زفتاسند

ابوعرب    41832 محمد عبدالسميع وائل بنات   ميرنا العدادية بسط 28.59.5693131163.5زفتاسند

صوار    41833 متولى سعيد متولى بنات   ميسره العدادية بسط 121552.5واحد2815711زفتاسند

يونس    41834 عبدالعزيز محمد ابراهيم بنات   ناديه العدادية بسط 30.52110.511.57.5131665زفتاسند

جمعه    41835 محمد على السيد بنات   ناديه العدادية بسط 362418.514.51518.514.587.5زفتاسند

ابوخطاب    41836 محمود فتوح عبدالحميد بنات   نانسى العدادية بسط 38.528101310.519.516.582.5زفتاسند

الغنام    41837 الدسوقى رفعت ابراهيم بنات   نبيله العدادية بسط 31.51212.587.51419.572.5زفتاسند

الراعى    41838 حامد مصطفى احمد بنات   نجوان العدادية بسط 37281714131919.574زفتاسند

الجحش   41839 الدسوقى امين بنات   ندا العدادية بسط 27.5154.57.53.51019.594زفتاسند

حماد    41840 كامل عبدالفتاح خالد بنات   ندا العدادية بسط 26.56.577.541015.572زفتاسند

الوشاحى    41841 عبده فاروق احمد بنات   ندى العدادية بسط 393019.514.515201689.5زفتاسند

الدنديطى    41842 عبدالعزيز محمد المغاورى بنات   ندى العدادية بسط 121671.5واحد266.562.5زفتاسند

ابوعرب    41843 عبدالرسول رشدى محمد بنات   ندى العدادية بسط 29957.54.512.51972.5زفتاسند

خضر    41844 السباعى عبداللطيف محمد بنات   ندى العدادية بسط 37.524.5111412.52019.599.5زفتاسند
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الجندى     41845 احمد فؤاد محمد منصور بنات   ندى العدادية بسط 3828171415202088.5زفتاسند

السايح    41846 احمد محمد محمود بنات   نعيمه العدادية بسط واحد14.5197صفر3528.513.52زفتاسند

هل    41847 المصيلحى محمد المصيلحى بنات   نهى العدادية بسط 35.52313.557.518.519.573.5زفتاسند

غنيم   41848 عبدالخالق حمدى بنات   نوران العدادية بسط 31.515118412.519.574زفتاسند

محمد    41849 عبدالمعطى محمد خالد بنات   نورهان العدادية بسط 288.575.54.513.51975.5زفتاسند

الزهرى   41850 جوده رضا بنات   نورهان العدادية بسط 33.5241614121919.575.5زفتاسند

عبدالباقى    41851 محمد محمد رفعت بنات   نورهان العدادية بسط 332310.5103.51418.583زفتاسند

يونس    41852 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بنات   نورهان العدادية بسط 297107.57.513.518.583.5زفتاسند

عجيل    41853 جمعه عبدالقادر احمد بنات   نيره العدادية بسط 3826.51413.51219.51895.5زفتاسند

السايح    41854 احمد محمد السيد بنات   نيره العدادية بسط 3827151412.5201888.5زفتاسند

جرامون    41855 متولى حامد اشرف بنات   هاجر العدادية بسط 32.5810104.516.51885زفتاسند

شحاته    41856 السيد عبدالرازق سعد بنات   هاجر العدادية بسط 31.515.5107.55.518.51663.5زفتاسند

حماد    41857 محمد على سليمان بنات   هاجر العدادية بسط 34181667161786زفتاسند

جرامون    41858 محمد عبدالعزيز عاطف بنات   هاجر العدادية بسط 3323.5108.5419.519.579زفتاسند

السايح    41859 احمد عبدالبارى محمد بنات   هاجر العدادية بسط 2711.57.55614.51555.5زفتاسند

الجحش    41860 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بنات   هاجر العدادية بسط 3828181514.752019.5710زفتاسند

الصعيدى   41861 عبدالعزيز محمد بنات   هاله العدادية بسط 382617.51513.519.519.5610زفتاسند

الشرقاوى     41862 سند محمد حمدى الله بنات   هبه العدادية بسط 36.52316.51312.519.51888.5زفتاسند

الزهرى    41863 عبدالحميد محمد عبدالحميد بنات   هبه العدادية بسط 36.52819.51412.51916810زفتاسند

ابوعرب   41864 عوض عبدالسلم بنات   هبه العدادية بسط 32157.510.53.512.511.576زفتاسند

صوار    41865 متولى رشاد صبرى بنات   هدير العدادية بسط 332010129.519.516.566.5زفتاسند

شوشه    41866 حامد سعد طارق بنات   هنا العدادية بسط 3425.51013.51018.510.559زفتاسند

لماضه   41867 عبدالرحمن احمد بنات   هند العدادية بسط 3724.51711.51419.518.5910زفتاسند
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الشلقانى    41868 احمد محمد احمد بنات   وفاء العدادية بسط 34.517.512.511.57.51717.578زفتاسند
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يونسسعده    41869 منصور عادل بنات   وفاء العدادية بسط 3671311.57.518.515.566زفتاسند

ابوجوده    41870 شحاته صابر محمد بنات   ولء العدادية بسط 3516101012.516.51467زفتاسند

حماد     41871 عبدالهادى لطفى محمد ابراهيم بنات   ياسمين العدادية بسط 34.52311.514.7513.51817.567.5زفتاسند

غنيم    41872 عبدالسميع احمد اشرف بنات   ياسمين العدادية بسط 35.5251314.513.51817.588زفتاسند

عبدالمنصف   41873 وجدى السيد بنات   ياسمين العدادية بسط 3627.513.512.58191877زفتاسند

شحاتة     41874 النبى حسب عبدالله عبدالنبى بنات   ياسمين العدادية بسط 3251593191977.5زفتاسند

الطباخ    41875 محمد توفيق على بنات   ياسمين العدادية بسط 32127.513.57.517.5976زفتاسند

البلقاسى    41876 العجمى ابراهيم حسن نصف281513.57.52.51511.55زفتاابراهيم

يوسف    41877 عبدالخالق عبدالحفيظ عبدالبديع 36.522.516.513.51015.51566.5زفتاابراهيم

غانم    41878 محمد ابوزيد عيد 362419.513.51118.513.567.5زفتاابراهيم

ريه    41879 عبدالغفار البندارى محمد 28.520.517.5115.512.58.566.5زفتاابراهيم

بحيرى     41880 احمد سيد عبدالمنعم ابراهيم 37.528.519.514.513201666.5زفتااحمد

عصر   41881 زكريا احمد 33261611.54.515.51055زفتااحمد

الجوهرى    41882 محمد السيد اسعد 3527.517.5139.52014.545زفتااحمد

شاهين    41883 محمد عبدالرافع اشرف 35.52717.5139.5181556.5زفتااحمد

احمد    41884 مرسى محمد اشرف 2315177.55.515.57.566.5زفتااحمد

الخولى    41885 عبدالسلم محمد خالد 3628.519.7514.511.51817.565زفتااحمد

عفان   41886 احمد سامح 32.51517.511.5912.51066زفتااحمد

سليم   41887 حسن سليم 29.517.514.57.54.51014.555.5زفتااحمد

الشهابى    41888 منصور محمد صبرى 33.51715.59.55161965.5زفتااحمد

بحيرى    41889 محمد وهيب طارق 8.517.554.5واحد31.515107.5زفتااحمد

عبدالعال    41890 احمد السعيد عادل 31.522.51711.510.5171756.5زفتااحمد

صيام    41891 راغب فريد عبدالحميد 37.52619141219.51753زفتااحمد
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عبدالله    41892 هلل محمد محروس 3416.515125.5151855.5زفتااحمد

حويش    41893 مصطفى احمد محمد 33.52415.513.511181558زفتااحمد

مخلوف    41894 عبدالرحمن باشا محمد 2721.51612.58121157.5زفتااحمد

احمد    41895 سيد محمد ياسر 39302014.515201568زفتااحمد

الجوهرى    41896 محمود محسن محمد 382919.7514.515201769.5زفتاادهم

ابوالنصر    41897 محمد بدير شعبان 35.51113.510.5101916.584.5زفتااشرف

الجمل    41898 عبدالمعز السيد عبدالمعز 3611147.5518.51672.5زفتاالسيد

الجندى    41899 عطيه جمال عبدالسميع 382919.7514152018.587.5زفتاجمال

العدلى    41900 السيد حسن مسعد 33231258.516.51584.5زفتاحاتم

عمار    41901 محمد فتحى وليد 39291913.5132018.567زفتاحازم

الجندى    41902 اسماعيل حسن اسماعيل 35241713.514.5191656زفتاحسن

الجبالى    41903 السيد ابوالفتوح حماده 37.52017119.51917.563.5زفتاحمدى

حويشى    41904 حامد عبدالمولى محمد 23.51511.552.5131663.5زفتاحمدى

الجوهرى    41905 زكى على محمد 13.51563.55.5101055زفتاخالد

علوفه    41906 على عبدالمنعم نبيل 3010.510.57.55.514.51063زفتاخالد

غانم    41907 عبدالسميع محمد محمد 36.52619.513.5132017.573.5زفتارحيم

فرحات    41908 عبدالعزيز محمود عيد 2917.511.5105.51712.542.5زفتازياد

الشربينى    41909 سيداحمد شفيق منصور 332511.54.551111.573.5زفتازياد

سالم    41910 على السيد اسامه 3530181414201866.5زفتاسالم

احمد    41911 ابراهيم صبرى ابراهيم 2820.5113.55141175زفتاسمير

الدعباس    41912 على محمد محمد 373019.514.75152012.578.5زفتاعادل

حجازى    41913 عبدالستار فتحى السعيد 30.51515.54.58179.568.5زفتاعاطف

صيام    41914 راغب احمد محمد 39302014.513.519.51656.5زفتاعبدالرحمن

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم

. أ     ت المشتركة ع سالم ابراهيم



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1945

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

هيكل    41915 عبدالغنى عبدالرحمن محمد 37.527201314201566زفتاعبدالرحمن

البلقاسى    41916 محمد عبدالمنعم محمد 2815.511.511961254زفتاعبدالرحمن

العدلى   41917 عبدالعزيزطه نبيل 38271510.514201463.5زفتاعبدالرحمن

حطب    41918 محمد ابوعرب وائل 353010117.52010.576.5زفتاعبدالرحمن

البلقاسى    41919 ابراهيم ابراهيم خالد 23.525103.5215667زفتاعبدالعزيز

العساسى    41920 السيد فوزى اشرف 332710.510.51017.510.567.5زفتاعبدالله

الديب    41921 ابراهيم احمد حمدى 373015.5131319.51266.5زفتاعبدالله

سالم    41922 محمد داود سمير 35.530131210.519.51257زفتاعبدالله

الصيفى    41923 السباعى السعيد محمد 352915107.518.58.566زفتاعبدالله

ابوحسين    41924 ابراهيم احمد رجب 15.5946واحد30.520104زفتاعلى

ابوالمعاطى    41925 محمد فتحى احمد 29.53013.5118.518.511.556زفتافتحى

الموشى    41926 عبدالرحمن ابراهيم نبيل 2928117.55101165زفتافتحى

عبدالله    41927 سالم عبدالموجود سالم 32.52511.57.531416.567زفتافرج

ابوالمعاطى    41928 محمد فوزى حسام 31.529105.53.5191456زفتافوزى

عصر    41929 عبدالدايم محمد السيد 36.530159.57.519.513.577.5زفتالطفى

الهورينى    41930 حسانين ضياء ممدوح 32.526.51043.5171166.5زفتامجدى

المنياوى    41931 عزب السيد عصام 29.525723.513.5656.5زفتامحروس

الجوهرى    41932 ابوالسعود حلمى ابراهيم 25.5246.57.53.514957زفتامحمد

عصر    41933 احمد زكريا ابراهيم 3729.511.512816.51169زفتامحمد

عبدالجواد   41934 عبدالمهيمن ابراهيم 37.529.516.51412.519.51759.5زفتامحمد

القط    41935 عبدالمقصود محمود ابراهيم 37.53018.514.5142014.559.5زفتامحمد

ابوسمره    41936 فياض ابراهيم احمد 35.53019.75131519.517.559.5زفتامحمد

حسين    41937 عطيه السيد احمد 24237.52.53.51014.557.5زفتامحمد
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العدوى    41938 ابوالفتوح فتحى احمد 20.5207.523.5108.566.5زفتامحمد

الفقى    41939 بركات محمد اسامه 38291914.514.5201758.5زفتامحمد

هيكل    41940 احمد عبدالحليم اشرف 37292014.515201769زفتامحمد

خلف    41941 عبدالعزيز عبدالحميد اشرف 36.527201414201478.5زفتامحمد

الشباسى    41942 السيد محمد الحسينى 23.5211812.57.51613.568زفتامحمد

الصباغ    41943 عبدالحفيظ محمد السعيد 28.52319.514111915.587.5زفتامحمد

الجوهرى   41944 السباعى السيد 38.52919.7514.514.52015.5710زفتامحمد

الصيفى    41945 السيد الطاف السيد 21.51817.512.51019.51276.5زفتامحمد

محمود    41946 الطنطاوى مطاوع الطنطاوى 12.515.517.510.591813.556زفتامحمد

ابوالمعاطي   41947 عبدالرحيم حمدان 2211.516.59.5513.51452.5زفتامحمد

الصيفى    41948 امين محمد رأفت 353019.514.514191867.5زفتامحمد

البهنسى    41949 عبدالرحمن محمد ربيع 35.5271914.5112016.567زفتامحمد

عفان    41950 رياض الشحات رضا 32201614317.516.566زفتامحمد

عفان    41951 رياض فتحى رياض 35.528169.57.51915.567زفتامحمد

عمار    41952 البيومى مهدى سعد 7.51510.593.51814.554زفتامحمد

ابورواش   41953 عبدالحليم صبرى 24.57.513.5941610.553.5زفتامحمد

الصيرى    41954 مصطفى محمد صبرى 37.5291913.51019.511.563.5زفتامحمد

سالم    41955 نصر محمد صبرى 32.52518.5137.518.516.555زفتامحمد

الجوهرى    41956 منصور عوض عادل 302518137.5181863زفتامحمد

عبيد    41957 عبدالخالق صبحى عبدالخالق 3426.51713.591915.565.5زفتامحمد

سالم   41958 عبدالموجود عبدالله 30.52315.512.5419.51353زفتامحمد

الجوهرى    41959 عبدالجليل عبدالحليم فايز 28.522.5179.55181363زفتامحمد

حويش   41960 عبدالعزيزمحمد محمد 3625.518.5128181178زفتامحمد
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موسى    41961 سليمان السيد محمود 3818.5191211.51712.568زفتامحمد

ابوالنصر   41962 بديرمحمد محمود 3828.519.514.51519.515.5710زفتامحمد

عمار    41963 مختار عبدالحكيم مختار 38282014.512.52015.5710زفتامحمد

الدعباس     41964 همام عبدالغنى مصطفى 33.5211713.510201879.5زفتامحمد

الموشى    41965 عبدالرحمن ابراهيم نبيل 342614131118.51366زفتامحمد

عامر    41966 الدسوقى عبدالنبى يوسف 23.56.5733.54.5765.5زفتامحمد

الحريرى   41967 مختار السعيد 33.525.510.59.510.51515.566زفتامحمود

الوكيل    41968 المتولى احمد طارق 33.52211109.51316.589زفتامحمود

هيكل    41969 عبدالغنى جاد محمد 25.5171010813.51168زفتامحمود

الصيفى    41970 عبدالمنعم عطيه محمد 29.52210141214.511.567زفتامحمود

عمار    41971 ابوالسعود محمد محمد 35.52811.512.57.51913.585زفتامحمود

حويشى   41972 عبدالعزيزابراهيم السيد 311811.53.57.513.511.576زفتامصطفى

حويش    41973 عبدالحميد احمد رضا 342314.547.518.511.566زفتامصطفى

البهنسى    41974 عبدالرحمن محمد رمضان 35.52617.5118191066زفتامصطفى

هيكل    41975 مرسى زكى صبرى 8.5106.522.5313.555.5زفتامصطفى

عمار    41976 محمد هلل عبدالمحسن 37.53018.58.59.518.512.579زفتامصطفى

زيدان   41977 محمد موسى 30.53012431414910زفتامصطفى

هيكل    41978 مصطفى فتحى احمد 34.520.514.511.59.5181789زفتامؤمن

الخولى    41979 عبدالحليم توفيق عادل 37271914.513.52016.578.5زفتانادر

الشرقاوى    41980 على عطيه محمد 39302014.514201789.5زفتاوليد

العبد    41981 عبداللطيف فاضل شعبان 24.5151312.541311.574زفتايوسف

القط    41982 محمد لطفى محمد 34.521.519117.515.51774زفتايوسف

سالم     41983 طلبه نصر محمد اشرف 3726.51213.59.51917.565زفتااحلم
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زرد    41984 فوزى محمد عبدالناصر 35.53015.51515202076زفتااسراء

العدلى   41985 عبدالعزيزطه محسن 393019.514.515202088.5زفتااسراء

عيد    41986 ابراهيم محمد ممدوح 34.52813.5141419.515.584زفتااسراء

علوفه    41987 فرحات محمد ابراهيم 37.53014.51514.519.52064زفتااسماء

الخولى    41988 عبدالحليم ابراهيم جمال 3416.51012.531319.562.5زفتااسماء

برغوت    41989 ابراهيم عبدالعاطى حمدى 3020.51414916.513.584زفتااسماء

صيام    41990 عبدالرحمن عبدالعزيز طه 35.52314.5158.517.51784.5زفتااسماء

الصيفى    41991 محمد عبدالغنى حمدى 37.5281714.512.519.519.584.5زفتاافتخار

هيكل   41992 عبدالموجود حمدى 36.528.516157.5201785زفتاالء

حسين    41993 محمد محمد محمد 34.522.513145.515.51987زفتاالء

الدعباس    41994 يوسف مصطفى محمد 3830201515201999.5زفتاالء

جمعه    41995 ابوالمعاطى عبدالعزيز جمال 26157.510.5214.514.583.5زفتاامال

متولى    41996 السيد متولى سامى 31.51710.513.5212.517.584.5زفتاامال

جمعه    41997 ابوالمعاطى عبدالعزيز جمال 23.5151011213.51374.5زفتاامانى

الوكيل    41998 المتولى احمد وليد 38.530191514.52018810زفتاامانى

ختعن    41999 عبدالعظيم رضا اشرف 37.52615.51512.5172089.5زفتاامل

قمر    42000 عبدالواحد السيد عبدالواحد 2422.57.5109101455زفتاامل

العشرى     42001 على محمد حلمى عصام 372614127.518.51755.5زفتاامل

الصيرى    42002 مصطفى عبدالرازق محمد 177107.54.51311.575زفتاامل

غلب    42003 عبدالستار يحى رضا 206.577.54.56.514.585زفتااميره

الجوهرى    42004 عبدالمقصود احمد عادل 2910.511.57.57.51313.587زفتااميره

ياسين     42005 محمد حسين قاسم سيد 39.52919.515152018810زفتاانجى

ابوالقمصان   42006 حامد محمود 29.510.564.531014.576.5زفتاايات
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الجندى    42007 اسماعيل حسن وائل 35.526.517.515152016.598.5زفتاايات

الجوهرى    42008 عبدالحميد عبدالغنى السيد 34.524.518.51514.752019.588زفتاايمان

بصله    42009 احمد على رضا 34.516101412.513.514.586.5زفتاايمان

يوسف    42010 عبدالغفار رزق فريد 27.5117.587.51010.577.5زفتاايمان

صيام    42011 عبدالحميد حمدى ايمن 3929191415201697.5زفتاايه

الفقى    42012 انور محمد حسين 29.5157.57.57.5121267زفتاايه

عيسى    42013 محمد صبرى هانى 39.53019.751415201989.5زفتابسمله

العدوى    42014 عبدالمنعم موسى عبدالمنعم 339.5107.57.5141698زفتاتسنيم

موسى    42015 محمد يحى اشرف 38.529.518141519.51989زفتاتهانى

ابوحسين    42016 حسين عطيه احمد 38261513.51519.51879.5زفتاحنان

الموشى    42017 ابوالفتوح محمد سمير 37.525.510.513.514.515.51889.5زفتاحنان

عبدالرحمن    42018 محمد خير خالد 3314.51112.510141778زفتاخلود

حويشى    42019 جاد على محمد 27.56.55.547.56.512.575زفتادعاء

سليمان    42020 صديق احمد ابوالمعارف 37.52619.513.514.75201475زفتارانيا

الجوهرى    42021 لطفى محمد عنتر 2817511.511.511.511.587زفتارحمه

عبدالعزيزالجمل    42022 محمد عبدالفتاح محمد 36.523.51410.591714.587.5زفتارحمه

سليمان    42023 حموده سليمان عبدالناصر 37.52618.5141419.51958.5زفتارضوه

عمار    42024 عبدالمنعم رضا عادل 372518.511.5131818.578زفتاروان

سالم    42025 عبدالمنعم السيد حلمى 3721.51713131918.558زفتاريم

الطباخ    42026 اسماعيل جابر عبدالله 31151343.510856زفتاريهام

الصابر    42027 محمود فوزى اشرف 36.52818.51410.519.51579زفتازينب

القط     42028 احمد سيد محمد لطفى 36.522.518127.5201378زفتازينب

الصيفى    42029 عبداللطيف رشدى حسن 351511.53.54.511.51267زفتاساره
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هيكل   42030 عبوده عبدالمنعم 36.52918.514.513201665زفتاساره

الشافعى    42031 شفيق صلح محمد 3015.5107.55111675زفتاساميه

عمار    42032 البيومى محمد ياسر 3318.51410917.511.563زفتاسلمى

زيدان     42033 ابراهيم الهادى فاروق على 3417.51282.5111657.5زفتاسها

الجوهرى    42034 عبدالمعز محمد عبدالجيد 36.524171112.518.51279زفتاسهيله

القط      42035 احمد سيد محمد لطفى محمود 36.526.517.514.513.5191868زفتاسوسن

عبيد    42036 يوسف احمد رمضان 35.522.51814.511.51816.568زفتاشروق

الجندى    42037 محمد السعيد محمد 37.52211117.5101766.5زفتاشروق

الطباخ    42038 اسماعيل عبدالملك عبدالوهاب 37.529.515.57.5819.517.566زفتاشمس

الطباخ    42039 اسماعيل عبدالملك عبدالوهاب 372816.5992016.567زفتاشهد

صيام    42040 عبدالحميد رشدى عمر 37.520.51513.513131467زفتاشهد

السيد    42041 مصطفى فتحى فريد 37.51814.55.55.5181453.5زفتاشهد

عفان    42042 الله عوض مصطفى 38.528.51914.7510.5201862.5زفتاشهد

علوفه    42043 على عبدالمنعم نبيل 36.520.51011813.51957زفتاشهد

الدين     42044 شرف عبدالحميد صبرى وليد 29.511.56.512.52.5101858زفتاشهد

مبارك    42045 السيد عبدالحميد ابراهيم 3823.519.513.514.519.518.558زفتاشيرين

احمد    42046 اسماعيل عبدالحليم اسماعيل 392719.514.513.51918.5610زفتاشيماء

العساسى    42047 السيد عبدالرحمن محمد 35.5111514514.52058زفتاشيماء

غلب    42048 عبدالستار يحى محمد 22.59131321.51957.5زفتاصدفه

النجار    42049 مرسى عبدالمقتدر احمد 307.51013.55.513.516.558.5زفتاعواطف

عبدالرحمن    42050 محمد خير احمد 23.57395612.546زفتاغاده

النجار    42051 محمد عبدالمنعم محمود 31.59.51012.5511.516.577.5زفتاغاده

سالم    42052 محمد احمد حسن 37.528.519.514.51316.51886.5زفتافاتن
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الصابر    42053 احمد فاضل ابوالعل 3924181514.515.51967.5زفتافاطمه

الشباسى    42054 السيد محمد اسامه 24136.55.52.5101455.5زفتافاطمه

ابوشعيره    42055 عبدالوهاب فوزى الزهراء 34.511.51011.54.5121768.5زفتافاطمه

العدوى    42056 ابوالفتوح سالم وائل 3928181411.51919.5710زفتافاطمه

البلقاسى    42057 ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز 37.525.51113.55.514.515.566.5زفتالبنى

بحيرى    42058 عبدالرحمن احمد بهجت 39.53019.515152018.5610زفتاليلى

القط    42059 محمد رشاد ياسر 35237.512.54.5111869زفتاليلى

موسى    42060 عبدالمنعم موسى احمد 329.531491313.566زفتامحاسن

عفان    42061 السعيد عبدالفتاح احمد 36.527.519141219.518.5610زفتامريم

ساسه    42062 احمد فتحى احمد 3929.5191514.5181967.5زفتامريم

عمار    42063 عطيه محمد احمد 39.52919.514.514.52018610زفتامريم
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كشك     42064 موسى عبدالحكيم الدين مجدى 37.52315.513.57.516.51656زفتامريم

البهنسى    42065 عبدالرحمن محروس عمرو 32.5167.57.57.5181756.5زفتامسعده

عمار    42066 عبدالمنعم رضا محمد 33.515107.57.5161766.5زفتاملك

الجوهرى     42067 ابوالفتوح محمد ايمن الله 3928.518.514.514.752013.555.5زفتامنه

الصابر     42068 الدين كمال صلح الله 29.58434.517.510.556.5زفتامنه

غلب     42069 عبدالستار محمد عبدالستار الله 30.512.55.555.51814.567.5زفتامنه

ابوريه    42070 وهبه محمد الله 307.5431.517.51269.5زفتامنه

الشربينى     42071 سيداحمد شفيق محمود الله 39.53019.514.75152020710زفتامنه

الجوهرى    42072 عبدالرحمن صبرى عبدالرحمن 36.516.510121218.51779.5زفتامنه

الجوهرى    42073 منصور عوض منصور 3418.55101018.514.559زفتامنه

عبدالرحمن    42074 محمد خير احمد 248.524.55167.554.5زفتامنى

محمد    42075 ياسين معتمد سامح 26.5674.5416.51364زفتامنى

ابراهيم   42076 كمال محمد 28.5114.57.57.51713.565زفتامنى

علوفه    42077 عبدالله جوده ياسر 31.52071210.519.51668زفتامها

هيكل    42078 احمد حامد جمال 3723161413201579زفتاندى

سعد    42079 احمد السعيد خالد 22.5952.5517.51279.5زفتاندى

غنيم    42080 سيد محمد ربيع 39281913.5152018.5610زفتاندى

سالم    42081 محمد داود عبدالحليم 3624.51914.513.5201679.5زفتاندى

الحريرى   42082 مختار عبداللطيف 3726.514.585.519.517.578زفتاندى

الشهابى    42083 على محمد على 37.52719.513132016.567زفتاندى

البهنسى    42084 السيد حمدى عماد 31.520.513.57.54.51817.556.5زفتاندى

شاهين     42085 دياب محمد احمد وليد 36.5101011.59.51714.567زفتاندى

الدعباس     42086 عبدالمنعم احمد سيد ياسر 3826.519.51414.5201778زفتاندى
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الكفافى    42087 محمد صبرى محمد 32.597.57.55.5171366.5زفتانسمه

شلبى     42088 حسن حسين الدين شمس 3724.517.512.5141913.579زفتانعمه

حماد    42089 محمد عبدالرحمن اسامه 3929191415201479زفتانهله

مخلوف    42090 ابراهيم الشحات احمد 362810.511.512.518.511.569زفتانورهان

الطنطاوى    42091 حسين احمد حسين 36.5156.51210.5171258.5زفتانورهان

بحيرى    42092 عبدالرحمن سيداحمد سامى 38.519.51313.514181868.5زفتانورهان

الدابى    42093 على حامد عبدالحميد 328.53.52.54.54.51067زفتانورهان

السباك    42094 ابوالعزم محمد هشام 372510.5141219.51168.5زفتانورهان

الصابر   42095 عبدالحكيم عبدالرحمن 13.554واحد305.53.52.53.5زفتانيرمين

السيد    42096 حسن محمد محمود 3929201415201668زفتانيره

طاحون    42097 عبدالحميد احمد شهدى 38.529181514.5201699.5زفتاهاجر

شعبان    42098 عبدالخالق احمد عبدالخالق 34611.512.59.51715.557.5زفتاهاجر

النجار    42099 جابرمحمد الدين جلل 30.54.531.51.5131055.5زفتاهانم

البهنسى    42100 عبدالمنعم عبدالله ممدوح 38261912.512.519.516.558.5زفتاهايدى

البلقاسى    42101 محمد عبدالمنعم هانى 37.530161312191469زفتاهايدى

ابواحمد    42102 ابراهيم محمد عبدالحليم 22156.57.5611.51656.5زفتاهبه

الصيرى    42103 مصطفى محمد صفوت 38.527.519.51213.5181757.5زفتاهدى

يوسف    42104 عبدالخالق عبدالموجود محمود 37.524.51013.5131213.549زفتاهناء

سالم    42105 ابوالفتوح السيد محمد 37.53019.513.51519.7512.559.5زفتاهيام

ابوالصفا    42106 ابوالفتوح محمد وليد 382918.5141519.512.569.5زفتاوعد

محمدالسيد   42107 جوده صبرى 34.521119.5814.51478.5زفتاولء

الجوهرى    42108 عبدالقادر صلح رمزى 321910.588.51713.578.5زفتاياسمين

البدوى    42109 السيد الطنطاوى السيد الجوهرى  احمد ممدوح 32.5241911.57.519.51478.5زفتااللواء
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غانم   42110 عبدالرحمن رضا الجوهرى  احمد ممدوح 382819.7512.514.51917.5810زفتااللواء

النقيب    42111 عبدالقوى عبالعال صبحى الجوهرى  احمد ممدوح 20141097.51213.579.5زفتااللواء

غانم    42112 توفيق مصطفى عبدالحميد الجوهرى  احمد ممدوح 38.528.519.512.51419.7519.579.5زفتااللواء

النقيب    42113 سيداحمد على محمد الجوهرى  احمد ممدوح 20.51514.597.512.51198.5زفتااللواء

النقيب    42114 زكى زكريا نادر الجوهرى  احمد ممدوح 34.524.518.511.5121818.599.5زفتااللواء

غانم    42115 محمد عوض موسى الجوهرى  ادهم ممدوح 17.511.513.55.54.512.51467زفتااللواء

النقيب   42116 حجازى رمزى الجوهرى  حجازى ممدوح 2110.5753126.567زفتااللواء

غانم    42117 محمد احمد عنتر الجوهرى  زياد ممدوح 36.526.519151317.51479.5زفتااللواء

النقيب    42118 محمد احمد فؤاد الجوهرى  سيف ممدوح 3828.519.5151519.51759زفتااللواء

النقيب     42119 السعيد النبى محبوب السعيد الجوهرى  صبرى ممدوح 11.5151038136.586.5زفتااللواء

غانم    42120 البندارى عبدالحميد البندارى الجوهرى  عبدالحميد ممدوح 13.51510.54.54129.568زفتااللواء

غانم    42121 محمد عبدالغنى عبود الجوهرى  عبدالغنى ممدوح 11.5101045101055زفتااللواء

غانم    42122 عبدالحميد جبر ربيع الجوهرى  عصام ممدوح 36.52918.51214.7519.515.565زفتااللواء

سويدان    42123 محمد الشحات عبدالعزيز الجوهرى  كريم ممدوح 382919.51213.519.51768زفتااللواء

غانم    42124 الرفاعى فؤاد محمد الجوهرى  مازن ممدوح 292217.559.517.51678زفتااللواء

ابوزيد    42125 محمد حماد ابراهيم الجوهرى  محمد ممدوح 311714.583.51714.542.5زفتااللواء

غانم    42126 احمد محمود احمد الجوهرى  محمد ممدوح 14.515.561.5نصف295.5107.5زفتااللواء

غانم    42127 توفيق مصطفى جهاد الجوهرى  محمد ممدوح 7.51542واحد213.54.51.5زفتااللواء

النقيب   42128 مختار محمود الجوهرى  محمد ممدوح 1416.543.5واحد269133زفتااللواء

غانم    42129 احمد صالح رضا الجوهرى  محمود ممدوح 1834.51.51.56.516.543.5زفتااللواء

غانم    42130 احمد محمود احمد الجوهرى  مصطفى ممدوح 6.5441.51.51016.553.5زفتااللواء

غانم    42131 محمد زهير محمد الجوهرى  مصطفى ممدوح 7.53.53.522613.553زفتااللواء

النقيب    42132 زكى رضا هانى الجوهرى  مصطفى ممدوح 2512107.53.51118.545زفتااللواء
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ابوغنيمه    42133 بركات عبدالحميد عبدالحميد الجوهرى  نافع ممدوح 6.51453واحد83.54.51.5زفتااللواء

غانم    42134 محمد زهير مرعى الجوهرى  يوسف ممدوح 30.59.512.597.51414.545زفتااللواء

غانم    42135 عبدالسلم عطيه صالح الجوهرى  اسراء ممدوح 2986.585121755زفتااللواء

ابوزيد    42136 محمد حماد ابراهيم الجوهرى  امانى ممدوح 30.5151587.513.51663.5زفتااللواء

عبدالقادر    42137 عبدربه عبدالله تامر الجوهرى  امانى ممدوح 34171397.517.517.552.5زفتااللواء

النقيب    42138 كمال فرحات محمد الجوهرى  اميره ممدوح 38.51915.510.58.518.518.562.5زفتااللواء

غانم    42139 المغاورى صلح مجدى الجوهرى  امينه ممدوح 22.55.576.55.58.512.552.5زفتااللواء

النقيب   42140 مرادالشحات عصام الجوهرى  ايمان ممدوح 21.52.56.54.535.51463زفتااللواء

غانم    42141 المغاورى صلح اسامه الجوهرى  ايه ممدوح 3929.517.51413191557.5زفتااللواء

النقيب    42142 عمر احمد محمد الجوهرى  حبيبه ممدوح 31.518.51311817.51658.5زفتااللواء

ابوالمجد    42143 محمد جمال سالم الجوهرى  دعاء ممدوح 28.571497.51413.555زفتااللواء

هيكل    42144 عطيه عطيه صبرى الجوهرى  دعاء ممدوح 13105.54251355زفتااللواء

سويدان    42145 محمد جمال جمعه الجوهرى  رباب ممدوح 22.5532.51.564.563.5زفتااللواء

النقيب    42146 زكى زكريه يحيى الجوهرى  رغده ممدوح 38.52919.51314.52015.578.5زفتااللواء

النقيب    42147 محمد احمد فؤاد الجوهرى  سلمى ممدوح 336.51410.5418.517.587زفتااللواء

غانم   42148 عبدالحميدجبر بهاءالدين الجوهرى  سلوى ممدوح 3823.51512.511.519.7517.567.5زفتااللواء

صالح    42149 السيد ربيع وليد الجوهرى  سميه ممدوح 3624.518.513.59.5201775.5زفتااللواء

غانم    42150 عباس عبدالصبور عادل الجوهرى  شروق ممدوح 746.51.51.5114.575زفتااللواء

غانم    42151 احمد الغريب احمد الجوهرى  فايزه ممدوح 393019.514.515201688.5زفتااللواء

النقيب    42152 سيداحمد على ايهاب الجوهرى  لقاء ممدوح 2551043.514.58.575زفتااللواء

الصيفي   42153 احمدابوالفتوح سامى الجوهرى  ناديه ممدوح 382618.513.51119.51475.5زفتااللواء

غانم    42154 حامد رضا عبده الجوهرى  ناديه ممدوح 62.5722.515.53.575زفتااللواء

غانم   42155 وهيب احمد الجوهرى  ناهد ممدوح 37.525.519141119.51479.5زفتااللواء
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غانم    42156 عبدالعزيز فؤاد الصباحى الجوهرى  نجوى ممدوح 371713131219.511.577.5زفتااللواء

غانم    42157 المغاورى صلح السيد الجوهرى  ندى ممدوح 37.522151412.519.758.587.5زفتااللواء

غنيمة    42158 حسن سيداحمد سامى الجوهرى  ندى ممدوح 331513.512.5101711.577زفتااللواء

النقيب    42159 صالح حلمى جمال الجوهرى  نسمه ممدوح 3927.51810.512.5201678.5زفتااللواء

النقيب   42160 سعد احمد الجوهرى  نورا ممدوح 25.59104516.5878زفتااللواء

المهدى    42161 محمد السيد محمد الجوهرى  هبه ممدوح 2912.5710.581714.578.5زفتااللواء

غانم    42162 عبدالعزيز رجب عبدالعزيز الجوهرى  وفاء ممدوح 31.512.510791313.575زفتااللواء

الحديدي    42163 عبدالله السيد حمدى الجوهرى  ياسمين ممدوح 392819.51414201578.5زفتااللواء

غانم    42164 على عبدالله محمد الجوهرى  ياسمين ممدوح 372317121118.51767زفتااللواء

موسى    42165 محمد زين ربيع قلوج       ابراهيم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد واحد3719.515.51010.518.57.57زفتاالشهيد

طراد     42166 محمد طراد دياب رمضان قلوج       ابراهيم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3929.519.514.515201872.5زفتاالشهيد

البحيرى    42167 عبدالرحمن محمود عبدالعاطى قلوج       احمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 38.52919.513.515201882زفتاالشهيد

عماره     42168 عبدالغفار الله حمد عطيه قلوج       احمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 30.516.511.585.513.512.573زفتاالشهيد

سالم     42169 عبدالمطلب ابوبكر محمد فتحى قلوج       احمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد نصف3520131110.517147زفتاالشهيد

السباعى     42170 احمد مغازى محمد محمد قلوج       احمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 35.525.5191512.51917.573زفتاالشهيد

عيسى    42171 عطيه عبدالمقصود نشأت قلوج       احمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39.5301914.514.52016.582زفتاالشهيد

عياد    42172 عبدالله مصطفى السيد قلوج       اسامه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد واحد3711.518.512.511.519157زفتاالشهيد

السباعى   42173 عبدالجواد عبدالله قلوج       اسامه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 33.516.51313.53.5181481.5زفتاالشهيد

ابوعيشة     42174 احمد محمد احمد قلوج       انسمحمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3316.51010.57.5101282زفتاالشهيد

عبدالنبى     42175 عبدالعزيز رمزى احمد عبدالعزيز قلوج       رمزى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 26.511.51054.551282زفتاالشهيد

عبدالغفار     42176 احمد سيد عبدالغفار احمد قلوج       سيد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 34192013.5111916.582زفتاالشهيد

ابراهيم    42177 محمد عبدالفتاح حمدى قلوج       عبدالرحمن شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 31121812.54.518.515.561.5زفتاالشهيد

سالم   42178 عبدالناصر محسن قلوج       عبدالعزيز شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 36.5251913.515201682زفتاالشهيد
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العدلى    42179 االسيد عبدالوهاب السيد قلوج       عبدالله شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3628.518.513.51019.7517.566.5زفتاالشهيد

عيسى    42180 ابراهيم عبدالحكيم ياسر قلوج       عمار شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 33.52215.512.51116.515.583.5زفتاالشهيد

عيسى    42181 ابراهيم مصطفى حازم قلوج       عنتر شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 33.526.514.511.59.51915.563.5زفتاالشهيد

الهلباوى    42182 محمد عبدالعاطى عبدالله قلوج       فتحى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 2510108.5512.51072زفتاالشهيد

ابراهيم      42183 السيد الله فرج مصباح الله قلوج       فرج شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد نصف25.515107.547.512.57زفتاالشهيد

خطاب    42184 ذكى على ربيع قلوج       كريم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 38.529.519.513.5152017.581.5زفتاالشهيد

نجله    42185 احمد صبرى احمد قلوج       محمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 31.51510116101156زفتاالشهيد

عطيه    42186 ابراهيم منير ايمن قلوج       محمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 34.522.51511.57.51718.587زفتاالشهيد

عيسى    42187 محمد حامد حامد قلوج       محمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 37.525.51913.51219.751677.5زفتاالشهيد

المكاوى    42188 عباس عبدالموجود رشاد قلوج       محمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 381617.512918.515.555زفتاالشهيد

نجله    42189 الشعراوى عبدالفتاح رمضان قلوج       محمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3415.5147.53171875زفتاالشهيد

عبدالنبى    42190 على عرفان محمود قلوج       محمد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3929.519.51514.75201875.5زفتاالشهيد

عبدالغنى   42191 محمود الكيلنى قلوج       محمود شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3512.51611.55.51712.576.5زفتاالشهيد

الشيخ    42192 محمود سمير حسين قلوج       محمود شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 33.51579.54.5101446.5زفتاالشهيد

عيسى     42193 عبدالمجيد الحجاج عبدالعزيز زين قلوج       محمود شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 382819.514.51519.51886.5زفتاالشهيد

طراد    42194 العزب هاشم احمد قلوج       هاشم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3726151210.5181577.5زفتاالشهيد

نجله    42195 محمد عبدالصمد محمد قلوج       وائل شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 37.521.519.513.51419.51557زفتاالشهيد

عبدالغفار   42196 معوض كارم قلوج       يوسف شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 33.515101431512.566زفتاالشهيد

عيشة    42197 عبدالعليم حلمى حلمى قلوج       ابتسام شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39.5271614.514.5201578زفتاالشهيد

سند    42198 عبدربه عبدالوهاب احمد قلوج       اسراء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39.53019.7515152019.598.5زفتاالشهيد

عيسى     42199 عبدالمقصود عطيه فؤاد احمد قلوج       اسراء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39302015152018.598زفتاالشهيد

عيسى    42200 محمد حامد فيصل قلوج       اسراء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 38.528.52014.513201777زفتاالشهيد

العدلى    42201 السيد عبدالوهاب محمد قلوج       اسراء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39.52918.51415201586.5زفتاالشهيد
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ابراهيم    42202 عبدالعليم رفعت خالد قلوج       اسماء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 37131010.57.511.513.587زفتاالشهيد

نجلة     42203 همام الشحات عبدالفضيل عبدالحليم قلوج       اسماء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 392919.513152018.588زفتاالشهيد

عيسى    42204 عبدالحميد عبدالسلم عبدالحميد قلوج       اسماء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 4025.5191415201898.5زفتاالشهيد

عبدالحميد    42205 عبدالهادى عبدالمنعم عبدالهادى قلوج       اسماء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 33231612.51018.518.577زفتاالشهيد

السباعى     42206 احمد عبدالجواد احمد ابراهيم قلوج       الء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 34.516148.57.515.514.585.5زفتاالشهيد

فرج    42207 محمود عبدالرافع رمضان قلوج       الهام شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3214.51087.511.51585.5زفتاالشهيد

عيسى    42208 عبدالمقصود طه صبرى قلوج       امانى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 38.52919.513.513.52015.596زفتاالشهيد

الشيخ    42209 على السيد اشرف قلوج       اميره شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 36.523.517.513.513.5201787.5زفتاالشهيد

شريف    42210 محمد موافى احمد قلوج       انعام شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 201567.54101682.5زفتاالشهيد

الشيخ      42211 عطيه محمد فؤاد احمد خالد قلوج       ايمان شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 393019.7514152018.586.5زفتاالشهيد

عبدالغنى    42212 عطيه محمود ايمن قلوج       ايه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 35.523.5155.54.51810.572زفتاالشهيد

سالم    42213 طراد دياب طراد قلوج       ايه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3318111111.51813.574.5زفتاالشهيد

منصور    42214 على عبدالله صبحى قلوج       خلود شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 37.525.519.51314.519.51485زفتاالشهيد

موسى    42215 السعيد نعيم السعيد قلوج       دعاء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 2916107.55.51315.576زفتاالشهيد

عبدالغنى    42216 امين ابراهيم ماهر قلوج       رغده شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 382215.514.512.51915.587.5زفتاالشهيد

عيسى    42217 حنفى احمد يحى قلوج       رنا شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3929.5201414.52016.585زفتاالشهيد

سند   42218 المغاورى سند قلوج       روان شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 37.5291314.51419.512.586.5زفتاالشهيد

الهلباوى    42219 حماد شوقى اشرف قلوج       ريهام شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39.5292015152014.585زفتاالشهيد

عيشه    42220 محمد عبدالسلم خالد قلوج       زينب شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3825.514.51081917.566زفتاالشهيد

عيسى     42221 عبدالمجيد الحجاجى عبدالعزيز كمال قلوج       شهد شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3526.513.55.55.517.514.587.5زفتاالشهيد

عيسى    42222 ابراهيم فتحى فيصل قلوج       شيماء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3726.516.59.5918.517.585.5زفتاالشهيد

عيسى    42223 محمد حامد رجب قلوج       صفاء شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3926.51913.515191585.5زفتاالشهيد

السباعى     42224 محمد الحسينى محمد عمر قلوج       عايده شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 361612.57.581515.573زفتاالشهيد
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الهلباوى    42225 محمد محمد شعبان قلوج       فاطمه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3810.51188.514.51354زفتاالشهيد

فرج    42226 عبدالمولى سلطان عبدالمولى قلوج       فاطمه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 29.515.5107.55131063زفتاالشهيد

عياد    42227 محمد توفيق محمد قلوج       فاطمه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39.53019.7515152016.587زفتاالشهيد

على    42228 محمد رشدى صلح قلوج       فرح شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3823.51813.5152017.577زفتاالشهيد

حسن   42229 عبدالمعز مجاهد قلوج       مروه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 38.520.5158.510.5171874.5زفتاالشهيد

عيسى   42230 عبدالرحمن حماد قلوج       مريم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 38271813132012.574.5زفتاالشهيد

عيسى    42231 عبدالحميد سرور سرور قلوج       مريم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39281914.5152015.566زفتاالشهيد

مصطفى     42232 عبدالمنعم ربيع احمد محمد قلوج       مريم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 2011.56.542.5713.564زفتاالشهيد

موسى    42233 محمد كمال احمد قلوج       منار شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 392017.5131419.51475زفتاالشهيد

عيشه    42234 محمد عبدالسلم محمد قلوج       منتهى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 35.518.51283.5151244زفتاالشهيد

عياد     42235 عبدالغفار وهيب عصام الله قلوج       منه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 39292015152017.577.5زفتاالشهيد

المكاوى    42236 عباس عبدالموجود عبدالفتاح قلوج       مى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3216107.57.516.51065زفتاالشهيد

فرحات    42237 السيد محمد على قلوج       ناديه شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 34.52113.588.51712.565زفتاالشهيد

فرج    42238 محمود عبدالرافع احمد قلوج       ندى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 32.520.5115.5613.51263زفتاالشهيد

عبدالكريم    42239 محمد شعلن حافظ قلوج       ندى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 37.518147.57.518.51673.5زفتاالشهيد

عبدالنبى    42240 على عرفان فتوح قلوج       ندى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 392719.513.5152013.566زفتاالشهيد

امين   42241 احمد نجيب قلوج       ندى شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 392617.512.514191373زفتاالشهيد

خديجه    42242 عبدالرؤف ابراهيم محمد قلوج       نعمات شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3315.51710.57.5171064.5زفتاالشهيد

خديجه    42243 عبدالرؤف وهيب محمود قلوج       نوال شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3620.516.5139181274زفتاالشهيد

عيسى    42244 ابراهيم حمدى ابراهيم قلوج       نورا شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3724.515.5115.51714.573.5زفتاالشهيد

احمد     42245 سيد عبدالغفار سرور اشرف قلوج       نورهان شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 38.527.519.51515201479زفتاالشهيد

عطيه     42246 مأمون الله فرج السيد قلوج       هاجر شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 612.572واحد24.57103.5زفتاالشهيد

نجله    42247 ابوالعزم محمد عبدالعزيز قلوج       هانم شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 1210.562.5واحد27.5771.5زفتاالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1960

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عطيه     42248 مامون الله فرج السيد قلوج       هدير شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3315107.521012.562.5زفتاالشهيد

عيسى    42249 عبدالعزيز فؤاد فكرى قلوج       هند شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 26.58.510535.51054.5زفتاالشهيد

البحيرى    42250 يوسف البحيرى شوقى قلوج       ياسمين شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 352211.51081815.566.5زفتاالشهيد

عيسى    42251 ابراهيم عيسى عادل قلوج       ياسمين شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3826.5201414.52013.578زفتاالشهيد

الشيخ    42252 على عبدالمنعم محمد قلوج       ياسمين شبرا بكفر ع الشيخ حامد خالد 3822.517.5121118.517.568زفتاالشهيد

عوضمسعود   42253 رضا الساسىى      اسلم للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 2210.51036111166.5زفتاالشهيد

عويس    42254 الباب فتح نعيم الساسىى      امير للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 32.571032.5141455.5زفتاالشهيد

عوده    42255 حسن عبدالعاطى عويس الساسىى      خالد للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 2.513.51245واحد26.567.5زفتاالشهيد

مصلحى    42256 فوزى سمير تامر الساسىى      سمير للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 1681022.511456.5زفتاالشهيد

عبدالواحد   42257 فوزى محمد الساسىى      فوزى للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 36.52219.510.511201756.5زفتاالشهيد

عويس    42258 يوسف حسين سعودى الساسىى      محمد للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 37.521.519.7512.511201265زفتاالشهيد

خميس    42259 احمد عبدالجواد عويس الساسىى      محمد للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 32.56.5161.52161147.5زفتاالشهيد

عمر    42260 الكيلنى مسعود مجدى الساسىى      مسعود للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 3715189.592013.558زفتاالشهيد

خميس   42261 عبدالسيد ايمن الساسىى      اسماء للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 35.515.519.51314201866زفتاالشهيد

عويس     42262 عبدالصمد صلح محمد ياسر الساسىى      الء للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 32.51613.59.57.51412.555زفتاالشهيد

الشافعى    42263 عبدالفتاح عبدالناصر جمال الساسىى      امل للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 14.54.54.534.551243.5زفتاالشهيد

عوده    42264 على محمد شعبان الساسىى      انجى للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 38.521161011.517.51357زفتاالشهيد

عوده    42265 السعيد محمد السعيد الساسىى      ايه للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 22811341513.544زفتاالشهيد

الهلباوي    42266 فريد حلمى نجيب الساسىى      ايه للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 36.5161211.512191167.5زفتاالشهيد

خميس     42267 احمد زايد المحمدى الحسينى الساسىى      ساره للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 1044نصف2.51.5واحد162زفتاالشهيد

عويس    42268 عبدالحليم سلطان محمود الساسىى      سعاد للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 32.51113.5128.516.51546.5زفتاالشهيد

الجبرونى    42269 عبدالجواد سامى عبدالجواد الساسىى      منه للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 37.520121413.51812.555زفتاالشهيد

الطنطاوى   42270 على محمود الساسىى      منى للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 2546.53.53151253زفتاالشهيد
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عوض   42271 عبدالله يونس الساسىى      مى للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 294.516.57.53.517.513.555.5زفتاالشهيد

عويس    42272 عبدالحليم سلطان عبدالحليم الساسىى      نرمين للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 30.5767.53.513.51054.5زفتاالشهيد

محمود    42273 جابر محمود محمد الساسىى      نوال للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 201054.5واحد204.543زفتاالشهيد

الشافعي     42274 متولى احمد السيد عبدالمجيد الساسىى      نورا للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 382419.7513.512.5201669.5زفتاالشهيد

المكاوى    42275 عبدالشكور فاضل محمد الساسىى      هبه للتعليم عبدالرازق عبدالمقتدر رشدى هانى 203341.571044زفتاالشهيد

الدعم    42276 المصرى حسن مطاوع 101144.5نصف34.56.55.51.5زفتاابراهيم

عبدالظاهرحسان   42277 فاروق طريف 3815.5171081616.564.5زفتااحمد

داود    42278 محمد متولى فتحى 37.56.511.57.531211.555.5زفتااحمد

خليفة     42279 محمود الله عطا يسرى 36.5157.597.51510.545.5زفتااحمد

حجازى    42280 غنيمى عبدالمنجى محمود 30.56.5594101044.5زفتاالسيد

الدغم    42281 سليمان فتحى محمد 37.5910129141466.5زفتاسيف

محفوظ    42282 السنوسى السيد وائل 23.54.544.53.5101443.5زفتاشوقى

مشرف   42283 حمد صالح 33.5151085.518.51456.5زفتاعبدالعزيز

سليمان    42284 عبدالقوى عطيه عبدالعزيز 323.541.51.54.51646.5زفتاعطيه

داود    42285 محمد متولى احمد 61545واحد32.53.574زفتاعمر

ابوعلى   42286 عبدالعزيز محمد 36.59.510.57.53.5151454.5زفتاكامل

رياضمشرف    42287 عبدالفتاح رياض 38.5977.54.5141654.5زفتامحمد

عمار    42288 الدمرداش لطفى رضا 35512.53.53111553.5زفتامحمود

محجوب    42289 شامخ عبدالسلم نجاح 387.516107.517.51463.5زفتامعتز

السيد    42290 فارس السيد محمد 36.5151710.53191563.5زفتايوسف

الدعم    42291 عبدالجليل المصرى محمد 3261034.515.51562.5زفتاامانى

رياضمشرف    42292 عبدالستار محمد 381510118.5161646.5زفتاانجى

موسى     42293 محمود الله عطا صديق 39.52719.513.514201677زفتاايمان
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عويس    42294 حافظ ابوالفتوح وفيق 39.525.5191312.5201667زفتادنيا

مشرف    42295 السيد محمد الصباحى 37151512915.51565زفتاروان

على     42296 ابو محمد عبدالعزيز ممدوح 39201712.57.5191677زفتازينب

حسان     42297 ابراهيم ناجع عبدالخالق ابراهيم 346.56.57.53.510.51655.5زفتاساره

مسعود    42298 ابوبكر سليمان مسعود 40251713.513201677.5زفتاشاهنده

ابوعيسى    42299 عيسى عوض السيد 31.5157.57.55151462.5زفتاشروق

عبدالستار    42300 مدبولى محمد رضا 371811.511.59.5171666زفتاشهد

مشرف    42301 عبدالفضيل الجبالى سمير 351511.55516.511.593.5زفتافاطمه

يوسف    42302 احمد عبدالمولى محمد 33.56.554.531211.584زفتاليلى

الهلباوى    42303 فريد محمد رضا 296.57.555161083.5زفتامريم

خليفة    42304 ابراهيم بدوى عوض 3615119817.51495زفتامنار

عبدالبارى    42305 عبدالغفار مصطفى علء 2910.575211.51385زفتانجلء

الهورينى    42306 على جوده محمد 35.511107.561513.585.5زفتاندى

عبدالصادق    42307 عبدالسلم عبدالشافى عبده 382414.510.59.5191786.5زفتانوره

حسان    42308 ابراهيم حسان محمد 3822.514.513.511.5191486زفتاهانم

جبل   42309 الشحات رضا المشتركة  ابراهيم ع 3622.517.512.562016.586زفتاحانوت

شتا   42310 احمد سميرابراهيم المشتركة  ابراهيم ع 3018187.53.5171785.5زفتاحانوت

الدهمه    42311 سليمان السيد فكرى المشتركة  ابراهيم ع 34.519.518.513.57.519.51085.5زفتاحانوت

البكر    42312 على ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم ع 25.51515.5112.5171785.5زفتاحانوت

الصياد    42313 ياسين ياسين محمد المشتركة  ابراهيم ع 28.52015134.51817.576زفتاحانوت

الله     42314 جاد محمد احمد جمال المشتركة  احمد ع 362717.514112018.587زفتاحانوت

غانم    42315 عبدالجواد جوده جمال المشتركة  احمد ع 362419.51413.52018.587.5زفتاحانوت

جبل    42316 حامد محمد حامد المشتركة  احمد ع 37.52919.514.514.519.518.587.5زفتاحانوت
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ابوالغيط      42317 احمد السيد محمد السيد رضا المشتركة  احمد ع 34.52618.51331917.586زفتاحانوت

الدهمه    42318 السعيد موسى سامى المشتركة  احمد ع 23.515.513.5121.51617.586زفتاحانوت

السنطى    42319 محمد محمد صبرى المشتركة  احمد ع 362718.5141219.518.589زفتاحانوت

الشبينى    42320 محمد السيد عبدالحميد المشتركة  احمد ع 3122.517.514.5618.516.578.5زفتاحانوت

غانم    42321 عبدالرحمن رمضان عبدالوهاب المشتركة  احمد ع 35.524181511.52018.598زفتاحانوت

الشامى    42322 عبداللطيف عبدالمهيمن عصام المشتركة  احمد ع 31.52417.512.55.5181677.5زفتاحانوت

عصر    42323 عبدالغنى عبدالرؤف عطيه المشتركة  احمد ع 35.522189.5417.51477.5زفتاحانوت

شقوير    42324 محمد السيد عمر المشتركة  احمد ع 2619.5178.51.5161377زفتاحانوت

نصار    42325 احمد احمد محمد المشتركة  احمد ع 1716.515102181675.5زفتاحانوت

الصياد    42326 محمد احمد محمد المشتركة  احمد ع 312117142201777.5زفتاحانوت

رويحه    42327 عبدالعظيم فوزى نبيل المشتركة  احمد ع 36.52318.514101918.578زفتاحانوت

ابوالغيط     42328 احمد السيد احمد وليد المشتركة  احمد ع 3421.517.513.55.5191987زفتاحانوت
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الجوهرى    42329 يوسف جوده يوسف المشتركة  احمد ع 27.517.51611.53.51618.586زفتاحانوت

العشماوى    42330 عبدالله عبدالسلم خالد المشتركة  ادهم ع 37.53019.7513.5142015.575.5زفتاحانوت

الشعار    42331 السيد فتحى وائل المشتركة  اسلم ع 382819.751414201577.5زفتاحانوت

الحريتى    42332 الطنطاوى عبدالغفار جوده المشتركة  اشرف ع 35.528.518131219.51586.5زفتاحانوت

غانم    42333 احمد بدير طارق المشتركة  البدرى ع 18.516.576واحد3319.511.59.5زفتاحانوت

شعيره    42334 السيد عبدالمنعم محمد المشتركة  السيد ع 34211112.5516.516.586.5زفتاحانوت

خليفه    42335 الشافعى فوزى محمد المشتركة  حسن ع 34.52116.511.59191986.5زفتاحانوت

الصور    42336 حسن احمد يوسف المشتركة  حسن ع 36221713.5919.51987زفتاحانوت

زهره    42337 حسين فتحى زينهم المشتركة  خالد ع 37.524.518.5119.519.51786زفتاحانوت

سلمه    42338 السباعى سلمه صبحى المشتركة  خالد ع 272114.58.57.5181785.5زفتاحانوت

فوده    42339 على عبدالحميد محمد المشتركة  رامى ع 20.515.5107.52.517.51874.5زفتاحانوت

غانم     42340 السيد صالح محمد ناصر المشتركة  شهاب ع 2020107.54.517.516.583.5زفتاحانوت

الله      42341 جاد محمود النبى حسب عبدالحميد المشتركة  عادل ع 919.5105316.517.584زفتاحانوت

زهره    42342 عبدالمقصود ابراهيم ابراهيم المشتركة  عاصم ع 31.521.515109.5191975.5زفتاحانوت

ابومصطفى    42343 السيد السيد عبدالحميد المشتركة  عاطف ع 37.529201315201987.5زفتاحانوت

الجوهرى    42344 محمد السيد رضا المشتركة  عبدالحميد ع 30.518.51211.591911.575.5زفتاحانوت

الوردانى     42345 عمر عبدالوهاب كمال محمد المشتركة  عبدالحميد ع 179104313.51277زفتاحانوت

نحله    42346 السيد صالح ناجى المشتركة  عبدالحميد ع 3322.5168.57.51916.587.5زفتاحانوت

احمد    42347 فؤاد البسيونى احمد المشتركة  عبدالرحمن ع 38.52618.513.51419.518.588زفتاحانوت

زهره    42348 الشعراوى عبدالعال جمال المشتركة  عبدالرحمن ع 261610.54317.51655زفتاحانوت

الجغاتى    42349 محمد عبدالعظيم سعد المشتركة  عبدالرحمن ع 21.51511.57.53.51417.572.5زفتاحانوت

البكر    42350 عمر محمد عبدالحميد المشتركة  عبدالرحمن ع 37161510.58.518.518.583.5زفتاحانوت

يوسف    42351 محمود عبدالرحمن محمد المشتركة  عبدالرحمن ع 307.51053.517.510.564.5زفتاحانوت
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فايد    42352 عبدالمنعم عبدالغفار محمد المشتركة  عبدالرحمن ع 362819.513.514.52018.586.5زفتاحانوت

احمد     42353 سيد كمال محمد جمعه المشتركة  عبدالرحيم ع 38292014.5132015.555.5زفتاحانوت

عثمان    42354 عبدالغفار محمد محمد المشتركة  عبدالغفار ع 371520141317.51566زفتاحانوت

عفصه    42355 حسن عبدالرحمن احمد المشتركة  عبدالله ع 33.51517.5138.517.51557زفتاحانوت

كحيل    42356 راغب المتولى السيد المشتركة  عبدالله ع 34.5221813.511.5181557.5زفتاحانوت

البكر    42357 حافظ حسن حافظ المشتركة  عبدالله ع 3517.5159.5817.51765زفتاحانوت

ابوطراد    42358 على محمد طارق المشتركة  عبدالله ع 158.5108.53.514.51655زفتاحانوت

القيمه    42359 جاد محمد عابد المشتركة  عبدالله ع 31.510.511.599.5191276.5زفتاحانوت

جادالله    42360 حسن ابراهيم محمد المشتركة  عبدالله ع 31.58.510.57.53.516.51266زفتاحانوت

حسين    42361 همام عبدالوهاب عبدالحميد المشتركة  عبدالوهاب ع 2691310.5315.51465زفتاحانوت

القط    42362 السباعى طلعت عصام المشتركة  على ع 3526.5161391916.566زفتاحانوت

فوده    42363 على عبدالحميد احمد المشتركة  عماد ع 36.525.5189.5819.51557زفتاحانوت

حمده    42364 السيد محرز اسامه المشتركة  عمر ع 342114105.51916.565زفتاحانوت

القيمه    42365 احمد السيد صبحى المشتركة  عمر ع 35.516147.57.519.51675.5زفتاحانوت

الدبيكى   42366 عبدالعاطى عصام المشتركة  عمر ع 3417.515.511.55.519.516.556زفتاحانوت

نصار    42367 محمد فتحى فايز المشتركة  عمر ع 36.523.51812.510201656زفتاحانوت

صالح    42368 التهامى عوض ياسر المشتركة  عوض ع 289147.52.517.514.555زفتاحانوت

ابوجبل    42369 الدسوقى فؤاد ابراهيم المشتركة  فارس ع 6.53.57.53.5315.51043زفتاحانوت

بدر    42370 عبدالحليم عبدالوهاب على المشتركة  فارس ع 29.515.511.57.54.515.51675زفتاحانوت

سند    42371 عبدالعزيز كمال صبحى المشتركة  كمال ع 309147.5316.51364.5زفتاحانوت

عساكر   42372 احمد احمد المشتركة  محمد ع 31.515.515111016.515.543زفتاحانوت

زهره    42373 عبدالرحمن رمزى احمد المشتركة  محمد ع 35.520.5201413201743زفتاحانوت

ابوزيد    42374 احمد عبدالحكم احمد المشتركة  محمد ع 37.527.51914.5152018.558.5زفتاحانوت
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البدوى    42375 عباس عطيه احمد المشتركة  محمد ع 36.515.5127.53.52017.541.5زفتاحانوت

العشماوى    42376 عبدالعزيز نبيه احمد المشتركة  محمد ع 27.5111297.5191462.5زفتاحانوت

سند    42377 احمد ابراهيم اشرف المشتركة  محمد ع 3581687.516.51741.5زفتاحانوت

حسين    42378 ابوزيد رمضان اشرف المشتركة  محمد ع نصف204.5105.551315.54زفتاحانوت

حجاج    42379 ابوالعمايم ابراهيم السيد المشتركة  محمد ع نصف203.51043.511.512.55زفتاحانوت

عيسى    42380 محمد عبدالجواد السيد المشتركة  محمد ع 32.515138.5618.51672زفتاحانوت

خليفه    42381 الشافعى فوزى الشافعى المشتركة  محمد ع 2810.51455.51516.552زفتاحانوت

نصار    42382 محمد سعد ايمن المشتركة  محمد ع 35.52117.514.511.519.517.564زفتاحانوت

داود    42383 ابوالعنين عبدالله جلل المشتركة  محمد ع 29.5151713.57.5191772زفتاحانوت

فايد    42384 حافظ محمد حافظ المشتركة  محمد ع 251511.57.54.51516.552.5زفتاحانوت

ابوالنجا    42385 حسن فتحى حسن المشتركة  محمد ع 208.5107.5512.515.542زفتاحانوت

الغباشى    42386 منصور السيد حمدى المشتركة  محمد ع 24.58.56.55.55.5111542زفتاحانوت

كحيل    42387 راغب محمد راغب المشتركة  محمد ع 29151054.51415.542.5زفتاحانوت

غانم   42388 جوده رضا المشتركة  محمد ع 27.515137.57.512.515.542زفتاحانوت

رزق    42389 محمود على رضا المشتركة  محمد ع 30.51515.55.561715.542.5زفتاحانوت

الجوهرى    42390 صالح عيسى رضا المشتركة  محمد ع 24.515104.531215.542.5زفتاحانوت

القط    42391 رياض محمد رياض المشتركة  محمد ع 2615104.52.51215.552.5زفتاحانوت

عفصه     42392 العابدين زين المتولى زين المشتركة  محمد ع 31.518167.5518.516.574زفتاحانوت

سرور    42393 محمد مامون سامى المشتركة  محمد ع 35.511.520134.517.516.555زفتاحانوت

البدوى    42394 محمود طه شحاته المشتركة  محمد ع 327.51710.55.517.51646زفتاحانوت

حلوة    42395 احمد محمد شعبان المشتركة  محمد ع 28.56167.57.51613.544زفتاحانوت

زهره     42396 راغب احمد عاطف شفيق المشتركة  محمد ع 30.5151810617.51644.5زفتاحانوت

ابوصالح    42397 صالح لبيب صالح المشتركة  محمد ع 361519.597.51916.544.5زفتاحانوت
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غانم    42398 ابوالمجد عبدالقادر صبرى المشتركة  محمد ع 2910.517105.517.514.545زفتاحانوت

الدين    42399 سيف السيد طارق المشتركة  محمد ع 3816.5201214.5201648زفتاحانوت

عامر    42400 محمد محمد طلعت المشتركة  محمد ع 38919.511.58.5201648.5زفتاحانوت

غانم    42401 عبدالخالق المام عاطف المشتركة  محمد ع 29.510.51710216.516.557زفتاحانوت

عفصه    42402 محمد عبدالحميد عبدالرحمن المشتركة  محمد ع 37.5201912.5919.51768زفتاحانوت

عثمان    42403 عنتر عبدالغفار عبدالغفار المشتركة  محمد ع 36.519.518.5131218.51647.5زفتاحانوت

غانم    42404 عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف المشتركة  محمد ع 351618.51214191858.5زفتاحانوت

بشير    42405 صالح محمد علء المشتركة  محمد ع 33.58.5169.57.5191347زفتاحانوت

شعيره    42406 عطيه عبدالنبى محمد المشتركة  محمد ع 39.527.52014.515201658.5زفتاحانوت

يوسف    42407 محمود عبدالرحمن محمود المشتركة  محمد ع 3925.52014.5152017.558زفتاحانوت

الله    42408 جاد عبدالمولى مصطفى المشتركة  محمد ع 3816.518.5129.518.516.557زفتاحانوت

عثمان    42409 موسى عطيه موسى المشتركة  محمد ع 3819.519.751210.5181758زفتاحانوت

النقيب    42410 عبدالكريم عزالدين نبيل المشتركة  محمد ع 34.51219.51191915.546.5زفتاحانوت

سلم    42411 عبدالغنى هلل هانى المشتركة  محمد ع 25.512128416.516.555.5زفتاحانوت

عفصه    42412 عبدالرحمن موسى ياسر المشتركة  محمد ع 371517.511.55181757زفتاحانوت

سند    42413 احمد عبدالعظيم احمد المشتركة  محمود ع 39.52119.5121018.517.556.5زفتاحانوت

زهره    42414 عبدالرحمن محمد حاتم المشتركة  محمود ع 34916.5107.517.51768زفتاحانوت

فوده    42415 البسطويسى احمد رجب المشتركة  محمود ع 38.52819.514.5152018.568زفتاحانوت

الشيخ    42416 عبدالله محمد عبدالله المشتركة  محمود ع 382019.51212.519.518.579زفتاحانوت

ابوزيد    42417 عبدالقوى ابوزيد عبدالهادى المشتركة  محمود ع 3727.519.5131319.51879زفتاحانوت

البرغوت    42418 عبدالله عبدالعظيم على المشتركة  محمود ع 31.54155.54171676زفتاحانوت

السبع     42419 سيداحمد الله ضيف سيداحمد المشتركة  مصطفى ع 361116.51081715.568.5زفتاحانوت

عابدين    42420 ابراهيم احمد عبدالعزيز المشتركة  مصطفى ع 36101797.518.516.558زفتاحانوت
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غانم    42421 محمد السباعى محمد المشتركة  مصطفى ع 35.5614.584.518.516.568.5زفتاحانوت

النقيب    42422 عبدالمعطى عبدالمعطى حسنى المشتركة  اسراء ع 37151310.5819.517.558.5زفتاحانوت

الله       42423 جاد محمود النبى حسب عادل المشتركة  اسراء ع 286.51031.515.516.575.5زفتاحانوت

سعيد    42424 محمد حسنى محمد المشتركة  اسراء ع 36.52413121218.51679زفتاحانوت

زهره    42425 عبدالحافظ محمد محمد المشتركة  اسراء ع 39.5302015152020610زفتاحانوت

شتا    42426 محمد احمد مصطفى المشتركة  اسراء ع 295.5102.51.511.51768زفتاحانوت

نحله   42427 سعيد احمد المشتركة  اسماء ع 3716.517.57.59.517.52067.5زفتاحانوت

عمرو    42428 عبدالوهاب عبدالصبور محمد المشتركة  اسماء ع 362118.5141018.518.567زفتاحانوت

الدين     42429 سيف ابراهيم محمد محمد المشتركة  اسماء ع 38121911.51119.7519.558زفتاحانوت

زهره    42430 محمود محمد راضى المشتركة  اسمهان ع 36.52158.5414.516.558زفتاحانوت

زهره    42431 السيد السباعى سامى المشتركة  الء ع 3711.514.510.58181879زفتاحانوت

زهره    42432 محمد عبدالحافظ فايز المشتركة  الء ع 393019.751414.52020710زفتاحانوت

العشماوى    42433 عبدالعزيز نبيه محمد المشتركة  الء ع 238798101765زفتاحانوت

الجوهرى    42434 يوسف الجوهرى محمد المشتركة  امانى ع 268.572.5212.515.556.5زفتاحانوت

الدين     42435 سيف محمد ابوزيد نزيه المشتركة  امانى ع 26.519.5107.512121654.5زفتاحانوت

دلل    42436 حافظ عبدالرافع احمد المشتركة  امل ع 3724.51610.511.5191846زفتاحانوت

البدوى    42437 عيد احمد محمد المشتركة  امل ع 37.52919141519.751959.5زفتاحانوت

السيد    42438 عبدالوهاب محمد ياسر المشتركة  امنيه ع 37.52819.513.51519.517.5610زفتاحانوت

جادالله    42439 حسن عبداللطيف حسن المشتركة  اميره ع 3721.5141414.519.51558.5زفتاحانوت

العشماوى    42440 محمد ابراهيم محمد المشتركة  اميره ع 38.52917.514.515201877.5زفتاحانوت

سالم    42441 السباعى محمد محمود المشتركة  اميره ع 37.525.512.59.51318.51578.5زفتاحانوت

الشيخ    42442 محمود محمد محمود المشتركة  اميره ع 38271914152016610زفتاحانوت

البرغوت    42443 السعيد السعيد السيد المشتركة  امينه ع 3827181415202069زفتاحانوت
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حسين    42444 همام عبدالوهاب همام المشتركة  امينه ع 38.530191515201969زفتاحانوت

زهره    42445 محمد محمد السعيد المشتركة  ايات ع 281910914141257زفتاحانوت

النقيب    42446 عبدالرحمن عبدالغفار احمد المشتركة  ايمان ع 3928.51813.514.51917.558.5زفتاحانوت

احمد      42447 سيد محمد احمد سيد السيد المشتركة  ايمان ع 331547.511121144زفتاحانوت

زهره    42448 وهبه احمد ايمن المشتركة  ايمان ع 392719.511.51419.751455.5زفتاحانوت

نصار    42449 محمد احمد محمد المشتركة  ايمان ع 37.511.51151114.51445زفتاحانوت

الجغاتى    42450 محمد عبدالعظيم محمد المشتركة  ايمان ع 37.52017111519.518.558زفتاحانوت

البكر     42451 احمد احمد السيد ابراهيم المشتركة  ايه ع 3820.5131014191656زفتاحانوت

غانم    42452 موسى هلل اسامه المشتركة  ايه ع 3622.51110131813.558.5زفتاحانوت

زهره    42453 نورالدين حامد جبريل المشتركة  ايه ع 32.523.55.57.511.517.513.566زفتاحانوت

نصار    42454 عبدالعظيم عبدالعاطى حماده المشتركة  ايه ع 39281814.5152018.559.5زفتاحانوت

غانم    42455 محمد عبدالغفار رمضان المشتركة  ايه ع 37.5261513.515201869.5زفتاحانوت

جبل    42456 البهى شوقى صبحى المشتركة  ايه ع 3829.51712111915.571.5زفتاحانوت

ابوالغيط   42457 عبدالحميد طارق المشتركة  ايه ع 37.518.517.51212151852زفتاحانوت

سالم    42458 على فاروق على المشتركة  ايه ع 3826.518.513.5142019.568زفتاحانوت

حبيب    42459 سالم عبدالحميد هانى المشتركة  ايه ع 372517119.5161754زفتاحانوت

عابدين    42460 ابراهيم احمد رضا المشتركة  تقى ع 35171613.51318.51656زفتاحانوت

الشامى    42461 عبدالجواد احمد احمد المشتركة  جهاد ع 37.528.519.513.51519.519710زفتاحانوت

القصاص    42462 عبدالحليم عبدالله عبدالحليم المشتركة  جيهان ع 34.51610.512.58.517.51558زفتاحانوت

عوضعطيه    42463 السيد عبدالفتاح المشتركة  حنان ع 35.51710.587.5171753.5زفتاحانوت

الدهمه    42464 السباعى فكيه اشرف المشتركة  داليا ع 29.51275.52131155زفتاحانوت

الجوهرى    42465 عطيه رمضان عطيه المشتركة  داليا ع 28.515117.591318.563.5زفتاحانوت

غانم    42466 السيد بدير محمد المشتركة  داليا ع 3424.5181111.51715.556.5زفتاحانوت
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مسعد   42467 ابوالفتوح احمد المشتركة  دعاء ع 3830191414.519.51877.5زفتاحانوت

فوده     42468 احمد سيد محى خالد المشتركة  دنيا ع 393019.751414202078زفتاحانوت

البسيونى   42469 عبدالرحمن عبدالقادر المشتركة  دنيا ع 31.52117.510.511161674زفتاحانوت

غانم    42470 عبدالخالق المام محمد المشتركة  دنيا ع 30.57119.55.5714.562زفتاحانوت

نصار    42471 موسى عبدالفتاح محمد المشتركة  دنيا ع 2817.512.59.5917.518.546زفتاحانوت

جادالله    42472 ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم المشتركة  دينا ع 39.5301913.514.519.752069زفتاحانوت

زهره    42473 محمد عبدالرحمن عبدالرؤف المشتركة  دينا ع 392819.513.514.52019710زفتاحانوت

فوده    42474 عبدالقادر فرحات عبدالقادر المشتركة  راندا ع 3716.512.55.5109.51762.5زفتاحانوت

البكر    42475 محمد محمد وليد المشتركة  رانيا ع 3727.518.51112.517.51564.5زفتاحانوت

القط    42476 السباعى طلعت السباعى المشتركة  رحمه ع 37.5181512.5916.51664.5زفتاحانوت

القيمه    42477 محمود يوسف جمال المشتركة  رنا ع 373018131319.51889.5زفتاحانوت

نصار    42478 حسن عبدالحميد صبرى المشتركة  ساره ع 38.52813.5121018.51979زفتاحانوت

دلل    42479 حافظ عبدالعظيم عبدالحليم المشتركة  ساره ع 33.529115.551214.579زفتاحانوت

زهره     42480 عبدالحافظ السيد حمدالله عرفه المشتركة  ساره ع 3930171312.5202089.5زفتاحانوت

عفصه     42481 محمد احمد سيد محمد المشتركة  ساره ع 32.526.511.59817.51699زفتاحانوت

حامد    42482 السيد عطيه السيد المشتركة  سلسبيل ع 39.530201514.5201998.5زفتاحانوت

زهره    42483 عبدالحميد السيد سامى المشتركة  سلمى ع 37.52815134.5191879زفتاحانوت

زهره    42484 محمود بدير عنتر المشتركة  سماح ع 33.527107.53.517.51677زفتاحانوت

الخولى    42485 حامد ماهر اسامه المشتركة  سناء ع 3928.515.511.57.5191576.5زفتاحانوت

البكر    42486 على السيد على المشتركة  سهام ع 33.52613.511.54.517.51178زفتاحانوت

مسعد    42487 حمدالله صالح حمدالله المشتركة  سهيله ع 382918.59.57.52012.589زفتاحانوت

البرى    42488 حامد محرز عاطف المشتركة  شروق ع 382917.51212.519.516.589زفتاحانوت

ابراهيم    42489 وهبه عبدالرحمن حمدى المشتركة  شيماء ع 38.526.5137.57.518.515.579زفتاحانوت
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عفصه    42490 عبدالرحمن السيد صبرى المشتركة  صفا ع 3430127.5519.51799زفتاحانوت

عفصه    42491 المغورى محمود محمد المشتركة  عائشه ع 1119.579.5نصف3026103زفتاحانوت

ابوغنيمه     42492 حسن الله حمد محمد المشتركة  عبله ع 33.524.55.521.51218.579.5زفتاحانوت

الحصرى   42493 عبدالمنعم ابوجريشه المشتركة  عبير ع 33.528653.5161557.5زفتاحانوت

رويحه    42494 مامون فكرى هانى المشتركة  عل ع 29246421614.569زفتاحانوت

عون    42495 موسى عبدالقادر محمد المشتركة  علياء ع 3828177.52.51917.579زفتاحانوت

القيمه    42496 محمد عثمان اشرف المشتركة  غاليه ع 39.528.517.51013201979زفتاحانوت

الدين      42497 بدر شومان نصر عبدالقادر محمد المشتركة  فاتن ع 37.529.51613.51119.518.589زفتاحانوت

درويش    42498 حسن محمد احمد المشتركة  فاطمه ع 3611.5103.55.510.51755زفتاحانوت

زهره    42499 السيد حماد السيد المشتركة  فاطمه ع 37.527.519.513.51519.519.558.5زفتاحانوت

دياب    42500 عبدالجواد راغب عبدالرحمن المشتركة  فاطمه ع 30.515.5103.521515.566.5زفتاحانوت

الشيخ    42501 محمود محمد عبدالله المشتركة  فاطمه ع 34.5153.55.57.513.51967زفتاحانوت

حسين    42502 محمود ابراهيم محمد المشتركة  فاطمه ع 3720.555.57.5141955.5زفتاحانوت

صالح    42503 محمد السيد محمد المشتركة  فاطمه ع 39221812.510.5192069.5زفتاحانوت

الصعيدى    42504 احمد محمد موافى المشتركة  فاطمه ع 3925.517.513.512192068.5زفتاحانوت

ابوالوفا    42505 عبدالغنى عبدالجليل نبيه المشتركة  فاطمه ع 33151457.513.52055.5زفتاحانوت

الشحات    42506 السباعى احمد عوض المشتركة  فرحه ع 39.52920151518.52068زفتاحانوت

داود      42507 عبدالوهاب عبدالرحمن صبحى المشتركة  كاريمان ع 2.53.513.546واحد256.55.5زفتاحانوت

عفصه    42508 السيد محمد هشام المشتركة  ليلى ع 35.519209.58.5171456.5زفتاحانوت

نصار    42509 محمد مصطفى زينهم المشتركة  مرفت ع 37.523.511.5121313.51968.5زفتاحانوت

عبدالحميد   42510 عبدالغنى اسامه المشتركة  مروه ع 35.524.510.51111121967.5زفتاحانوت

زهره    42511 السيد حمدالله السيد المشتركة  مريم ع 38.523.514.51210.5181967.5زفتاحانوت

ماشاالله    42512 احمد السيد عبدالفتاح المشتركة  مريم ع 30.510.5108.5911863.5زفتاحانوت
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عثمان    42513 عيسى عبدالحميد على المشتركة  ملك ع 392819.51413.5191989زفتاحانوت

عساكر    42514 سعد فتحى رضا المشتركة  منار ع 36.510.53.554.56.51755زفتاحانوت

سلمه   42515 الدسوقى عبداللطيف المشتركة  منار ع 39231512.51218.52078زفتاحانوت

عطيه   42516 جمعه محمد المشتركة  منار ع 392715.510.510.51819.556.5زفتاحانوت

داود    42517 احمد سليمان احمد المشتركة  منه ع 38.516.512.57.581218.556زفتاحانوت

يوسف      42518 شبانه محمد احمد ايمن الله المشتركة  منه ع 3723.518.51012.518.51798.5زفتاحانوت

مندور     42519 محمد عنتر سعد الله المشتركة  منه ع 30.515107.54.516.51596.5زفتاحانوت

البرغوت     42520 نبيه مامون محمد الله المشتركة  منه ع 3516.51612.513.518.51896زفتاحانوت

فايد      42521 الله حمد السيد الدين علم المشتركة  منه ع 30.591255.5141481.5زفتاحانوت

غانم    42522 راغب عبدالعزيز عماد المشتركة  منه ع 32.512.510.55418.51471.5زفتاحانوت

سالم   42523 محمد اسامه المشتركة  مها ع 20.5935314.515.582زفتاحانوت

القاضى    42524 محمد مغاورى محسن المشتركة  مها ع 39.5231812.513.519.51995.5زفتاحانوت

العزب    42525 محمود السيد محمود المشتركة  مها ع 382819.51214.52019810زفتاحانوت

سرور    42526 عطيه عبدالناصف جمال المشتركة  مى ع 31.51915.512.512161689.5زفتاحانوت

يوسف    42527 احمد فتحى علء المشتركة  مى ع 3619.511.58.59.516.51689.5زفتاحانوت

الحريتى    42528 عبدالغفار محمود مصطفى المشتركة  مى ع 3722.516.511.512.519.517.587زفتاحانوت

البرشلى    42529 عبدالبديع احمد محمد المشتركة  ميرنا ع 3929.519.514132015.587زفتاحانوت

عابدين    42530 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة  ناديه ع 2795.59.59131483زفتاحانوت

عفصه    42531 عبدالقوى محمود جمال المشتركة  نانسى ع 39.529.51812.514.519.51997زفتاحانوت

فايد    42532 منصور عزالرجال سمير المشتركة  ناهد ع 27115.582.5171665زفتاحانوت

العشماوى    42533 السيد فتحى حسن المشتركة  ندى ع 38.529.518.511.515201898زفتاحانوت

شعيره    42534 عطيه محمد رضا المشتركة  ندى ع 34.524.5151411.51912.597.5زفتاحانوت

البكر   42535 مختار صلح المشتركة  ندى ع 21.51.53886واحد23زفتاحانوت
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البدوى    42536 عباس عطيه فتوح المشتركة  ندى ع 3512.51010.57.516.51683.5زفتاحانوت

يوسف    42537 محمود كمال محمود المشتركة  ندى ع 3824.51313.511181893.5زفتاحانوت

الصور    42538 حسن احمد محمد المشتركة  نورسين ع 39.5302014.7514.52019.5810زفتاحانوت

الله     42539 ذكر عبدالسلم محمد عبدالسلم المشتركة  نورهان ع 35261031010.52079.5زفتاحانوت

النجار    42540 محمد محمد محمد المشتركة  نورهان ع 3224.56.55.5815.52088زفتاحانوت

زهره    42541 محمد عبدالحافظ سامى المشتركة  نيره ع 3929141213.517.518.587زفتاحانوت

ابوالعطا    42542 السيد فوزى السيد المشتركة  هاجر ع 4.5102087واحد29.5154.5زفتاحانوت

حامد    42543 السيد عطيه شعبان المشتركة  هاجر ع 3217.5107.511.513.51975زفتاحانوت

القيمه    42544 يوسف عبدالوهاب يوسف المشتركة  هاجر ع 3827.517.51214.5191985.5زفتاحانوت

حمده    42545 السيد عبدالله احمد المشتركة  هانم ع 3827.515.5131319.519.578.5زفتاحانوت

القيمه    42546 محمد فهيم رمضان المشتركة  هبه ع 1218.576نصف3218107.5زفتاحانوت

حمده    42547 عبدالحميد فؤاد عبدالحميد المشتركة  هبه ع 39.5291914152020910زفتاحانوت

النقيب    42548 عبدالباقى محمد احمد المشتركة  هدى ع 34.52617.511.511.519.52069.5زفتاحانوت

جبل   42549 احمد عبدالعظيم المشتركة  هدى ع 3624.51155.55.52066زفتاحانوت

داود    42550 عبدالوهاب عبدالرحمن خيرى المشتركة  هدير ع 26652.57.512.518.576.5زفتاحانوت

الشبينى    42551 محمد السيد محمد المشتركة  هند ع 31.5810.588162065زفتاحانوت

السباعى    42552 رزق احمد عبدالرسول المشتركة  ولء ع 21.567.523.5101463.5زفتاحانوت

الدين     42553 بدر على احمد صبرى المشتركة  يارا ع 31.5114.57.57.510.51943زفتاحانوت

الخطيب    42554 احمد عبدالمعبود صبحى المشتركة  ياسمين ع 20107.557.57.52076زفتاحانوت

الشامى    42555 عبدالجواد احمد طارق المشتركة  ياسمين ع 3530191314.5201989.5زفتاحانوت

نحله    42556 موسى عوضموسى المشتركة  ياسمين ع 38291913.514.519.518.579.5زفتاحانوت

حجاج    42557 حامد حجاج محمد المشتركة  ياسمين ع 38.530157.513.51817.579.5زفتاحانوت

محمد    42558 هاشم محمد احمد المشتركة   ابراهيم ع سنباط 3212.5137.57.5171562زفتاكفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1974

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عياد    42559 حسن احمد عبدالحليم المشتركة   ابراهيم ع سنباط واحد26913.5851614.56زفتاكفر

عياد   42560 الدسوقى السيد المشتركة   احمد ع سنباط واحد234.512.57.5416.513.56زفتاكفر

الشرقاوى    42561 حسن عبدالناصف خالد المشتركة   احمد ع سنباط 2912.5107.551611.541.5زفتاكفر
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البيه   42562 حسن عصام المشتركة   احمد ع سنباط 34.52516.5131018.516.555زفتاكفر

بصل   42563 سعيد عصام المشتركة   احمد ع سنباط 32.52516.512.59.517.51452.5زفتاكفر

محمود   42564 السيد محمد المشتركة   احمد ع سنباط صفر4واحد10صفر5.5772زفتاكفر

الدمرداش    42565 محمد عبداللطيف محمد المشتركة   احمد ع سنباط واحد1074نصفنصف63.56زفتاكفر

النجار    42566 السعيد عطيه مصطفى المشتركة   احمد ع سنباط واحد184.5521.513.576زفتاكفر

عبدالله    42567 المتولى الشحات نبيل المشتركة   احمد ع سنباط 10661.5نصف13.55.53.51.5زفتاكفر

خليفه    42568 محمد مامون رضا المشتركة   ادهم ع سنباط 342816.513818.51761.5زفتاكفر

الله     42569 عوض امين رضا هانى المشتركة   اسلم ع سنباط واحد312110117.515156زفتاكفر

النمر    42570 زكى محمد عمرو المشتركة   اسماعيل ع سنباط 352116.51210.518.513.542زفتاكفر

غانم     42571 الحسينى شحته محمد تامر المشتركة   الحسينى ع سنباط 23.55.51157.5141352زفتاكفر

الوحش    42572 على السيد على المشتركة   السيد ع سنباط 327.512910.519.513.562زفتاكفر

عياد    42573 عبدالرؤف محمد وليد المشتركة   امير ع سنباط واحد2.53.58.55نصف774.5زفتاكفر

السباعي    42574 خالد رياض على المشتركة   جلل ع سنباط نصف14.54.561.52.5712.55زفتاكفر

جاد    42575 محمد عبداللطيف رجب المشتركة   جميل ع سنباط نصف1731023.513.5115زفتاكفر

غانم    42576 حسن محمد حسن المشتركة   حسام ع سنباط 332315.5137.51915.553زفتاكفر

الوشاحي    42577 عبدالعزيز حسن جمال المشتركة   حسن ع سنباط صفر169.510321211.55زفتاكفر

ابوشعيشع    42578 محمد حسن حماده المشتركة   حسن ع سنباط صفر11.53.5102.5211114زفتاكفر

الشقر    42579 مصطفى عبدالفضيل مصطفى المشتركة   حسن ع سنباط نصف20.58.56.57.5216134زفتاكفر

حسن    42580 عبدالحليم حسين ايمن المشتركة   حسين ع سنباط 258.53.54211.512.573.5زفتاكفر

السود     42581 توفيق محمد راشد ربيع المشتركة   خالد ع سنباط 2711.56.54511.51562.5زفتاكفر

عياد    42582 حسن احمد محمد المشتركة   خالد ع سنباط 261563.55.516.516.565.5زفتاكفر

الشقر    42583 حسن رشوان عمر المشتركة   رشوان ع سنباط نصف15.511.54.51.531284زفتاكفر

حسين    42584 ابوزيد رمضان احمد المشتركة   زياد ع سنباط 2.5103.545واحد4.58.54زفتاكفر
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الوشاحي    42585 عبدالعزيز رشاد نعيم المشتركة   سعيد ع سنباط 2.5107.545نصف4.57.53زفتاكفر

الشقر    42586 مصطفى سلطان رضا المشتركة   سلطان ع سنباط 96.541.52104.545زفتاكفر

رميح    42587 المغاورى حمدى رضا المشتركة   سمير ع سنباط 36.524.514141219.513.565زفتاكفر

بصل    42588 حسن عبدالحليم عبدالنور المشتركة   عبدالحليم ع سنباط 9.57.551.51.55.58.542.5زفتاكفر

السيد    42589 محمد عطيه محمد المشتركة   عبدالرحمن ع سنباط 5.57.553.5واحدواحد96.54.5زفتاكفر

الغلبان    42590 عبدالمهيمن عبدالعظيم اشرف المشتركة   عبدالعظيم ع سنباط 111042.5واحد25743زفتاكفر

زعير    42591 عبدالجواد مصطفى خالد المشتركة   على ع سنباط 1810.557.57.51412.555زفتاكفر

خاطر    42592 على يحيى عثمان المشتركة   على ع سنباط 2.516527.5141645زفتاكفر

عبدالجواد    42593 محمد عبدالعزيز محمد المشتركة   عمر ع سنباط 33.51910.57.58.5201755.5زفتاكفر

الشقر    42594 حسن رشوان غالى المشتركة   عمرو ع سنباط 15.584351212.555زفتاكفر

زعير   42595 المحمدى فوزى المشتركة   عمرو ع سنباط 33.5231813.514.519.51857.5زفتاكفر

سويدان    42596 متولى كمال سلطان المشتركة   كمال ع سنباط 23.519104.57.518.51856زفتاكفر

الله     42597 عوض ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم المشتركة   محمد ع سنباط 362316.512.514201866زفتاكفر

غانم    42598 الحسينى محمد الحسينى المشتركة   محمد ع سنباط 36181087.519.516.556زفتاكفر

الياس    42599 محمد مجدى رضا المشتركة   محمد ع سنباط 352014.512.510191655.5زفتاكفر

سويدان    42600 رمضان عبدالحكيم رمضان المشتركة   محمد ع سنباط 2813108816.515.555.5زفتاكفر

زعير    42601 عبدالغنى محمد سمير المشتركة   محمد ع سنباط 26.511733.515765زفتاكفر

الشقر    42602 حسن رشوان عمر المشتركة   محمد ع سنباط 28.551042161166زفتاكفر

النجار   42603 السيد محمد المشتركة   محمد ع سنباط 382717.5121019.516.568زفتاكفر

عياد     42604 محمد جمال محمد وائل المشتركة   محمد ع سنباط 2.510655نصف215.57زفتاكفر

الشقر    42605 نصر عثمان وليد المشتركة   محمد ع سنباط 262.56.54311.51056زفتاكفر

السباعى    42606 عطيه فهمى جمال المشتركة   محمود ع سنباط 24.58.5622.5151055.5زفتاكفر

السباعي    42607 خالد محروس رضا المشتركة   محمود ع سنباط 2710.5104.57.515755.5زفتاكفر
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الصعيدي    42608 سليمان الشعراوى جمال المشتركة   مصطفى ع سنباط 352819.7515152012.558.5زفتاكفر

السعدني    42609 عبدالرحمن السعدنى وليد المشتركة   مصطفى ع سنباط 21510.545.5نصف26.5610زفتاكفر

الشقر    42610 الدسوقى عبدالمنعم محمد المشتركة   يوسف ع سنباط 36.513.5127.53.518.51556زفتاكفر

عياد    42611 ابراهيم عبداللطيف رمضان المشتركة   اسراء ع سنباط 382916.514.515201357.5زفتاكفر

حسن    42612 صادق حامد صلح المشتركة   اسراء ع سنباط 33.510108.57.514.5877زفتاكفر

الدسوقي    42613 عبدالغنى عبدالحليم عادل المشتركة   اسراء ع سنباط 29.511.517.54.54.515.51055.5زفتاكفر

بصل     42614 حسن توكل محمد محمد المشتركة   اسماء ع سنباط 382518126201057زفتاكفر

السود    42615 عبدالجليل عبدالحميد محمد المشتركة   الطاهره ع سنباط 107.556واحد214.571.5زفتاكفر

الياس    42616 محمد عبدالجليل ايهاب المشتركة   امال ع سنباط 35.58.5147.57.515.51377.5زفتاكفر

غرابة     42617 يوسف عبدالرسول محمد يوسف المشتركة   اميره ع سنباط 35.51014.5431711.559زفتاكفر
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سويدان    42618 عبدالعاطى عبدالظاهر ياسر المشتركة   انجو ع سنباط 34.5915.569177.557.5زفتاكفر

حجازى    42619 عبدالباسط احمد عبدالباسط المشتركة   انجى ع سنباط 39.53019.514.51519.513510زفتاكفر

ابوشعيشع    42620 محمد رمزى احمد المشتركة   ايمان ع سنباط 55.546.5صفر15.57.53.53.5زفتاكفر

الصعيدي    42621 سليمان السيد عماد المشتركة   ايمان ع سنباط 37.528.51911.5141914510زفتاكفر

البيه    42622 على عبدالعال احمد المشتركة   ايه ع سنباط 37.525.5191110191569.5زفتاكفر

البديوي     42623 ربيع الشحات السيد ياسر المشتركة   ايه ع سنباط 1397223846زفتاكفر

حجازى    42624 محمد احمد احمد المشتركة   بسنت ع سنباط 3617148.51319.514510زفتاكفر

احمد     42625 سيد عبدالعاطى طه محمد المشتركة   تسنيم ع سنباط 33161110618.51369زفتاكفر

خرشوم    42626 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   حنان ع سنباط 37.528.519.51214.519.51359.5زفتاكفر

الشقر    42627 مصطفى يحى عصام المشتركة   حنان ع سنباط 245.51025.574.568.5زفتاكفر

حجازي    42628 عبدالباسط مسعد ايهاب المشتركة   دينا ع سنباط 39.53019.7513.514.75201669زفتاكفر

رضوان    42629 ابوالقمصان المنسوب صالح المشتركة   دينا ع سنباط 34.518.516.512.5131612.566.5زفتاكفر

زعير     42630 احمد سيد ابوالحسن رجب المشتركة   رحاب ع سنباط 38301712.514.5201667زفتاكفر

عبدالمقصود    42631 محمد على محمد المشتركة   رحمه ع سنباط 236.51057.5111066زفتاكفر

السعدني    42632 ابراهيم عبدالرازق بيومى المشتركة   روان ع سنباط 3827.5191313.519.51268زفتاكفر

شلق    42633 حموده عبدالناصف السيد المشتركة   زينب ع سنباط 31.513.57.57.58151067.5زفتاكفر

الوحش    42634 هاشم محمد ايمن المشتركة   زينب ع سنباط 34.526.519.511.59.518.513.569زفتاكفر

البيه    42635 محمد حسن حماده المشتركة   زينب ع سنباط 38.525.51913.514.5191169.5زفتاكفر

نصر    42636 متولى محمد عادل المشتركة   زينب ع سنباط 37.526.51814.513.518.51368زفتاكفر

زعير    42637 احمد ابراهيم سالم المشتركة   سمر ع سنباط 30.511.574.5814.53.568زفتاكفر

منصور    42638 بدير عبدالسلم رفيق المشتركة   سهيلى ع سنباط 37.51514.58.510.517.511.568زفتاكفر

البيه    42639 محمد عبدالرسول هانى المشتركة   شهد ع سنباط 372719.513.514191369زفتاكفر

عبدالمنعم    42640 عبدربه عبدربه محمد المشتركة   شيرين ع سنباط 4556.5نصف25933زفتاكفر
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الوحش    42641 السعيد الراعى السعيد المشتركة   شيماء ع سنباط 25.556واحد103.531.5زفتاكفر

سويدان    42642 عبدالغفار احمد عبدالغفار المشتركة   شيماء ع سنباط 33.515.567.59.5157.579زفتاكفر

سعد    42643 محمود عبدالرافع محمد المشتركة   صبحيه ع سنباط 2105.556.5واحد2066.5زفتاكفر

شاهين    42644 عبدالفتاح ابراهيم خالد المشتركة   عزه ع سنباط 3930201515201465.5زفتاكفر

الجوهري    42645 محمد المحمدى عصام المشتركة   عل ع سنباط 341014.59917.511.567زفتاكفر

سعيد   42646 عبدالحليم محمد المشتركة   فاطمه ع سنباط 23.5832.54.5710.556.5زفتاكفر

عياد    42647 ابراهيم عبدالحميد رضا المشتركة   مريم ع سنباط 26.58427.55.51455.5زفتاكفر

المالح    42648 المرسى سالم عبدالحكيم المشتركة   مريم ع سنباط 855واحد6نصف3نصف8زفتاكفر

غانم    42649 البحيرى عبدالمحفوظ عاطف المشتركة   ملك ع سنباط 21.511.55.53.57.511.510.545زفتاكفر

الصعيدي    42650 احمد عبدالله مامون المشتركة   ملك ع سنباط 3618.5105818.51358زفتاكفر

منصور     42651 محمد الحصرى محمد محمود المشتركة   ملك ع سنباط 38.52718.59.512.51913.568زفتاكفر

مصطفى   42652 ابوالحسن توكل المشتركة   منار ع سنباط 112423.5310.542.5زفتاكفر

الفرخ    42653 حسنين رجب محمد المشتركة   منار ع سنباط 17.532.524101041.5زفتاكفر

بركات    42654 على حسن السيد المشتركة   منه ع سنباط 23.58.572.57.541255زفتاكفر

الشامي    42655 عبدالمطلب اسماعيل عبدالمطلب المشتركة   منه ع سنباط 299.57.57.5810.51055زفتاكفر

حمد    42656 محمد حلمى عمر المشتركة   منه ع سنباط 36.5816.59.511.51815.563زفتاكفر

عبدالغفار     42657 احمد عبدالغفار اشرف محمد المشتركة   مى ع سنباط 3828.51911.513191665.5زفتاكفر

البديوي    42658 حسين فوزى ايمن المشتركة   ندا ع سنباط 18.53.53.5355863.5زفتاكفر

عطا    42659 السيد عبدالسلم شعبان المشتركة   ندا ع سنباط 34.52210.59.59171267زفتاكفر

اسماعيل     42660 النمر زكى محمد محمد المشتركة   ندا ع سنباط 382817111419.512.558.5زفتاكفر

احمد     42661 سيد ابوالعينين قطب ناصر المشتركة   ندا ع سنباط 20.5531.542.510.551.5زفتاكفر

الله     42662 عطا محمود محمد صلح المشتركة   ندى ع سنباط واحد3.53.510.55واحد13.554زفتاكفر

عبدالكريم   42663 محمد لطفى المشتركة   ندى ع سنباط 39.5301911.510.519.51377زفتاكفر
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منصور    42664 الشحات محمد منصور المشتركة   ندى ع سنباط 28.515106.591014.565.5زفتاكفر

السود    42665 عبداللطيف عبدالسلم ابراهيم المشتركة   نها ع سنباط صفر28773.51.5914.59زفتاكفر

صادق     42666 محمد محروس محمد طه المشتركة   نهى ع سنباط نصف63243310.55زفتاكفر

طبيخه    42667 على سعد على المشتركة   نور ع سنباط غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاكفر

شاهين    42668 السعيد حسنى السعيد المشتركة   نورا ع سنباط 28.51.512.52.52.5101271.5زفتاكفر

الله    42669 عوض عبدالرحمن زكريا المشتركة   نورا ع سنباط 328.5109.58.51514.573زفتاكفر

الصياد    42670 محمد على وليد المشتركة   نورا ع سنباط 23.57.573.51.55.51072.5زفتاكفر

الشامي    42671 عبدالمطلب اسماعيل ابراهيم المشتركة   نورهان ع سنباط 13.53.523.533.5673زفتاكفر

عوض    42672 السباعى فاروق السيد المشتركة   نورهان ع سنباط 1574.562.510.5872زفتاكفر

السباعي    42673 رياض السيد العربى المشتركة   نورهان ع سنباط 16873.52101071.5زفتاكفر

السعد    42674 عبدالمجيد عبدالرحمن رضا المشتركة   نورهان ع سنباط 24.51072.5واحد22.555.5زفتاكفر

الوحش    42675 فريد محمد رضا المشتركة   نورهان ع سنباط 4.56.572.5واحد141.541.5زفتاكفر

طبيخه    42676 محمد مصطفى عبده المشتركة   نورهان ع سنباط 31.58.514.58914.51072.5زفتاكفر

حجازي    42677 عبدالمطلب ابوالورد اشرف المشتركة   نيره ع سنباط 102321.55.5461.5زفتاكفر

الياس    42678 محمد عبدالجليل رضا المشتركة   نيره ع سنباط واحد19.5323268.57زفتاكفر

عياد    42679 مصطفى عبدالرؤف سامى المشتركة   هاجر ع سنباط 39.529.519.51514.7519.513.575.5زفتاكفر

البيه    42680 السباعى محمد سامى المشتركة   هبه ع سنباط 3666.59.55121273زفتاكفر

يوسف    42681 شفيق محمد عطيه المشتركة   هبه ع سنباط 37151297.519.51175زفتاكفر

الوحش    42682 على السيد على المشتركة   هناء ع سنباط 207.563.54.5101073.5زفتاكفر

السوداني    42683 بكر عبدالجليل بكر المشتركة   وفاء ع سنباط 26.55.56.53.5612.51273.5زفتاكفر

محمد    42684 السباعى محمد ناصر المشتركة   وفاء ع سنباط 2910109.57.5141486زفتاكفر

محمد    42685 السباعى محمد ناصر المشتركة   ولء ع سنباط 36.516149.55.517.514.576.5زفتاكفر

فرج    42686 عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالفتاح المشتركة   ياسمين ع سنباط 35.511.5125.57.51811.577.5زفتاكفر
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التجار    42687 عبدالمعطى عاطف عبدالمعطى المشتركة   ياسمين ع سنباط 34151210.55.510.51384زفتاكفر

الجوهرى    42688 محمد عبدالجواد السيد سعد   ابراهيم محمود العزب 34.5151211.57.51918.575.5زفتااللواء

عبدالمقصود   42689 احمد ايمن سعد   احمد محمود العزب 3818.515.57.5918.51085زفتااللواء

السباعى     42690 عقل محمد ايمن سعد   احمد محمود العزب واحد5.57.56واحد244.57.53زفتااللواء

ابوسبع    42691 محمد ابوسبع سمير سعد   احمد محمود العزب 326.57.53.547744.5زفتااللواء

منصور    42692 على العزب على سعد   احمد محمود العزب 32.51512.57.5512.51175زفتااللواء

الدسوقى    42693 الدسوقى جابر فتحى سعد   احمد محمود العزب 312.51022.5101075زفتااللواء

عبدالحميد   42694 احمد متولى سعد   احمد محمود العزب 25111043.576.567.5زفتااللواء

عبدالحليم    42695 المنشاوي ممدوح محمد سعد   احمد محمود العزب 299.5102.5510778.5زفتااللواء

يونس    42696 يونسمحمود محمد سعد   احمد محمود العزب 24.56.573.5557.577زفتااللواء

محرم    42697 السباعى احمد ياسر سعد   احمد محمود العزب 37.517.5157.58151279زفتااللواء

المنشاوي   42698 عبدالموجود خالد سعد   اسلم محمود العزب 361911.57.57.512.512.598.5زفتااللواء

يوسف    42699 ابوالفتوح اسماعيل جميل سعد   اسماعيل محمود العزب واحد34.531.54.54واحد20زفتااللواء

العيسوى    42700 على السيد عبدالله سعد   السيد محمود العزب 35.510148.57.511.51043.5زفتااللواء

عبدالباقي    42701 احمد زهيرى سليمان سعد   خالد محمود العزب 3824.518.512.512.519.516.578.5زفتااللواء

جوهر    42702 محمود عبدالقادر رمزى سعد   رحيم محمود العزب 31.5117.57.57.512.513.565زفتااللواء

يوسف    42703 ابوالفتوح اسماعيل عاطف سعد   سيف محمود العزب 37.51214.57.57.513.512.555زفتااللواء

عمر     42704 العزب شكرى حمدى سعد   شكرى محمود العزب 37.52214131117.517.578.5زفتااللواء

عبدالجواد    42705 محمود يحيى على سعد   ضياء محمود العزب 362212.55.55171578زفتااللواء
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موسى    42706 السيد موسى ابراهيم سعد   طارق محمود العزب 3111.5144.57.51017.579.5زفتااللواء

زايدة    42707 محمد السباعى عبدالعزيز سعد   عادل محمود العزب 3722.515.5891917.578.5زفتااللواء

خوخة    42708 السيد عبدالجواد دياب سعد   عبدالجواد محمود العزب 271211.57.57.5101377.5زفتااللواء

شريف   42709 عبدالسلم عبدالحليم سعد   عبدالحليم محمود العزب 38.525.5191314.7519.516.586.5زفتااللواء

عامر    42710 محمد ابراهيم احمد سعد   عبدالرحمن محمود العزب 393016121119.51476.5زفتااللواء

هندى    42711 عبدالوهاب السباعى احمد سعد   عبدالرحمن محمود العزب 38.528.5161314201275زفتااللواء

محرم    42712 على عبدالعليم على سعد   عبدالعليم محمود العزب 28.511.57127.51715.577.5زفتااللواء

مرعى   42713 عبدالقادر ادهم سعد   عبدالله محمود العزب 16.51757.5واحد34.51711.53.5زفتااللواء

ابراهيم    42714 شديد فهيم محمد سعد   عبدالله محمود العزب 31.57.51153.510.51771.5زفتااللواء

لشين    42715 ابراهيم زهدى محمود سعد   عبداللـه محمود العزب 37.52717.514.513.5201665زفتااللواء

شهيب    42716 السيد شوقى محمد سعد   عبدالهادى محمود العزب 22.58.567.55.516.512.561.5زفتااللواء

الغمراوى    42717 السيد على السيد سعد   على محمود العزب 2810.5117.54.517.51765.5زفتااللواء

عبدالغفار   42718 لبيب ماهر سعد   على محمود العزب 371717.51414181865زفتااللواء

هدهود    42719 الشهاوى محمد هيثم سعد   عماد محمود العزب 3416.51097.51817.565.5زفتااللواء

الدخاخنى   42720 عبدالخالق فايز سعد   عمرو محمود العزب 32.515.513.513.55.519.51666زفتااللواء

اسماعيل    42721 السيد عبدالحميد محمد سعد   عمرو محمود العزب 36.523.513.51412.51910.575زفتااللواء

شريف    42722 فتوح عزت محمد سعد   عمرو محمود العزب 3517107.55191575زفتااللواء

الجوهري    42723 عبدالحميد فتحى صالح سعد   فتحى محمود العزب 104.531.52.51013.575زفتااللواء

دراز    42724 محمد فتحى محمد سعد   فتحى محمود العزب 28.5865.5416.514.575.5زفتااللواء

الجناينى    42725 سليمان صابر اشرف سعد   فهمى محمود العزب 266107.53.513.51262.5زفتااللواء

رمضان   42726 البخارى اسامه سعد   كريم محمود العزب 37.521.51913.5121917.587زفتااللواء

الدسوقى     42727 على مصلحى طه عيد سعد   كريم محمود العزب 3619.516.5117.5191576.5زفتااللواء

سالم    42728 شريف على شريف سعد   ماهر محمود العزب 371818.58.55.519.518.588زفتااللواء
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ابراهيم     42729 على سلمة بحيرى ابراهيم سعد   محمد محمود العزب 37231295.518.51687زفتااللواء

حنيش    42730 عبدالقادر عبدالباسط احمد سعد   محمد محمود العزب 37.518109.55.5181385.5زفتااللواء

الشهابي    42731 عبالقادر حسن اشرف سعد   محمد محمود العزب 2810.5584.514.51375.5زفتااللواء

يونس    42732 يونسمحمود اشرف سعد   محمد محمود العزب 27.586.57.54.515.51173زفتااللواء

جوهر    42733 ابراهيم احمد بدوى سعد   محمد محمود العزب 3817.514127.517.515.575زفتااللواء

محرم   42734 صابرعبداللطيف رضا سعد   محمد محمود العزب 39.517.515.513.581816.576.5زفتااللواء

سلمه    42735 عبدالحميد احمد سلمه سعد   محمد محمود العزب 3215121051916.576زفتااللواء

منوفي   42736 عبدالعال صبحى سعد   محمد محمود العزب 34.516.511.58.57.51316.576زفتااللواء

هندى   42737 عبدالعظيم عبدالعال سعد   محمد محمود العزب 372214.511916.516.575زفتااللواء

عمريه     42738 عبدالعزيز محمود الدين عصام سعد   محمد محمود العزب 31.516.5108.58.514.514.566زفتااللواء

عبدالجواد    42739 محمود يحيى على سعد   محمد محمود العزب 37.524.516.59.57.5201778.5زفتااللواء

هدهود     42740 عبدالقوى الدين تاج ماهر سعد   محمد محمود العزب 3218.514.57.57.51917.577.5زفتااللواء

هدهود    42741 ابوسبع عبدالستار مسعد سعد   محمد محمود العزب 39.52919.515142017.569زفتااللواء

لشين    42742 ابوالعزم محمدى هانى سعد   محمد محمود العزب 3528.5191512.52017.575زفتااللواء

الشوربجي   42743 سمير وليد سعد   محمد محمود العزب 229104410.512.563زفتااللواء

حجاب     42744 على السيد عبدالسميع يسرى سعد   محمد محمود العزب 35.523181111.516.51382.5زفتااللواء

خيرالدين    42745 الدمرداش ابراهيم ابوالعزم سعد   محمود محمود العزب 3625.518.510.5918.51472.5زفتااللواء

مجاهد     42746 على حسن حسن السيد سعد   محمود محمود العزب 382317.510.58.51717.578زفتااللواء

عرفه    42747 مصلحى محمود سامح سعد   محمود محمود العزب 3625.514.5121019.51569.5زفتااللواء

الصاحى    42748 محمد جوده سعيد سعد   محمود محمود العزب 4.59.542نصف9.53.551.5زفتااللواء

الجناينى    42749 ابوالمجد ابراهيم عبدالعزيز سعد   محمود محمود العزب 3315127.57.514.51764.5زفتااللواء

مرعي   42750 العزب محمد سعد   محمود محمود العزب 3410.554نصف7.575زفتااللواء

عطاالله    42751 مرسي لبيب محمد سعد   محمود محمود العزب 136.55.523.575.563زفتااللواء
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رزق    42752 بيومى محمد سعد   مصطفى محمود العزب واحد24.51567.58.5108.56زفتااللواء

يونس     42753 مرعى احمد نبيه احمد سعد   نزيه محمود العزب 2624.51045141267زفتااللواء

دولة    42754 السيد فتحى خالد سعد   يحيى محمود العزب 2717.5117.53.5141566زفتااللواء

خليل    42755 على محمد شوقى سعد   ابرار محمود العزب 3926.51814.7513.519.7515.563زفتااللواء

عبدالمجيد    42756 رضوان محمد جمال سعد   اسراء محمود العزب 3724.5177.57.517.51681.5زفتااللواء

حسن    42757 السيد احمد رضا سعد   اسراء محمود العزب 3087.57.5411.515.571.5زفتااللواء

مطر   42758 مكاءالدين عبدالخالق سعد   اسراء محمود العزب 35.521.514.57.531714.574زفتااللواء

ابوالعزم   42759 عبدالحليم سعيد سعد   اسماء محمود العزب 32.518.513.5912151593زفتااللواء

عشوش    42760 سليمان محمد سليمان سعد   اسماء محمود العزب 39.525.518151518.51787.5زفتااللواء

غيط   42761 العزب عبدالحليم سعد   اسماء محمود العزب 32.518117.5416.51599زفتااللواء

الشهابي      42762 حسين نافع محمد احمد سعد   اشرقت محمود العزب 1365واحدنصف19.53.53.52.5زفتااللواء

الشهابي   42763 عبدالمطلب عبدالحميد سعد   افنان محمود العزب 28.510.510.57.5511.51365زفتااللواء

موسى    42764 صقر عبدالرحيم طارق سعد   السيده محمود العزب 3826.519.514.5132018.568.5زفتااللواء
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امام     42765 الدين جمال عبدالحميد السيد سعد   امنيه محمود العزب 35.520.511.511.510131879زفتااللواء

الجعبري    42766 محمد ابراهيم عاطف سعد   امنيه محمود العزب 38.528.516.51312191489.5زفتااللواء

وهيب    42767 عبدالعال ابراهيم محسن سعد   اميره محمود العزب 39.528.51915152017.579.5زفتااللواء

سويلم    42768 العزب راغب نسيم سعد   اميره محمود العزب 36.52318.51413.518.515.579زفتااللواء

طلخان    42769 ابراهيم محمد احمد سعد   ايمان محمود العزب 36.52415.5127.515.51378.5زفتااللواء

جوهر   42770 عبدالصادق حمدى سعد   ايمان محمود العزب 2611.565.54.51413.554زفتااللواء

حسن    42771 عزازى عبدالجواد عزازى سعد   ايمان محمود العزب 34.59.5177.58151258زفتااللواء

الجوهرى   42772 عبدالحميد محمد سعد   ايمان محمود العزب 3619.51011.59.51612.586.5زفتااللواء

شريف    42773 على ابراهيم محمود سعد   ايمان محمود العزب 25.57.55.53.5411998.5زفتااللواء

شريف    42774 عبدالعزيز عبدالعظيم ابراهيم سعد   ايه محمود العزب 36251712.51419.51799زفتااللواء

جوهر    42775 عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز سعد   ايه محمود العزب 3744واحدواحد3نصف20.5زفتااللواء

الشهابى   42776 حسن عبدالقادر سعد   بسمله محمود العزب 35.5271085161589.5زفتااللواء

محرم    42777 اسماعيل عبدالله محرم سعد   بسمه محمود العزب 34.5241491018.51588.5زفتااللواء

القطشى   42778 سليمان سالم سعد   حبيبه محمود العزب 32151087.514.512.585زفتااللواء

موسى    42779 صقر عبدالفتاح اشرف سعد   حسنه محمود العزب 31.51515.58.58.518.510.594.5زفتااللواء

الشهابى    42780 على عبدالغفار محمد سعد   حنين محمود العزب 3829.520151519.51386.5زفتااللواء

جوهر    42781 عبدالله محمد اشرف سعد   خلود محمود العزب 3721.513.510.59.517.51376زفتااللواء

خليفه    42782 طه عبدالحميد طه سعد   خلود محمود العزب 281574.52.51111.575زفتااللواء

اللفي    42783 توفيق ابوالعزم توفيق سعد   دنيا محمود العزب 39.52819.7515142015.589.5زفتااللواء

الجناينى    42784 سليمان صابر سليمان سعد   رحمه محمود العزب 32.5151510.57.51717.595.5زفتااللواء

ابوالمعاطى    42785 محمد ابوالمعاطى عبدالحكيم سعد   رنا محمود العزب 22.57135.5441475.5زفتااللواء

الدخاخنى    42786 عبالسلم عبدالخالق عبدالسلم سعد   رنا محمود العزب 30.511.577.55.511.515.576زفتااللواء

عشوش    42787 محمد ابراهيم عصام سعد   رنا محمود العزب 3710.5137.57.5131686زفتااللواء
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ابراهيم     42788 على سلمه بحيرى ابراهيم سعد   روان محمود العزب 33.59.5181112.51616.595زفتااللواء

صابر   42789 عبدالرحمن محمد سعد   ريهام محمود العزب 3415137.58151875زفتااللواء

عشماوى      42790 الله عوض احمد الله عوض سعد   زينب محمود العزب 31.5610119.516.517.585زفتااللواء

بحيرى   42791 عبدالعظيم رفاعى سعد   ساره محمود العزب 38242014.515201885زفتااللواء

الديب    42792 السباعى ابراهيم حمزه سعد   ساميه محمود العزب 2715103.5212.513.574.5زفتااللواء

الدين     42793 جمال سليمان عبدالقادر طلعت سعد   سعديه محمود العزب 3312.55.5841713.595زفتااللواء

موسى   42794 العزب ابراهيم سعد   سماء محمود العزب 3919.51712.51315.51466.5زفتااللواء

الجنيدي    42795 عبدالجيد ابراهيم فتحى سعد   سهيله محمود العزب 403019.5151519.518.588.5زفتااللواء

مرعي    42796 محمود ابراهيم احمد سعد   شروق محمود العزب 31.517.515.512.510.5171877.5زفتااللواء

سليمان    42797 اسماعيل ابوالفتوح السيد سعد   شروق محمود العزب 37.523.514.512918.518.596.5زفتااللواء

عطوان    42798 ابوستيت يوسف اشرف سعد   شهد محمود العزب 312.584واحد2.51.5نصف14زفتااللواء

دراز    42799 عبدالجواد عباس محمد سعد   شهد محمود العزب 392519.7513.5142019.598.5زفتااللواء

الشهابي     42800 حسين نافع محمد نشأت سعد   شهد محمود العزب 39.52719.514.514.5201898.5زفتااللواء

علم    42801 ابراهيم عطيه ابراهيم سعد   شيماء محمود العزب 326.5104.54.51114.563.5زفتااللواء

عتريسمرزوق    42802 مرزوق محمد سعد   عايده محمود العزب 37301914.51519.51789.5زفتااللواء

بهيج   42803 على الدسوقى سعد   فاطمه محمود العزب 331575.57.5101464زفتااللواء

عشماوى    42804 طه عبداللطيف عبدالحميد سعد   فاطمه محمود العزب 36.52013.511.51018.51675.5زفتااللواء

حجاب    42805 عبدالله محمد ياسر سعد   فرح محمود العزب 27154.57.54111366زفتااللواء

الجناينى     42806 الله عوض عبدالعظيم هانى سعد   كوثر محمود العزب 34151087.514.51457زفتااللواء

النادى    42807 محمد عبداللطيف انس سعد   مروه محمود العزب 31107.57.57.5161774.5زفتااللواء

عبده    42808 الشناوى السيد احمد سعد   مريم محمود العزب 36.525.518.5117.519.518.577.5زفتااللواء

الجناينى    42809 ابوالمجد ابراهيم عبدالعزيز سعد   مريم محمود العزب 36.5161097.515.517.588زفتااللواء

محمد   42810 عبدالفضيل محمد سعد   مريم محمود العزب 383017.512.515201687زفتااللواء
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الدسوقى     42811 على مصلحى طه عيد سعد   ملك محمود العزب 3929191414.5201687.5زفتااللواء

شهيب    42812 العزب عبدالرحمن محمد سعد   ملك محمود العزب 382614.51312.5201768زفتااللواء

منصور    42813 العزب الصباحى وائل سعد   ملك محمود العزب 361963.5517.51786.5زفتااللواء

سويلم     42814 الدين شرف عبدالرازق مرسى سعد   منار محمود العزب 32.567.53.53.51212.574زفتااللواء

عبدالعزيز    42815 شريف فتحى احمد سعد   منه محمود العزب 31.51543.52.51014.594زفتااللواء

السباعى     42816 شاكر الدين سعد الله سعد   منه محمود العزب 37.52916.512.512201797.5زفتااللواء

حسن     42817 محمد سالم محمد الله سعد   منه محمود العزب 38.5221012.51218.51786.5زفتااللواء

عبدالمجيد    42818 رضوان محمد ايمن سعد   منه محمود العزب 35.51512.5101015.51095زفتااللواء

الديب    42819 السيد ابوالفتوح عبدالقادر سعد   منه محمود العزب 39292014.75152017.589زفتااللواء

نصير    42820 عبدالرحمن احمد محمد سعد   منى محمود العزب 382619.514.7514.752019910زفتااللواء

البيومى    42821 احمد مصطفى محمود سعد   مى محمود العزب 392719.514.51319.51986.5زفتااللواء

سليمان   42822 عبدالعزيزعبدالمقصود عبدالحميد سعد   ناديه محمود العزب 382113.51114.518.51877زفتااللواء

عيسوى    42823 ابراهيم محمود ابراهيم سعد   نجاه محمود العزب 3817.51012.59181878زفتااللواء

دولة    42824 السيد فتحى اسامه سعد   ندى محمود العزب 39.526171515201989زفتااللواء

يوسف    42825 عباس ابوالمعاطى جميل سعد   ندى محمود العزب 37161288.51911.585.5زفتااللواء

الجعبري    42826 محمد ابراهيم مصطفى سعد   ندى محمود العزب 35.524.510.511.51019.51689زفتااللواء

مرعي   42827 جبر حسن سعد   نورا محمود العزب 237.54.52.51.51012.558.5زفتااللواء

حجاب   42828 عبدالفتاح خالد سعد   نورا محمود العزب 39.530191515201999زفتااللواء

غيط    42829 عبدالحليم محمد ابراهيم سعد   هاجر محمود العزب 38.5271713.513.5201988زفتااللواء

سويلم    42830 السيد فتحى حامد سعد   هاجر محمود العزب 38.51510.57.52.516.51977.5زفتااللواء

موسى    42831 صقر عبدالفتاح طاهر سعد   هاجر محمود العزب 30.511.55.58.57.51411.587.5زفتااللواء

بشر    42832 عبدالحميد عبدالعزيز محمد سعد   وفاء محمود العزب 34.5154.57.51012.51455.5زفتااللواء

العشرى    42833 ابوالعل غريب محمد المشتركة   ابراهيم ع الوحش 1.51011.555.5واحد2542.5زفتادمنهور
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سلمه    42834 ابراهيم فكرى ابراهيم المشتركة   احمد ع الوحش 2.511.51546.5واحد1934زفتادمنهور

شبانه     42835 سالم السيد سالم السيد المشتركة   احمد ع الوحش 31.53.554212.51563زفتادمنهور

موافى     42836 حجازى محمد متولى حجازى المشتركة   احمد ع الوحش 3928.51491219.51547.5زفتادمنهور

السرنجاوى    42837 صديق احمد حسن المشتركة   احمد ع الوحش 3928.515.51314201247زفتادمنهور

الشدودى    42838 احمد السيد سامى المشتركة   احمد ع الوحش 34.522.5109.511.5201447زفتادمنهور

احمد    42839 سليم احمد عاصم المشتركة   احمد ع الوحش 341511.548.5151345زفتادمنهور

سالم    42840 السيد انور عامر المشتركة   احمد ع الوحش 21.515103.54.51110.544.5زفتادمنهور

احمد    42841 سليم احمد قدرى المشتركة   احمد ع الوحش 326.51255.514.51045زفتادمنهور

الفندى    42842 عبدالقادرسيداحمد ماهر محمد المشتركة   احمد ع الوحش 39.53019.514.5142016.549زفتادمنهور

حجاج     42843 على فتحى منير محمد المشتركة   احمد ع الوحش 36211010817.51657.5زفتادمنهور

كشكه    42844 على ابوالعل على المشتركة   اسماعيل ع الوحش 26.5461.57.511.512.556زفتادمنهور

السباعى   42845 المندوه محمد المشتركة   السباعى ع الوحش 7.512.51357.5واحد30.55.56زفتادمنهور

عزب    42846 محمد السيد هشام المشتركة   السيد ع الوحش 3424.5157.58.5181647زفتادمنهور

السرنجاوى    42847 مغازى السيد عماد المشتركة   جمال ع الوحش 4.514.51456.5واحد27.52.55زفتادمنهور

سالم    42848 داود عبدالله صلح المشتركة   حسام ع الوحش 29.515.56.511813.514.544زفتادمنهور

عبدالعاطى     42849 على السيد انور السيد المشتركة   خالد ع الوحش 27.515654141245زفتادمنهور

نايل    42850 عبدالرحمن عبدالستار خالد المشتركة   زياد ع الوحش 356103.57.516.510.543زفتادمنهور

كامل    42851 عبدالوهاب عبدالوهاب يوسف المشتركة   زياد ع الوحش 321510.52.57.5141466زفتادمنهور

عبدالسلم    42852 ابوالعنين سليمان احمد المشتركة   سليمان ع الوحش 371618.512.5101815.566زفتادمنهور

شبانه    42853 ابراهيم شبانه اشرف المشتركة   شبانه ع الوحش 27.55.51187.516.512.576.5زفتادمنهور

البلكيمى   42854 صالح احمد المشتركة   صالح ع الوحش 36.528.513.512.5818.517.573.5زفتادمنهور

عماره   42855 صلح رفيق المشتركة   صلح ع الوحش 38.5291814121810.583.5زفتادمنهور

ترغل    42856 متولى زكى زكى المشتركة   صلح ع الوحش 382519.514122011.584زفتادمنهور
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يمانى    42857 ابوالمعاطى عبدالحكيم ابوالمعاطى المشتركة   عبدالحكيم ع الوحش 291811118.513984زفتادمنهور

الغباشى    42858 احمد عبدالحميد احمد المشتركة   عبدالحميد ع الوحش 352112.59.58.515.51186.5زفتادمنهور

سالم   42859 عبدالعزيز سالم المشتركة   عبدالرحمن ع الوحش 35.52411.510.57.512.511.587زفتادمنهور

عبدالعزيز    42860 ابراهيم عبدالعزيز ايهاب المشتركة   عبدالعزيز ع الوحش 32.523.510.597.51312.586.5زفتادمنهور

البلكيمى    42861 عبدالرحمن جميل محمد المشتركة   عبدالعزيز ع الوحش 3422.5159.57.516.512.585زفتادمنهور

رشدان    42862 حسن عبدالفتاح سلمه المشتركة   عبدالفتاح ع الوحش 3929.519.51414.52012.574زفتادمنهور

لطفى    42863 محمد عبدالله عبدالسلم المشتركة   عبدالله ع الوحش 2425.51012.55.516.514.574زفتادمنهور

شماره    42864 مجاهد عبدالرحمن محمد المشتركة   عبدالله ع الوحش 37.53019.51314.519.515.584زفتادمنهور

حسين   42865 عبدالجيد يوسف المشتركة   عبدالله ع الوحش 29.5166.542.513.514.583.5زفتادمنهور

احمد     42866 سيد عبدالمجيد عبدالواحد رضا المشتركة   عبدالمنعم ع الوحش 24.5845.5210.513.583زفتادمنهور

بدران    42867 سالم عيد موسى المشتركة   عمرو ع الوحش 107.573.5نصف24.59.543زفتادمنهور

متولى    42868 عبدالعال كمال محمد المشتركة   كمال ع الوحش 36.53015107.518.515.585زفتادمنهور

عبداللطيف    42869 ابوالفضل حامد شاكر المشتركة   مجدى ع الوحش 29157.57.51.51112.575.5زفتادمنهور

شبانه    42870 عبدالعزيز انور احمد المشتركة   محمد ع الوحش 37.5261510.57.516.515.587زفتادمنهور

محمد    42871 عبدالرحمن محمد احمد المشتركة   محمد ع الوحش 34.519147.57.511.51786زفتادمنهور

موافى     42872 على انور محمد اسلم المشتركة   محمد ع الوحش 3511104.5311.513.586زفتادمنهور

مجاهد   42873 فتحى تامر المشتركة   محمد ع الوحش 32.526107.54.516.511.585زفتادمنهور

المظالى     42874 على محمد منصور تامر المشتركة   محمد ع الوحش 236.57.53.51.51010.572.5زفتادمنهور

مرسى    42875 محمد معوض سمير المشتركة   محمد ع الوحش 36.519161312.5199.584زفتادمنهور

الفندى     42876 احمد سيد احمد عادل المشتركة   محمد ع الوحش 3617.5161310.5191584زفتادمنهور

حجازى    42877 عبدالله مجاهد عبدالله المشتركة   محمد ع الوحش 23.597.510.5214.512.552زفتادمنهور

عزب    42878 عزب عبدالمعز عزت المشتركة   محمد ع الوحش 383019.513.511201999.5زفتادمنهور

عوض    42879 على كمال على المشتركة   محمد ع الوحش 34241157.519.510.582زفتادمنهور
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ابراهيم   42880 احمد محمد المشتركة   محمد ع الوحش 316107.51.515.51182زفتادمنهور

حسانين    42881 عبدالموجود عبدالعدل محمود المشتركة   محمد ع الوحش 32.518.51085.517.51483.5زفتادمنهور

عبدالواحد      42882 الله ضيف الله ضيف همام المشتركة   محمد ع الوحش 271511.53.52.516783.5زفتادمنهور

مجاهد     42883 صديق العربى محمد وائل المشتركة   محمد ع الوحش 37.530179.510.52013.596زفتادمنهور

سليم   42884 محمد وجيه المشتركة   محمد ع الوحش 2917.512.58.55.518.51262.5زفتادمنهور

خليفه    42885 عبدالنبى عبدالغنى وحيد المشتركة   محمد ع الوحش 3016.5117.54161172.5زفتادمنهور

قنصوه    42886 مجاهد احمد ياسر المشتركة   محمد ع الوحش 33.526.51814.57.52011.574زفتادمنهور

حجاج    42887 السيد السيد يحيى المشتركة   محمد ع الوحش 36.524.513117.519.51382زفتادمنهور

داود    42888 احمد محمد سامى المشتركة   محمود ع الوحش 34157.510.57.51810.582زفتادمنهور

ابراهيم    42889 محمود توفيق سعد المشتركة   محمود ع الوحش واحد301011.5107.518.5138زفتادمنهور

دويدار    42890 عبدالحميد عبدالمحسن محمد المشتركة   محمود ع الوحش 33151084.517.512.561.5زفتادمنهور

غنيم     42891 احمد سيد السيد مصطفى المشتركة   محمود ع الوحش واحد361511.57.54.518158زفتادمنهور

حجازى    42892 محمد متولى السيد المشتركة   مروان ع الوحش 36.52816.5127.5181674زفتادمنهور

عبدالعاطى    42893 على متولى متولى المشتركة   مروان ع الوحش 35271610.581914.584زفتادمنهور

بحيرى     42894 عبدالعظبم شوقى الدين صلح المشتركة   مصطفى ع الوحش 24.518118.52.5181583.5زفتادمنهور

البلكيمى    42895 عبدالرحمن كمال محمد المشتركة   مصطفى ع الوحش 176.55.54.5210.57.552زفتادمنهور

على    42896 مجاهد محمود محمود المشتركة   مصطفى ع الوحش 30105.57.52.513.58.553.5زفتادمنهور

جويلى    42897 عبدالعظيم محمد عبدالعظيم المشتركة   معاذ ع الوحش 34.515595.5161464زفتادمنهور

ابوالعل    42898 السباعى عبدالقوى السباعى المشتركة   يوسف ع الوحش 3828.515.511.57.52014.565.5زفتادمنهور

حسين   42899 عيد حسين المشتركة   يوسف ع الوحش 35.519.515.591016.513.555زفتادمنهور

سلمه    42900 يوسف عبدالجيد عبدالله المشتركة   يوسف ع الوحش 373018.514.513.52013.566زفتادمنهور

النجار     42901 محمد عبدالعظيم جوده صلح المشتركة   اسراء ع الوحش 3728171214.518.51873.5زفتادمنهور

حواش    42902 عبدالقادر عزت عبدالقادر المشتركة   افنان ع الوحش 271177.551015.551.5زفتادمنهور



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1991

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالحافظ    42903 عبدالفتاح فوزى تامر المشتركة   الشيماء ع الوحش 3326.5510.512.513.515.563.5زفتادمنهور

العشرى    42904 ابوالعل متولى مصطفى المشتركة   امانى ع الوحش 3527.516.51412.51815.574زفتادمنهور

الشدودى    42905 محمد عبدالله احمد المشتركة   اميره ع الوحش 3022103.53101553زفتادمنهور

ابراهيم    42906 عبدالمطلب ابراهيم حسن المشتركة   اميره ع الوحش 31161155.5131673زفتادمنهور

عشماوى    42907 ابوالمعاطى عشماوى محمد المشتركة   اميره ع الوحش 18.5174.53310.51752.5زفتادمنهور

ادريس    42908 محمد عبدالله محمد المشتركة   انجى ع الوحش 2715.5652.51013.572.5زفتادمنهور

حسين     42909 بسيونى عبدالمعز محمد المشتركة   انجى ع الوحش 363015.51312.5181677زفتادمنهور

ابراهيم    42910 عبدالعال السيد اشرف المشتركة   ايات ع الوحش 35.527.5117.5714.51855.5زفتادمنهور

صالح    42911 السيد عبدالعزيز ابراهيم المشتركة   ايمان ع الوحش 331013.57.56.5141755زفتادمنهور

قاعود    42912 عبدالواحد عبدالموجود الرفاعى المشتركة   ايمان ع الوحش 37.5291711.5131916.566زفتادمنهور

شبل    42913 الشناوى شبل الشناوى المشتركة   ايمان ع الوحش 23.510.5102.53.51013.551.5زفتادمنهور

حسانين     42914 على احمد السيد محمد المشتركة   ايمان ع الوحش 3324.513.58.5111614.552زفتادمنهور

زقله     42915 السيد شوقى الدسوقى ابراهيم المشتركة   ايه ع الوحش 28.516653.5161562.5زفتادمنهور

مليجى    42916 عزب عبدالجواد احمد المشتركة   ايه ع الوحش 331267.57.510.513.564زفتادمنهور

عطيه    42917 عبدالعظيم شوقى ايهاب المشتركة   ايه ع الوحش 331565.55.571163زفتادمنهور

حسين    42918 ابراهيم عبدالمنعم تامر المشتركة   ايه ع الوحش 35.52812.510.511.517.51775زفتادمنهور

الفخرانى    42919 اسعد المحمدى عبدالله المشتركة   ايه ع الوحش 36.529.51813.514.519.51662زفتادمنهور

عبدالجواد   42920 بيومى محمد المشتركة   ايه ع الوحش 38.527111110.515.51563.5زفتادمنهور

بركات     42921 محمد عبدالخالق ممدوح محمد المشتركة   ايه ع الوحش 31.52211.54.52.51415.562زفتادمنهور

حسين    42922 السيد بسيونى السيد المشتركة   بسمه ع الوحش 33.524108.5111515.562زفتادمنهور

عبدالكريم    42923 عبدالفتاح عرفان ياسر المشتركة   بسنت ع الوحش 30.516747.51215.552زفتادمنهور

حجاج    42924 فتحى منير محب المشتركة   تسنيم ع الوحش 24.59.543.521013.551.5زفتادمنهور

عربان     42925 محمد حسين لبيب ناصر المشتركة   تسنيم ع الوحش 382815129.5181661.5زفتادمنهور
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الشنوانى    42926 عبدالرازق عبدالعاطى طلعت المشتركة   حنان ع الوحش 36.5251051.51114.551.5زفتادمنهور

غنيم    42927 سيداحمد حماد عبدالرحمن المشتركة   حوريه ع الوحش 35.527.51810.51417.51458.5زفتادمنهور

حسين    42928 السيد بسيونى السيد المشتركة   دينا ع الوحش 25.596.54.57.51015.552زفتادمنهور

سالم    42929 محمد فاروق صبرى المشتركة   رحمه ع الوحش 29.597.510.59.513.51262زفتادمنهور

موافى    42930 على عزيز عماد المشتركة   رغده ع الوحش 29.523.5711.511.5151752.5زفتادمنهور

جاد     42931 عبدالعظيم احمد سيد مسعد المشتركة   رنا ع الوحش 39.52919.514152016.578زفتادمنهور

عبالعاطى     42932 السيد بكر عيد احمد المشتركة   روان ع الوحش 3826.516.57.510.51714.564زفتادمنهور

شماره    42933 ابوالعنين محمد محمد المشتركة   روح ع الوحش 3529.513.511.51016.513.552.5زفتادمنهور

موافى    42934 سالم مجاهد رجب المشتركة   روضه ع الوحش 34237.512101314.552زفتادمنهور

معوض   42935 متولى معوض المشتركة   ريهام ع الوحش 22.517.55221415.564.5زفتادمنهور

عبدالمعطى    42936 محمد عبدالنبى محمد المشتركة   ساره ع الوحش 36.53017.513.514.5191669.5زفتادمنهور

محمد    42937 عزب عبدالنبى مدحت المشتركة   سجده ع الوحش 37291412.510.518.51376.5زفتادمنهور

مرسى    42938 هندى خيرى محمد المشتركة   سلمى ع الوحش 25.581011.5216.51165.5زفتادمنهور

محمد     42939 الله جاد نعيم محمد المشتركة   شاهندا ع الوحش 3121.510139.51714.576زفتادمنهور

عبدالعاطى     42940 السيد على عاطف اشرف المشتركة   شهد ع الوحش 34.525131213171678زفتادمنهور

داود    42941 شفيق عبدالله وليد المشتركة   شهد ع الوحش 35.523.51113131715.558زفتادمنهور

حواش    42942 عبدالقادر عزت هاشم المشتركة   شيرين ع الوحش 38301713.514171757.5زفتادمنهور

صالح    42943 السيد عبدالمنعم وجيه المشتركة   صباح ع الوحش 3215.511121018.516.576زفتادمنهور

عبدالحافظ    42944 السيد عبدالعزيز هانى المشتركة   صفاء ع الوحش 3326.510.5121115.514.566.5زفتادمنهور

غيطانى     42945 السيد ابراهيم محمد طلعت المشتركة   عزه ع الوحش 33.521127.57.51611.577زفتادمنهور

يمانى    42946 ابوالمعاطى كمال مجدى المشتركة   عفاف ع الوحش 226.57.59.52101376.5زفتادمنهور

بيومى     42947 احمد محمد عبدالمنعم محمد المشتركة   عل ع الوحش 37.52917.51514.51918.579زفتادمنهور

دويدار    42948 عبدالحميد عبدالموجود محمد المشتركة   علياء ع الوحش 362916.514.51417.51679.5زفتادمنهور
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عبدالله     42949 محمد متولى عرفه عبدالعظيم المشتركة   عواطف ع الوحش 27186.54.5311.512.574.5زفتادمنهور

الجعبوب    42950 معوض انور محمد المشتركة   عواطف ع الوحش 262110.5109.518.51375.5زفتادمنهور

ابوداود     42951 عبدالعظيم احمد سيد محمود المشتركة   فاطمه ع الوحش 19573361465زفتادمنهور

سلمه     42952 محمد غنيم محمد السيد المشتركة   فرحه ع الوحش 20955.57.5101065زفتادمنهور

مصطفى   42953 عبدالحفيظ عبدالصادق المشتركة   ليلى ع الوحش 17.52.55.551.5414.565زفتادمنهور

شبانه    42954 عبدالعزيز شبانه طارق المشتركة   مديحه ع الوحش 392817.51514.518.51675.5زفتادمنهور

دويدار    42955 عبدالحميد عبدالموجود مسعد المشتركة   مروه ع الوحش 31.516.51211.55.513.516.565زفتادمنهور

متولى    42956 عبدالصادق احمد ابراهيم المشتركة   مريم ع الوحش 2321.511.57.57.512.518.566زفتادمنهور

بدير    42957 فريد السيد هشام المشتركة   ملك ع الوحش 32.526.513.59.511.512.51876زفتادمنهور

نصر    42958 عبدالواحد عزت ابراهيم المشتركة   منه ع الوحش 3629.51913.51318.518.568زفتادمنهور

مغربى    42959 محمد محمد محمد المشتركة   منه ع الوحش 3425168.510.51616.566زفتادمنهور

حجاج     42960 محمد عبدالعزيز محمد وجيه المشتركة   منه ع الوحش 3930201414.5201869.5زفتادمنهور

حجاج    42961 عبدالجواد عبدالله ربيع المشتركة   منى ع الوحش 2815107.57.51212.556زفتادمنهور

السباعى    42962 على عبدالعظيم ابراهيم المشتركة   ناريمان ع الوحش 37.52919.51514.519.517.568.5زفتادمنهور

عزب    42963 عبدالرحمن عبدالعظيم عزت المشتركة   نانسى ع الوحش 201511.57.55121654.5زفتادمنهور

السيد    42964 صالح ابراهيم محمود المشتركة   ناهد ع الوحش 3416.5104.5813.51555زفتادمنهور

بيومى    42965 فتوح عبدالهادى محمد المشتركة   نجله ع الوحش 23.5151142.51214.555.5زفتادمنهور

نايل    42966 محمد عبدالحميد صلح المشتركة   ندا ع الوحش 37.529.5181314.5191666زفتادمنهور

صالح     42967 السيد صبحى سامى فنجرى المشتركة   ندا ع الوحش 28121152.5121464.5زفتادمنهور

غنيم     42968 زكى احمد السيد محمد المشتركة   ندا ع الوحش 2923117.55.51117.565زفتادمنهور

بحيرى    42969 مجاهد محمود محمد المشتركة   ندا ع الوحش 281810.52.57.5121565زفتادمنهور

الغيطانى    42970 ابراهيم جوده شعبان المشتركة   ندى ع الوحش 38301912.514.519.51867زفتادمنهور

موافى    42971 حجازى موافى عبدالله المشتركة   ندى ع الوحش 352711.512.59.517.51465زفتادمنهور
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سلمه     42972 محمد غنيم حنفى محمد المشتركة   ندى ع الوحش 32.52813.57.510141667زفتادمنهور

سلمه    42973 محمد لبيب محمد المشتركة   ندى ع الوحش 3630181314.518.51767زفتادمنهور

محمد   42974 صبرى محمود المشتركة   ندى ع الوحش 33.529.516.512.511.518.51457.5زفتادمنهور

جاد    42975 عبدالصادق الدسوقى احمد المشتركة   نرمين ع الوحش 2721103.5510.516.552زفتادمنهور

رستم    42976 فواز احمد صالح المشتركة   نرمين ع الوحش 21.51072.52.510.51352زفتادمنهور

متولى    42977 عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد المشتركة   نهاد ع الوحش 38301811.514.518.516.564.5زفتادمنهور

سيداحمد    42978 عبدالقادر زكى طارق المشتركة   نوران ع الوحش 38.5301713.5152012.555.5زفتادمنهور

متولى    42979 ابراهيم عبدالعظيم محمد المشتركة   نوران ع الوحش 362815.51313.518.512.564زفتادمنهور

الغباشى    42980 ابراهيم حسن هشام المشتركة   نوران ع الوحش 34211097.5111561.5زفتادمنهور

عبدالرازق    42981 السيد محمد ابراهيم المشتركة   نورهان ع الوحش 3629.51912.511171556زفتادمنهور

محمد    42982 عزب عبدالنبى مجدى المشتركة   نورهان ع الوحش 32.530174.57.514.51642زفتادمنهور

عليوه    42983 معوض رشاد معوض المشتركة   نورهان ع الوحش 36.51617.57.541415.562.5زفتادمنهور

الشناوى     42984 عزب صديق ماهر السيد المشتركة   هاجر ع الوحش 35.5251691116.514.553زفتادمنهور

الجعبوب    42985 على عبدالعزيز الشحات المشتركة   هاجر ع الوحش واحد19763410146زفتادمنهور

الدين     42986 شرف محمد ابراهيم عصام المشتركة   هاجر ع الوحش 271572.57.51513.552زفتادمنهور

السيد    42987 سلمه ابوالفتوح حمدى المشتركة   هانم ع الوحش 261914.54.551517.552.5زفتادمنهور

محمود   42988 عبدالعظيم محمود المشتركة   هبه ع الوحش 3728.519.511.51418.515.553زفتادمنهور

عبدالعاطى    42989 عزب محمد محمود المشتركة   هناء ع الوحش 26171032.55.513.552زفتادمنهور

عبدالصادق   42990 احمد حمدى المشتركة   وفاء ع الوحش 3627.517131117.516.554زفتادمنهور

دياب    42991 عثمان احمد جمال المشتركة   ولء ع الوحش 33.52111.5111115.51454.5زفتادمنهور

عبدالعاطى     42992 السيد بكر عيد احمد المشتركة   يارا ع الوحش 3629.518.512.510.519.7513.555زفتادمنهور

الجمال    42993 السيد فتوح حسين المشتركة   ياسمين ع الوحش 25.517107.57.5101662.5زفتادمنهور

شحاته    42994 عطيه حميدو عاطف المشتركة   ياسمين ع الوحش 30.515.57.57.541113.553.5زفتادمنهور



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

1995

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عدلن   42995 عبدالحافظ يحيى 32.51810127.515.513.568.5زفتاطارق

ابوورده    42996 طه عبدالله فراج 362911.514.5131713.548.5زفتاعبدالله

محمد    42997 المنسى الغريب عبدالحميد 38.52816111219.51456.5زفتامحسن

طلبه    42998 اسماعيل طلبه اسماعيل 39.5291614.513.5201566.5زفتامحمد

خضير    42999 محمود عبدالجواد نجيب 3927.51813.514.52018.566.5زفتامحمد

ابراهيم    43000 عبدالنبى السعيد عبدالمعطى 33.525.51011.59191568زفتاممتاز

رياضصميده    43001 فاروق محمد 3824.513.5149.519.7517.567.5زفتاهارون

شطا    43002 الطاف فتحى محمد 372313.511.59191778.5زفتااسماء

احمد     43003 محمد احمد السيد ابراهيم 3923.52013.514.752018.579زفتاامنيه

مبروك    43004 عدلن عبدالحليم وجيه 362314.513101818.578.5زفتااميره

الحنفى    43005 محمد عبدالعال اشرف 382315.513.513.519.518.569.5زفتاايه

درويش    43006 عبدالعظيم رمضان صبحى 39271913.514.52017.569زفتابراءه

الغلبان    43007 مصطفى احمد ياسر 38.53015.513.515191789زفتابسمله

الدين     43008 شرف عطيه على رضا 39.52817.513.513.52018.549زفتاداليا

على     43009 السيد السيد مسلم هشام 37.52613.513.51218.518.569.5زفتاريهام

سليمان    43010 على محمد الصباحى 35.524101311.517.517.569زفتاشروق

عفيفى    43011 ابوالمعاطى عبدالعليم محمود 37.5271012.5121818.569زفتاشروق

ابوعيطه    43012 عبدالمقصود السيد 38.528.513.51413.519.518.569.5زفتاشمسحمدان

احمد    43013 على الدسوقى ابراهيم 39261513918.518.569.5زفتاصافيناز

طربوش     43014 حسن محمد محمد سلمه 37231113.5918.518.559زفتاغاده

العادلى    43015 شديد محمد لطفى 38261713.5111918.578.5زفتاغاده
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خضير    43016 عبدالجواد محمود ياسر 2819107.57.5151566.5زفتاغاده

حسين    43017 صادق يوسف رضا 38.523.519.512.513.519.7513.568زفتافايزه

يوسف    43018 توفيق احمد توفيق 2819.51012.581514.568.5زفتاليلى

الجنيدى    43019 السيد على سيداحمد 393019.514152016.5610زفتامريم

عبدالسلم    43020 البرعى على على 30.521.5712914.51078زفتاملك

نجا    43021 محمد مصطفى جمال 36.529.5191210.52016.578.5زفتامنه

سعد    43022 محمد سعد العربى 38301914.514.75201878.5زفتامنى

الجنيدى    43023 محمد عبدالمجيد مجدى 37.52719129.5201768زفتامى

سليم   43024 احمد محمد 36.527115.5419.513.588.5زفتامى

رحومه    43025 السيد حسن السيد 383017.513.513.519.7513.588.5زفتاندا

الهبيان    43026 عبدالله عبدالرحمن مصطفى 18.5153.53.51.510678.5زفتاندا

عبدالله    43027 عبدالحميد رحيم عاطف 382113.57.57.51915.568.5زفتانورا

شطا    43028 حسن عبدالله حسن 31231010818.510.569زفتانورهان

ابراهى    43029 عبدالحميد عبدالحميد صلح 35.521.518.57.57.519.7514.557.5زفتاهاجر

قدوح    43030 عبدالعال حسن عبدالعال 37.51712.512.51119.51277.5زفتامحمد

حميده    43031 عبدالقادر محمد ياسر 29.51716.57.57.51612.556.5زفتامحمد

قدوح    43032 حميده عزب علء 392420131119.51888زفتامصطفى

قدوح    43033 عبدالقادر محمد محمد 35.527.518131019.51677.5زفتاياسر

منصور    43034 متولى عزت بدوى 2711.5757.51011.577زفتاخديجه

قدوح    43035 بدوي محمد كرم 3726191111191375زفتادعاء

عبدالعال    43036 بدوى محمد مجدى 3221189.591710.575زفتارقيه

قدوح    43037 عبدالعال عويس عبدالنبى 3222.514.513.512191655.5زفتاساميه

عليوة    43038 رفعت محمود بديع 30151011.581516.565زفتاسماح
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حميده    43039 السيد عبدالحميد صبرى 28.520.51410.59.515.51155زفتاقمر

عبدالرحمن     43040 ابراهيم عبدالمنعم خضر تامر 37.5151010914.51655زفتاملك

الشرقاوي    43041 مصطفى حسن مصطفى غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتامنار

عبدالعظيم    43042 عبدالصادق مجدى هيثم 3215.5129.511.5141643.5زفتاهايدى

عيطه     43043 محمد ابراهيم محمد ابراهيم 3118139.57.519.516.577.5زفتااحمد

احمد     43044 احمد سيد لطفى صبحى 29.517107.54.519.51586.5زفتااحمد

سليم    43045 عبدالخالق احمد فتوح 35.52311.58.58.5191756.5زفتااحمد

حسن    43046 ابراهيم حسن وائل 35.523107.57.51818.547زفتاحسن

الجنيدى    43047 توفيق رياض محمد 32.5156.57.54.51818.557زفتارياض

ابوحمده    43048 عبالعظيم سليمان محمد 30.518118.5418.51567.5زفتاسليمان

هندى     43049 محمد حسان حلمى حسان 372516.511919.51957.5زفتاطارق

عيطه    43050 السيد عبدالخالق على 35.518.515.510.51219.7518.567.5زفتاعبدالخالق

عيطه    43051 السيد عبدالخالق عبدالمقصود 37.529.519.512.5152018.577.5زفتاعلى

عباس    43052 عبدالقادر محمد احمد 3320.5117.55.51714.566.5زفتامحمد

منصور    43053 محمد فتحى ايمن 311545.52.5111543.5زفتامحمد

عبدالله    43054 عبداللطيف محمد سامى 26.515.56.552131755زفتامحمد

عبدالله     43055 احمد عواد عبدالسلم عيد 28.516.51062.515.51475زفتامحمد

نجا    43056 محمد محمد عادل 30.521.51098.51514.565زفتااميره

احمد    43057 مصطفى عبدالستار ياسر 37.53017.513.513.519.515.565.5زفتاايه

هديوه    43058 سليمان سليمان حسن 372047.57.517.515.562.5زفتاحبيبه

عبدالهادى    43059 محمد مصطفى محمد 3416.547.55.5161452.5زفتاحبيبه

مرزوق    43060 محمد عبدالله ابراهيم 3516.5697.516.51452.5زفتاداليا

خميس     43061 العتريسعزب على ماهر 38.527.519.51311.52017.552.5زفتادينا
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يوسف     43062 احمد توفيق السيد هانى 3315447.517.51455زفتارحمه

سمرى    43063 محمود عبدالغنى وجيه 36.5271011.5111815.555.5زفتارويدا

محمد    43064 عبدالفتاح عبدالمعطى مصطفى 38257.512.511.518.515.563.5زفتاريم

عفيفيى    43065 حسن محمد عبدالله 35.528.513.511.59191776زفتاساره

عوده    43066 سليم عبدالجواد عبدالجواد 383013.51413.519.51666زفتاشمس

على    43067 عبدالمهيمن سعيد عبدالمهيمن 36.52918.51210.519.7516.543.5زفتاعل

جوده    43068 عبدالعزيز عبدالخالق مرسى 30181087.517.515.566.5زفتافاطمه

صميده     43069 احمد سيد صميده قدرى 36.529101211.519.515.558.5زفتامريم

نجا    43070 محمد محمد لطفى 3521.5679181565زفتامنال

العتابى     43071 محمد ابوالغيط على سليم 3728.56.59.5918.51672زفتاندا

فايد    43072 على عبدالمهيمن الغضبان 30.510221.513.51061.5زفتاهاجر

عبدالسلم    43073 زيدان عبدالقوى رمضان 3927.512.513918.513.552.5زفتاهاجر

الجنيدى    43074 عباس احمد محمد 392916.512819.751459زفتاهاجر

العشماوى    43075 ابراهيم رمضان محمد 38.52512127.519.51469زفتاهبه

ابوحمده    43076 عبدالعظيم متولى مجدى 3016.51077.514.517.553زفتاهمت

مسلم    43077 عبدالحميد عبدالعزيز سعد 39.5301814152018.578.5زفتاهناء

عوض    43078 عبدالقادر احمد محمد 34.52312.5111119.517.5510زفتاابراهيم

نصره    43079 فتوح سعد محمد 10.511445.517.512.548زفتاابراهيم

عوض    43080 محمدموسى عبدالصادق سعيد 383019.513.5142018.5410زفتااحمد

خليل    43081 محمد السيد شاكر 38291911.5132018.5410زفتااحمد

شحاته    43082 عبدالغنى محمد صبحى 26.521107.5615.51049زفتااحمد

توفيق   43083 صابر صفوت 35.528.517139.518.511.559.5زفتااحمد

الميهى    43084 عبدالظاهر عبدالسمبع عماد 37.527161514.51914.5510زفتااحمد
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محمود   43085 عبدالرحيم محمد 15.5153.55.54.5101148زفتااحمد

البكرى    43086 محمد بكرى هانى 3526101081612510زفتااحمد

صقر    43087 عبدالوهاب السيد جمعه 19.5163.555101048زفتاالسيد

خليل    43088 محمد السيد عوض 37.530171311.52016.5510زفتاالسيد

عبدالمجيد    43089 سليمان هلل اسامه 25.5162.57.54.5111159زفتاتامر

الزين    43090 عبدالسلم على هانى 36.527.518.51110.519.51559.5زفتاجمال

طه    43091 فتحى حامد محمد 241562.53101058.5زفتاحامد

جعلص    43092 منصور احمد سامى 38.53019.515152018.5510زفتاحسام

عتاب     43093 احمد سيد جوده مسعد 20214.512612.512.548زفتاحسين

الحورانى    43094 عبدالمعطى مصطفى مصطفى 27.519.511.595.514.51659.5زفتاحسين

عشوش     43095 متولى السيد حلمى رياض 28.51635.57.512.51159.5زفتاحلمى

ليلة    43096 رفاعى حماد عاطف 30.516.55.57.57.511.51258.5زفتاحماد

دسوقى    43097 محمد خيرى اشرف 34.516.5681010.51259زفتادسوقى

التملى    43098 ابراهيم محمد سمير 2712.5105.5610.512.558زفتازياد

عشوش    43099 حماد محمد محمد 373019.51414.519.751443.5زفتاشريف

عشوش    43100 احمد شكرى ايمن 36.529108.54.512.512.556.5زفتاشكرى

الدين     43101 شرف عبدالعال فنحى محمد 20.519.541.51.557.545.5زفتاصبحى

الحورانى    43102 عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح 34.520107.55.5111646زفتاطارق

احمد   43103 مصيلحى احمد 2819.552.52.5101464زفتاطلعت

سالم    43104 عبدالرازق طلعت ايمن 3625.518.510.513.5191565.5زفتاطلعت

دغش    43105 فكرى عادل احمد 322110105141365.5زفتاعادل

لوندى    43106 عبدالهادى الشحات فاروق 372615.58.581915.564.5زفتاعاصم

ابوالنجا    43107 الجابرى رزق جمعه 291610.52.53111543زفتاعبدالرازق
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سليمه    43108 عطيه شوقى وحيد 372416.515121719.5710زفتاعبدالرحمن

المراكبى    43109 مصلحى محمد يسرى 3324.5107.53.51015.547زفتاعبدالعزيز

بدره    43110 عبدالوهاب عبدالحميد محمد 372518.510.59.517.51378زفتاعبدالوهاب

البكرى    43111 محمد شبل ياسر 372718.512.58.5191565.5زفتاعلء

عامرعتاب   43112 فرغلى سامى 3824.51311.511171565.5زفتاعلى

ابوالعل    43113 محمد سلمه ياسر 3825.513127.517.515.576زفتاعمار

بحيرى   43114 عبدالسميع جميل 38.52919.751312.519.516.575زفتاعمر

فياض    43115 حسين احمد الشحات 38.52918.514.513.5201765.5زفتاعمرو

بكليش    43116 على فتوح ممدوح 2422124.5214.51644.5زفتافارس

الدكانى     43117 حماد هندى محمد مسعد 31.52514.57.57.514.512.544.5زفتافاروق

الدين     43118 شرف على فتحى على 2925147.57.514.512.547.5زفتافتحى

يوسف    43119 اسماعيل انور وليد 25.521.56.51.51.5109.553.5زفتاقاسم

الصيفي   43120 لبيب عبدالرحمن 35.516.51913.511.5181556.5زفتالبيب

الشيح    43121 محمد عبدالسميع ابوزيد 28.5619.511.57.51513.563زفتامحمد

طلبه    43122 شوقى محمد اشرف 25.58.5181191315.564زفتامحمد

هيكل    43123 محمد جوده السيد 38.525.52013.514191867.5زفتامحمد

عمر   43124 جميل حامد 281114.57.5210.51552.5زفتامحمد

بحيرى    43125 فتوح كمال رضا 37.528.519.514.514.519.515.555زفتامحمد

مره    43126 سالم محمد سالم 3316.519.511.57.5181344زفتامحمد

نصار    43127 مصطفى غمرى شعبان 27.57198.5412.59.552.5زفتامحمد

حته     43128 السيد عبدالعطى السيد عبدالعاطى 34919.511.57.5161262زفتامحمد

عبدالعال    43129 زكى خيرى عربى 36.58197.57.517.59.562زفتامحمد

ابراهيم    43130 حماد هندى فهيم واحد3315175.5313.517.55زفتامحمد
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المشتركة/     ع موسى سميرة د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2001

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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عبداالدايم    43131 محمد عبدالدايم فوزى 11.54.5134236.562.5زفتامحمد

حته    43132 السيد عبدالعاطى عماد 37.519.51812.512.5161564زفتامحمود

مصطفى    43133 عبدالسلم فوزى محمد 31.511.519.5107.5141263زفتامحمود

عامرعتاب   43134 عامر مصطفى 39.529.519.513.5152017.554.5زفتامحمود

نصره    43135 عبدالسميع عبدالرحمن عادل 30.51819.513.511.517.51754.5زفتامصطفى

النبي     43136 حسب محمد موسى محمد 3822.519.512.513.519.513.564.5زفتامهند

شعير     43137 فرج محمد جمال خليل 372519.7512.581911.563.5زفتامؤمن

عامر    43138 محمود ذكى جمال 3120.519.5111117.51863.5زفتاناصف

سالم    43139 محمد محمود علء 382218.51013.517.516.563زفتاوليد

ليله    43140 على السيد السيد 2891710.54.51213.543زفتايوسف

خفاجه    43141 عبدالفتاح سعيد خالد 1365.51.52.53.5853زفتايوسف

عشوش    43142 عبدالسميع الشحات رضا 1993.54258.543زفتايوسف

الغلبان    43143 عبدالمجيد جمعه هانى 38.52919.51514.5201768.5زفتايوسف

الدين    43144 شرف عطوه وليد 3718.51010.57.512.51747.5زفتايوسف

الشبكه    43145 جابر مكرم سامى 35.52810.51211.518.51657.5زفتااريج

بدره    43146 عبدالقادر عيد رضا 36.52315111117.514.554.5زفتااسراء

مكاوى     43147 الشحات محمد ابراهيم محمد 37.526.519.513.512.517.51544.5زفتااسراء

المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
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المشتركة/     ع موسى سميرة د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2002

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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الله     43148 فتح طه عاطف محمد 37.52918.514.513.5181769.5زفتااسراء

الخشاب    43149 حماد احمد احمد 367.513.54.541513.544زفتاامانى

رضوان    43150 عبدالرحمن محمد محمد 342411118151658زفتاامانى

ابراهيم    43151 محمد بخاطره محمد 322169.5817.515.555.5زفتاايات

الخشاب    43152 سليمان زكى احمد 33.52214.511.59.5161454.5زفتاايمان

عبدالكريم    43153 عبدالحميد بدير ايمن 34.525714.51313.51564زفتاايمان

الطبال     43154 فهيم فتحى السيد وحيد 30.5123.597.513.51452.5زفتاايمان

الحمر     43155 احمد السيد عبدالفتاح اسامه 245.55557942.5زفتاايه

عوض     43156 موسى محمد عبدالصادق اشرف 331569.57.513.512.553.5زفتاايه

صقر    43157 عبدالوهاب السيد سمير 28.512.558.57.51010.554زفتاايه

بدوى    43158 محمد عبدالرحمن عصام 37.52919.513.5152018.569زفتاايه

عبدالكريم    43159 عبدالحليم مختار وليد 36.524.51913.51419.51669.5زفتاايه

جاد    43160 على على عاطف 32.52815.511.513181554.5زفتاجنى

الشرقاوى    43161 السيد عبدالرحيم اسامه 3628.5161414.5181259زفتاجهاد

عشوش    43162 محمد باشا اسامه 38.5292013.5152014710زفتاحبيبه

طاحون    43163 مصطفى محمد جمال 29.520.55.58.57.5151157.5زفتاحبيبه

ملش     43164 محمد احمد حماد رضا 3217.51012.51215.51449.5زفتاحبيبه

عشوش    43165 الهنداوى سمير ضاحى 3626.519.51414.51912.576.5زفتاحنان

خليل     43166 السباعى ابوالفتوح سعيد سامح 2611.511.59.5816.513.578زفتاخلود

مصطفى    43167 زكى عطيه زكى 35.524.57.597.51514.558زفتاداليا

احمد     43168 السيد عباس احمد سيد 393019.51515201888زفتادنيا

دويدار     43169 عبدالواحد موسى فاروق سامى 2911137.5813.51357زفتادينا

ابراهيم    43170 عبدالموجود سمير هانى 29.5141589.51613.577زفتارباب

المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
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اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2003

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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نصار    43171 فكرى محمد عبدالخالق 38302015152015.549.5زفتارحمه

بدره   43172 عبدالقادرمحمد هانى 362819.514.51519.516.579.5زفتارقيه

ورد    43173 معروف على ممدوح 383019.515152018610زفتارنا

الخواجه    43174 عبدالبارى محمد السيد 30.517107.58.5159.577.5زفتاروضه

زايده    43175 طلبه شفيق محمد 33.51510108151477.5زفتاروضه

عشوش    43176 الهنداوى سمير سعد 36.527.518131419.514.578.5زفتاساره

عوض    43177 عبدالقادر محمد عبدالقادر 3723.5117.591414.579زفتاساره

دغش     43178 عبدالوهاب دغش عيد تامر 26.510.5119910.51178.5زفتاسميره

الحورانى    43179 عبدالمقصود عبدالمطلب سعيد 35.51618.51313191169زفتاسميره

مراد    43180 محمود فكرى جميل 382615.5131519.511.558زفتاسميه

عشوش    43181 احمد السيد اشرف 35.52212.59.510.514.510.566.5زفتاسهيله

عتاب   43182 فتحى عبدالسميع 30181210914.511.564.5زفتاسهيله

الدين      43183 شرف السيد على عاطف احمد 27.516.54.54.5814.51442.5زفتاشروق

طرطور     43184 احمد سيد منشاوى اشرف 25202.527.51613.542زفتاشروق

سند    43185 عبدالسميع عدلى ياسر 29214.59.51115.513.543زفتاشروق

الشاذلى    43186 محمود محمد وائل 28.510.54.57.57.510.51543زفتاشهد

شعير    43187 على مصطفى اسامه 39.53019.514.75152017.579زفتاشوق

الوليلى    43188 احمد ابراهيم عبدالرازق 34.527.515.510.511191577.5زفتاصباح

عشوش   43189 باشا رضا 38301814.515201675زفتاصفيه

عوض    43190 عبدالقادر الشحات وليد 37.53014.512.51519.7515.577.5زفتاعزه

طلبه    43191 ابراهيم سامى يحيى 31.5175.57.5111616.562زفتاعلياء

محمد    43192 فتحى عبدالعزيز محمد 342812.5111115.516.572.5زفتاعواطف

محرم    43193 حسن شفيق حسان 4101142واحد16105زفتاغاده

المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
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المشتركة/     ع موسى سميرة د
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المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2004

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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السيد     43194 عبدالسميع الهادى محمد اشرف 32.522.57.51112.514.515.547زفتافايزه

مصطفى    43195 عبدالسميع عبدالسميع الشحات 36.521.51991319.512.558زفتافايزه

سالم    43196 عبدالحميد السيد اسماعيل 281967.55.51214.552زفتامحاسن

هلل    43197 محروسصديق كمال 28.57.54.51.54137.542.5زفتامروه

المركبى    43198 احمد عباس اسامه 25.518539131446زفتامريم

مصطفى   43199 فوزى رمضان 36.523.516.513.514.517.513.554زفتامريم

الخواجه   43200 محمد عبدالحميد 29204.57.57.510.51543.5زفتامريم

عبدالكريم    43201 عبدالرحمن شكرى محمد 3524711.510.5181455زفتامريم

العادلى    43202 محمد عبدالعزيز محمد 3425.51013101416.545زفتامريم

خليل    43203 سالم عبدالعظيم وحيد 372815.51111.514.51263زفتامريم

عبدالكريم    43204 عبدالرحمن شكرى احمد 24435.51.55.51087.5زفتاملك

جوده     43205 على محمد شعبان محمد 3412107.52.57.51277زفتاملك

يوسف    43206 اسماعيل انور وحيد 38.52614.511.58.516.512.577.5زفتاملك

بدره    43207 عبدالوهاب عبدالحميد حمدى 2510.565.5369.558زفتامنار

عبدالمجيد    43208 سليمان عبدالمجيد اسماعيل 27.5115.54.528965.5زفتامنال

الخشاب   43209 احمد رضا 1715.576.5واحد3511105زفتامنال

سالم    43210 احمد محمد رضا 39.526.518.51314.51912.579.5زفتامنه

هلل    43211 عبدالجواد رشاد رفعت 392816.513.514.51912.579.5زفتامنه

هيكل   43212 محمدعبدالباسط عادل 22.56.567.52.57.513.567.5زفتامنى

عامر    43213 عبدالحميد فوزى خالد 23.51154.5351265.5زفتانانسى

حجازى    43214 محمد عبدالرحمن حجازى 37.524.5151110.516.513.568زفتاندى

عامر    43215 احمد سعد سعد 24165931012.557.5زفتاندى

عبدالكريم    43216 فهمى يوسف محمد 211047.5351166.5زفتاندى

المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
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المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع موسى سميرة د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

محرم    43217 حسن شفيق هشام 2411107.51.56.515.578زفتاندى

دغش    43218 عبدالوهاب فكرى عنتر 34251512.59.51515.569زفتانسمه

متولى     43219 محمود فكرى سعيد شريف 35.518.5189.54.516.515.566زفتانورا

جوده     43220 على محمد شعبان محمد 37.52517.5131118.51476.5زفتانورا

بهيج    43221 عبدالجواد فرج صبحى 29.518104.54121356.5زفتانورهان

الطبال     43222 فهيم فتحى السيد وائل 36.52410.5108.5179.578زفتانورهان

دغش    43223 عبدالوهاب رفعت عبدالوهاب 39.5301814.75142011.578.5زفتاهاجر

دغش    43224 دسوقى محمد جمال 3513.51011.54.516.51179.5زفتاهانم

عبدالجواد    43225 غنيم سامى اسامه 33.58.51411.57.51713.563زفتاهدى

بهيج     43226 عوض سعد محمد عوض 33236.5951512.563.5زفتاهدى

الدكانى    43227 محمود عبدالقادر محمود 328.57.58.51.51314.563زفتاولء

متولى    43228 محمود عبدالباسط ايهاب 3621.510111411.51255.5زفتاياسمين

زهران    43229 احمد عبدالرازق صبحى 6.51055.5واحد23859زفتايسرا

جاد    43230 عقل عبدالرحمن حماده 3220.579.5511.515.555زفتايمنى

زهران    43231 احمد عبدالرازق صبحى 276.53.5113910.565زفتايمنى

شلبى    43232 مغربى طلعت ابراهيم 38.529.519.51315201253زفتااحمد

عبدالقادرالدكانى   43233 محمود محمد 3611.51312.5312.51465زفتااحمد

الشامى    43234 احمد شعبان عرفات 20.53.531137965.5زفتاسامح

عبدالرحمن    43235 عبدالحليم عبدالخالق سعيد 278.51012.51.51011.556زفتاعبدالخالق

المراكبي     43236 على محمد البسيونى على 35.51010129.51312.566زفتاعبدالرحمن

شلبي    43237 عبدالقادر شوقى عبدالقادر 33.514313.539.510.557.5زفتامحمد

الشامى    43238 محمود رمضان محمود 6.514.567.5واحد8.5513غـزفتاامانى

شلبى     43239 ابراهيم محمد فكيه محمد 37151913.511.517.513.568زفتابسند
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عبدالله    43240 عبدالجليل محمد ابراهيم 10.55.557نصف2011.5412زفتاداليا

ابوالعطا    43241 عبدالجواد محمد احمد 3623.518.512.514.518.513.566.5زفتاراندا

يوسف   43242 محمود عصام 382016.513.51014.513.567زفتاروضه

الغريانى    43243 سالم على رضا 3519.515.511.57181167.5زفتاساره

شلبى    43244 عبدالعزيز عبدالشهيد نزيه 3091012.53.5131465.5زفتاسحر

الغريانى    43245 سالم على شعبان 34.519.51014.55.5141365زفتاسلسبيل

يوسف    43246 محمد حامد نشأت 3830191212191779زفتامنه

عصفور    43247 عبدالفتاح عبدالمنعم هانى 382917.510.510.51917.578زفتانورهان

يوسف     43248 محمود عبدالحميد الجابرى عبدالحميد 36.53017147.518.51559زفتاهاجر

اسماعيل     43249 محمد اسماعيل صابر اسماعيل 393019.7512.5152020910زفتاابراهيم

النبى      43250 حسب موسى محمد فتحى حمدى 3517.51638.5191544.5زفتاابراهيم

ابراهيم    43251 عبدالستار عزت عبدالحافظ 362117381913.553.5زفتاابراهيم

السيد    43252 محمد اسماعيل ابراهيم 39.527.518.511.514.5201868.5زفتااحمد

شراب    43253 محمود شبل عيد 3216.5157.511.5151976.5زفتاحسين

حجازى    43254 عبدالسميع رفعت عبدالسميع 17.510.556.5واحد2881311زفتارفعت

حماد    43255 على رفعت عصام 2910.51895.5181256.5زفتارفعت

داود     43256 ابرهيم عوض نبيل ربيع 38.529199.51119.51358.5زفتاطارق

المصطيهى    43257 عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن 33.5151411414.51352.5زفتاعادل

اللفى     43258 عبدالفتاح شوقى محمد فوزى 3623.51510.591815.556.5زفتاعبدالرحمن

سلم    43259 حسين كامل ياسر 201010.55.53141643زفتاكامل

الفرماوى    43260 حامد محمد طارق 29.516.51210515858.5زفتامحمد

حماد    43261 عبدالحميد عبدالمعز عبدالحميد 39.53019.514.5152017.5810زفتامحمد

اسماعيل    43262 محمد يحيى محمد 34.59.510.57.57.51913.556زفتايحيى
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حماد    43263 عباس محسب وليد 321510.57.57.5175.558.5زفتايحيى

النبى     43264 حسب عيد محمد محمد 127.55.54.5415.56.557زفتايوسف

محمود   43265 بركات محمد 27810.597.513.52044زفتاازهار

عبده    43266 حسن محمد حسين 32.516.5107.57.514.512.557زفتاالء

سويلم   43267 عبدالجليل محمد 382514.513.510.5171765.5زفتاالء

رحامه   43268 عيسى محمد 3521.517.51191813.564.5زفتاامل

عثمان    43269 ابراهيم عبدالقادر سامى 17.59.5521.541056زفتاجميله

داود     43270 عوض الدين عوضصلح 38.52618131017.518.577.5زفتاحنان

اسماعيل    43271 محمد سعيد عماد 3729.5167.57.51817.576.5زفتادنيا

خميسمحمد    43272 سليمان محمد 2815.5103.5412.514.555.5زفتارحمه

سالم     43273 عبدالمعطى مامون الشحات ايمن 38.5251913.514201979زفتاروان

على    43274 حماد على حماد 36.526.514.512.59.51914.576زفتاريم

الخولى    43275 عبده السيد سيداحمد 268.5104.559554زفتافاطمه

اسماعيل    43276 عبدالحافظ بيومى اسامه 38.528.516.51212.51616.568زفتامنه

درويش    43277 مغاورى عبدالله عيد 36.5211810.513171567.5زفتانرمين

حسن   43278 محمدى سليمان 35.514.510.510.51112.515.565زفتانهله

رحيل    43279 مصلحى فتوح شندى 33.5101211.51111.51464زفتانورهان

عبدالرازق   43280 ابراهيم عبدالرازق 38.52718141419.51869.5زفتانورهان

اللفى    43281 احمد عبدالوهاب محمد 37.52916.5131519.52069.5زفتاهاجر

اللفى    43282 احمد عبدالوهاب عبدالوهاب 39.53019.751515202069.5زفتاهدى

السيد    43283 اسماعيل عبدالفتاح محمد 362518.59.5914.515.568.5زفتاهدى

اسماعيل    43284 عبدالقادر عبدالرحمن احمد 37.529191414.75201669زفتاهناء

ابوزيد    43285 ابراهيم عبدالفتاح سامى 34.518171011.5171767زفتاوسام

أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
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أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
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أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
أ   .  ت اسماعيل كفر
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هيكل     43286 اسماعيل عماره جميل نزيه 3318107.57.51516.568زفتاولء

الحارونى    43287 السيد ابراهيم احمد شريف    ابراهيم متولى المنعم عبد 3817.51397.5191654زفتاالشهيد

ابراهيم   43288 سعيد ابراهيم شريف    احمد متولى المنعم عبد 2.514.516.554واحد266.56.5زفتاالشهيد

فرج    43289 فرج عبدالبارى ابراهيم شريف    احمد متولى المنعم عبد 26.515105.551816.555زفتاالشهيد

خلف    43290 احمد محمد اشرف شريف    احمد متولى المنعم عبد 2712.5102.53.517.515.555زفتاالشهيد

شريف    43291 محمد شكرى تامر شريف    احمد متولى المنعم عبد غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيد

احمد     43292 سيد محمد فتحى ربيع شريف    احمد متولى المنعم عبد 3417139.57.518.516.555.5زفتاالشهيد

زهران    43293 عبدالكريم محمد سمير شريف    احمد متولى المنعم عبد 37.515.513111019.516.553.5زفتاالشهيد

أ   .  ت اسماعيل كفر
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2009
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الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019
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الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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بحيري    43294 عبدالعظيم مرسى عيد شريف    احمد متولى المنعم عبد 382514.513.512201858زفتاالشهيد

خلف     43295 عطيه محمد احمد محمد شريف    احمد متولى المنعم عبد 362714131219.51757.5زفتاالشهيد

عبدالعاطى     43296 احمد السيد بكر محمد شريف    احمد متولى المنعم عبد 36.5281610.514.75201857.5زفتاالشهيد

خلف    43297 السيد عبدالعزيز محمد شريف    احمد متولى المنعم عبد 371613.55.5112017.558زفتاالشهيد

عبدالرؤف   43298 عنتر محمد شريف    احمد متولى المنعم عبد 382619.512.512.5201758.5زفتاالشهيد

زمزم     43299 عبداللطيف لطفى محمد هانى شريف    احمد متولى المنعم عبد 39282013.514.519.51659زفتاالشهيد

عبدالعاطى    43300 احمد محمد وليد شريف    احمد متولى المنعم عبد 352216.55.55.519.51442زفتاالشهيد

مسلم    43301 احمد عبدالعاطى يوسف شريف    احمد متولى المنعم عبد 3719.517.511.510.5191767.5زفتاالشهيد

غازى    43302 عبدالحميد احمد احمد شريف    اسلم متولى المنعم عبد 3310.513.587.518.51567زفتاالشهيد

منصور   43303 عبدالفتاح انور شريف    اسلم متولى المنعم عبد 262.562.53.518.516.545زفتاالشهيد

درويش    43304 حماد امين اشرف شريف    امين متولى المنعم عبد 15.516.552.5واحدواحد1154.5زفتاالشهيد

شويل    43305 محمد امين عماد شريف    امين متولى المنعم عبد 281243.57.5161555زفتاالشهيد

ابراهيم    43306 الرجال عز محمد شريف    بدر متولى المنعم عبد 3516107.57.51716.555زفتاالشهيد

الخياط    43307 محمد السيد محمد شريف    جمال متولى المنعم عبد 362410107.518.51365زفتاالشهيد

عسكر     43308 عزب زكى عاطف عزت شريف    حسام متولى المنعم عبد 26.51510.58.54.517.511.551.5زفتاالشهيد

مسلم    43309 احمد عبدالمنعم احمد شريف    خالد متولى المنعم عبد واحد2574.54.54.51711.55زفتاالشهيد

فرج    43310 فتوح عبدالحميد مجدى شريف    خالد متولى المنعم عبد نصف15.510.54واحدواحد173.54زفتاالشهيد

جاد    43311 على خضر ابوبكر شريف    زياد متولى المنعم عبد صفر1311.54واحد274103زفتاالشهيد

عبدالحميد     43312 محمد السيد الدين حسام شريف    زياد متولى المنعم عبد صفر33.51110.55.531811.56زفتاالشهيد

بعليط    43313 فتوح سليمان رجب شريف    زياد متولى المنعم عبد 37261712.513.518.51773زفتاالشهيد

عاشور    43314 غباش السيد محمد شريف    سامى متولى المنعم عبد 21.571021.5101351.5زفتاالشهيد

محمد   43315 شكرى محمد شريف    شكرى متولى المنعم عبد 31.516139.55161362.5زفتاالشهيد

علي     43316 عبدالرحمن صلح سامح الدين شريف    صلح متولى المنعم عبد 3625.518.5131319.510.562زفتاالشهيد
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فرج    43317 متولى سمير محمد شريف    عبدالجواد متولى المنعم عبد 36.523.516111219.7513.552زفتاالشهيد

عسكر    43318 عطيه عبدالجيد السيد شريف    عبدالجيد متولى المنعم عبد 29121051.51811.562زفتاالشهيد

خلف    43319 السيد محمد اشرف شريف    عبدالرحمن متولى المنعم عبد 3927.51914.7513.51915.563.5زفتاالشهيد

عبدالرحمن    43320 على عبدالرحمن على شريف    عبدالرحمن متولى المنعم عبد 251110.54.521815.562زفتاالشهيد

شلبى    43321 فتحى السيد محمد شريف    عبدالرحمن متولى المنعم عبد 11.51.562نصف1893.53زفتاالشهيد

محمود   43322 حامد محمد شريف    عبدالرحمن متولى المنعم عبد 38.528.517.514.511.519.515.553زفتاالشهيد

حسن    43323 عطيه سعد يسرى شريف    عبدالرحمن متولى المنعم عبد 24.511.57.55.53.513.516.562زفتاالشهيد

ابراهيم    43324 محمد عبدالقادر عادل شريف    عبدالقادر متولى المنعم عبد 3420.5137.53.51811.552زفتاالشهيد

عبدالعاطى    43325 احمد محمد سمير شريف    عبدالله متولى المنعم عبد واحد34.515127.5617156زفتاالشهيد

شريف     43326 عفيفى محمد عطيه غمراوى شريف    عطيه متولى المنعم عبد 381917.510.51018.51555زفتاالشهيد

شريف    43327 على السعيد سامى شريف    على متولى المنعم عبد 24.514.553.5واحد21.55.54.5زفتاالشهيد

النجار     43328 احمد سيد محمد محمد شريف    على متولى المنعم عبد 3511111111.5171555زفتاالشهيد

الخياط    43329 محمد السيد مصطفى شريف    عمر متولى المنعم عبد 38.5291913.514.5201455.5زفتاالشهيد

هلل   43330 محمد عبدالعزيز شريف    عمرو متولى المنعم عبد 34.5613.510111314.553.5زفتاالشهيد

ابراهيم   43331 عبدالحليم عبدالقادر شريف    عمرو متولى المنعم عبد 3511.5169.51416.51353.5زفتاالشهيد

خضر     43332 محمد احمد فتوح احمد شريف    فتوح متولى المنعم عبد 87855نصف213.56.5زفتاالشهيد

شريف    43333 امام محمد محمد شريف    ماجد متولى المنعم عبد 3510127.57.519.51663زفتاالشهيد

الغرباوى    43334 فهيم رجب احمد شريف    محمد متولى المنعم عبد 33.523.514.51213181855زفتاالشهيد

الحنفى    43335 محمود عبدالجواد اسامه شريف    محمد متولى المنعم عبد واحد214.5101.55.53105زفتاالشهيد

شريف    43336 السيد كمال السيد شريف    محمد متولى المنعم عبد 31.511117.57.5121455زفتاالشهيد

امام    43337 احمد امام تامر شريف    محمد متولى المنعم عبد 3723.519.581219.515.575.5زفتاالشهيد

حماد     43338 محمد احمد الدين حسام شريف    محمد متولى المنعم عبد 3115108.51015.51155زفتاالشهيد

يوسفحسن     43339 محمد عبدالعليم حسنى شريف    محمد متولى المنعم عبد 27.56.577.58107.555زفتاالشهيد
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عبدالعاطى    43340 محمد محمد خالد شريف    محمد متولى المنعم عبد 39291912.5152017.586زفتاالشهيد

الشال    43341 محمد يحيى سعيد شريف    محمد متولى المنعم عبد 29.56.5132.58.518.513.565زفتاالشهيد

زمزم    43342 متولى على سمير شريف    محمد متولى المنعم عبد 331710.510.51119.511.555.5زفتاالشهيد

الغرباوى    43343 فتوح محمد عادل شريف    محمد متولى المنعم عبد 32.51710.51111.51516.565زفتاالشهيد

متولى     43344 عبدالحميد الدين صلح عبدالحميد شريف    محمد متولى المنعم عبد 7.51.5952.5صفر1534.5زفتاالشهيد

على    43345 عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن شريف    محمد متولى المنعم عبد 3415103.581115.553.5زفتاالشهيد

محمد   43346 عبدالسميع عبدالناصر شريف    محمد متولى المنعم عبد 35.59114.57.5151443.5زفتاالشهيد

شلبى   43347 عبدالعزيز عزت شريف    محمد متولى المنعم عبد 3925.5201212.51910.551.5زفتاالشهيد

بحيرى    43348 عبدالعظيم لطفى كامل شريف    محمد متولى المنعم عبد 37151497.5191453.5زفتاالشهيد

حجاب     43349 عبدالحميد فؤاد محمد شريف    محمد متولى المنعم عبد 35.51514.597.518.515.562.5زفتاالشهيد

العزب    43350 سليمان سلمه ممدوح شريف    محمد متولى المنعم عبد 3623171413.519.751461.5زفتاالشهيد

درويش    43351 غريب سيد ياسر شريف    محمد متولى المنعم عبد 32.521.513.55.55.515.51456زفتاالشهيد

ابوالنجا    43352 محمد عطوه حماده شريف    محمود متولى المنعم عبد 34.515.5177.57.515.511.552.5زفتاالشهيد

سلمه     43353 فرج فتوح محمد رضا شريف    محمود متولى المنعم عبد واحد32.510.516131018147زفتاالشهيد

نصر    43354 توفيق حمدى محمد شريف    محمود متولى المنعم عبد 37.5251713519.517.551.5زفتاالشهيد

محمد    43355 شريف محمود محمد شريف    محمود متولى المنعم عبد واحد36.522.51811.57.518166زفتاالشهيد

على     43356 ابراهيم محمد فتحى وائل شريف    محمود متولى المنعم عبد 35.511127.53.5161763زفتاالشهيد

زمزم    43357 عبدالسميع رحمى ماهر شريف    مدحت متولى المنعم عبد 14.514.542واحد32510.53.5زفتاالشهيد

عبدالحميد     43358 محمد السيد الدين حسام شريف    مصطفى متولى المنعم عبد واحد3611.5139.55.515156زفتاالشهيد

عشماوى    43359 احمد احمد حمدى شريف    مصطفى متولى المنعم عبد نصف30.58.5101.5218117زفتاالشهيد

الدسوقى     43360 حماد محمد اباظه محمد شريف    مصطفى متولى المنعم عبد 33.510.5107.53.5171462زفتاالشهيد

على     43361 عفيفى شكرى السيد هانى شريف    معاذ متولى المنعم عبد 35.517.518.510.5818.515.563زفتاالشهيد

عبدون    43362 محمد احمد خالد شريف    وليد متولى المنعم عبد 16.58.563.5صفر18.58.53.53زفتاالشهيد
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شريف    43363 السباعى عبدالرؤف خالد شريف    ياسر متولى المنعم عبد 28.510.51053.516.51463زفتاالشهيد

غازى    43364 عبدالحميد فوزى جمال شريف    يوسف متولى المنعم عبد 361217.58.54181665زفتاالشهيد

محمود    43365 حافظ عبدالرحمن ياسر شريف    ابتهال متولى المنعم عبد 3321.513.511.511.517.518.578.5زفتاالشهيد

عيطه     43366 محمد عبدالقادر محمد محمد شريف    ابرار متولى المنعم عبد 3528171410.517.519.577.5زفتاالشهيد

عبدالغنى    43367 موسى فكرى ايمن شريف    اسراء متولى المنعم عبد 3725201410.51917.575زفتاالشهيد

شحاته    43368 منجد عزب جمال شريف    اسراء متولى المنعم عبد 3925.518.51210.519.518.577زفتاالشهيد

الغرباوى    43369 عبدالمعين فتحى جمال شريف    اسراء متولى المنعم عبد 39.53019.7514.5152016.578.5زفتاالشهيد

عبدالجواد   43370 السيد عبداللطيف شريف    اسراء متولى المنعم عبد 39.5271913.5152016.579.5زفتاالشهيد

يوسف    43371 محمد عبدالعزيز ناصر شريف    اسراء متولى المنعم عبد 39301811.51319.7517.578زفتاالشهيد

حجاب    43372 عزب محمد بشير شريف    اسماء متولى المنعم عبد 3724.51513.51117.515.571.5زفتاالشهيد

حماد   43373 عبدالقادر مجدى شريف    اسماء متولى المنعم عبد 392819.751312.5201756.5زفتاالشهيد

عبدالرحمن     43374 محمد فاروق اشرف شريف    الشيماء متولى المنعم عبد صفر35.53.512.57.5419.5146زفتاالشهيد

احمد    43375 سيد السيد محمد شريف    الشيماء متولى المنعم عبد 36.59.51154.5171576زفتاالشهيد

غازى    43376 عبدالحميد احمد ناصر شريف    امانى متولى المنعم عبد 3618.5171151815.578زفتاالشهيد

غازى    43377 عبدالحميد احمد عبدالحميد شريف    امل متولى المنعم عبد 3211.567.54.51117.575زفتاالشهيد

عبادى    43378 عبدالرؤف بدير محمد شريف    امل متولى المنعم عبد 36251913.514201869.5زفتاالشهيد

ابوالنجا    43379 فرج محمد هاشم شريف    امنيه متولى المنعم عبد 3823.512.5137.519.51767.5زفتاالشهيد

ابوضيفحسن    43380 محمد ايمن شريف    اميره متولى المنعم عبد 39.52819.75111019.51976زفتاالشهيد

حسن    43381 سيداحمد السيد سامى شريف    اميره متولى المنعم عبد 382517118.5201778زفتاالشهيد

ابوالمجد    43382 على فوزى سعيد شريف    اميره متولى المنعم عبد 37.530161413.52020710زفتاالشهيد

عبدالحميد    43383 محمد لطفى ناجى شريف    اميره متولى المنعم عبد نصف24.52.51033411.56زفتاالشهيد

عبدالعاطى     43384 احمد سيد محمد احمد شريف    امينه متولى المنعم عبد 309.510104.511863.5زفتاالشهيد

عبدالرؤف   43385 عنتر محمد شريف    ايمان متولى المنعم عبد 39.52919.513.515201872.5زفتاالشهيد
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الزعبلوى    43386 محمد شوقى عماد شريف    بسمله متولى المنعم عبد 36.518.51397.51414.573.5زفتاالشهيد

محمد    43387 متولى احمد السيد شريف    بسنت متولى المنعم عبد 38.527201415201867زفتاالشهيد

الجعبرى    43388 احمد محمد السيد شريف    تقى متولى المنعم عبد 38.5292013.513.5191776زفتاالشهيد

عسكر     43389 عزب السيد محمد السيد شريف    تيسير متولى المنعم عبد 39.53019.51514.519.7517.577زفتاالشهيد

حجازى    43390 فتوح محمد طارق شريف    جهاد متولى المنعم عبد 318129.57.513.51072زفتاالشهيد

عسكر    43391 زكى عزب محمد شريف    حبيبه متولى المنعم عبد 3218.5103.551212.573.5زفتاالشهيد

محمد   43392 حسن فتوح شريف    دينا متولى المنعم عبد 21832.51.55.511.571.5زفتاالشهيد

العيسوي    43393 محمد احمد عزيز شريف    راويه متولى المنعم عبد 235.531.53.52.51171.5زفتاالشهيد

فرج    43394 سند محمد حمدى شريف    رحمه متولى المنعم عبد 26475.57.5111362.5زفتاالشهيد

عسكر    43395 السيد عطيه بلل شريف    رزان متولى المنعم عبد 38.525.51613.511.52015.577زفتاالشهيد

شحاته    43396 عطيه محمد شوقى شريف    رقيه متولى المنعم عبد 37251510.510.51614.575زفتاالشهيد

حجاب   43397 فؤاد حجاب شريف    رنا متولى المنعم عبد 2810.5107.57.51016.552زفتاالشهيد

بحيرى    43398 عبدالرحمن عطيه محمد شريف    روان متولى المنعم عبد 3827.519.5151519.515.575زفتاالشهيد

عيطه    43399 عبدالقادر محمد عبدالقادر شريف    رؤى متولى المنعم عبد 37.519.5118.510.51217.575زفتاالشهيد

الدسوقى    43400 مصطفى على عصام شريف    ساره متولى المنعم عبد 3321.516149.51216.563.5زفتاالشهيد

محمد    43401 حماد عبدالقادر على شريف    ساره متولى المنعم عبد 33.515141514.519.51767.5زفتاالشهيد

زمزم    43402 قنديل عبدالفتاح فيصل شريف    ساره متولى المنعم عبد 3220.5101213.516.51652.5زفتاالشهيد

الخولى    43403 محمد احمد يوسف شريف    سلمى متولى المنعم عبد 3928.519.51412.5201875.5زفتاالشهيد

فتوح    43404 محمد على محمد شريف    سناء متولى المنعم عبد 35.522.518.513.58191672زفتاالشهيد

الخياط    43405 محمد حسن شريف    سندسسمير متولى المنعم عبد 37281914.514.75201598زفتاالشهيد

الشال    43406 احمد محمد شريف    سندسسمير متولى المنعم عبد 37.52518.513.51519.751985زفتاالشهيد

البنا    43407 محمود احمد محمود شريف    شذى متولى المنعم عبد 39301914.514.5201686.5زفتاالشهيد

عبدالمعطى    43408 عبدالحميد عبدالمعطى هانى شريف    شروق متولى المنعم عبد 31.51514.58.5918.51584زفتاالشهيد
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حسن    43409 حماد احمد عبدالجواد شريف    شهد متولى المنعم عبد 37.523.519.514.515201779.5زفتاالشهيد

حسانين    43410 مرسى السيد عبدالقادر شريف    شهد متولى المنعم عبد 393019.51515201889زفتاالشهيد

محمد    43411 حماد عبدالمنعم فيصل شريف    شهد متولى المنعم عبد 356.512.57.55.517.51673زفتاالشهيد

مرزوق    43412 رضوان ابوالفتوح عطيه شريف    عزه متولى المنعم عبد 195.53.53.538.51561.5زفتاالشهيد

عبود    43413 على عطيه عزت شريف    عل متولى المنعم عبد 39.52819.513.515201888.5زفتاالشهيد

مصطقى    43414 فتوح محمد السيد شريف    مريم متولى المنعم عبد 38.52412.59.58201572.5زفتاالشهيد

القورى    43415 عبدالقادر محمد محمد شريف    مريم متولى المنعم عبد 3016.5139.5817.51472.5زفتاالشهيد

يونس    43416 عبدالعظيم محمد يحيى شريف    مريم متولى المنعم عبد 2874.57.54.5101584زفتاالشهيد

عسكر    43417 محمد على جمعه شريف    منار متولى المنعم عبد 38.52318.511.51219.51775زفتاالشهيد

الشال    43418 احمد محمد حمدى شريف    منار متولى المنعم عبد 3925.518.513.51419.51887زفتاالشهيد

فتوح    43419 عبدالمنعم عبدالله صبرى شريف    منار متولى المنعم عبد واحد29.519.510.53.53.512.5145زفتاالشهيد

عيطة    43420 محمد عبدالقادر عمرو شريف    منار متولى المنعم عبد 3720107.58191651.5زفتاالشهيد

الحارونى     43421 السيد محمد السيد الله شريف    منه متولى المنعم عبد واحد7.5144واحدواحد14.5114.5زفتاالشهيد

عسكر     43422 على محمد حسام الله شريف    منه متولى المنعم عبد واحد14.5641.51.55147زفتاالشهيد

شحاته     43423 منجد عزب محمد الله شريف    منه متولى المنعم عبد 392419.512.512201477زفتاالشهيد

الصعيدى     43424 عبدالقادر محمد محمد الله شريف    منه متولى المنعم عبد 362918.513.514201675.5زفتاالشهيد

حسن     43425 ابوضيف محمد مصطفى الله شريف    منه متولى المنعم عبد 3828.5201111201887زفتاالشهيد

زمزم     43426 السيد محمد هشام الله شريف    منه متولى المنعم عبد 309.55.544141386زفتاالشهيد

خلف    43427 فتوح سعيد محمود شريف    منه متولى المنعم عبد 39271713.514.519.751378زفتاالشهيد

عبدالرؤف   43428 بدير السيد شريف    منى متولى المنعم عبد 33.5151411.5816.51597زفتاالشهيد

الشال     43429 احمد سيد فؤاد جمال شريف    مى متولى المنعم عبد 1.51384.5واحدواحد58.54.5زفتاالشهيد

بحيرى    43430 محمد محمد وليد شريف    ندى متولى المنعم عبد 25.58.57.57.5518.51643.5زفتاالشهيد

على    43431 عبدالحميد المغاورى محمد شريف    نسمه متولى المنعم عبد 36.52116.543.519.751566زفتاالشهيد
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حجاب     43432 موسى حسن محمد ياسر شريف    نوال متولى المنعم عبد 37.52518.5121319.751898زفتاالشهيد

شريف     43433 السيد كمال احمد الهدى شريف    نور متولى المنعم عبد 38.53019.751515201888.5زفتاالشهيد

عامر    43434 عبدالعال احمد عبدالعال شريف    نورهان متولى المنعم عبد نصف5116نصف20.5431.5زفتاالشهيد

عسكر     43435 فرج احمد فرج محمد شريف    نورهان متولى المنعم عبد 35.524.512.5141219.51696زفتاالشهيد

عيسى    43436 عبدالمقصود محمود احمد شريف    هاجر متولى المنعم عبد 3319.512128191665زفتاالشهيد

عبدالعاطى   43437 محمد حسام شريف    هاجر متولى المنعم عبد 3929.51914.515201686.5زفتاالشهيد

احمد    43438 السيد فاروق محمد شريف    هاجر متولى المنعم عبد 35.53017.51282018108زفتاالشهيد

الشال    43439 السيد محمد محمد شريف    هاجر متولى المنعم عبد 34.52115.51110.5191799.5زفتاالشهيد

ابوعلى    43440 محمد ابراهيم الله شريف    هبه متولى المنعم عبد 2411.54.55.52.5111197زفتاالشهيد

النجار    43441 محمد احمد محمد شريف    هدى متولى المنعم عبد 4027.518.515152018710زفتاالشهيد

شريف     43442 محمد محمد امام محمود شريف    هند متولى المنعم عبد 1.581498واحد17.5106زفتاالشهيد

زمزم    43443 محمد عبدالجواد خالد شريف    وسام متولى المنعم عبد 10واحد39.5302015152018زفتاالشهيد

عسكر    43444 زكى عاطف زكى شريف    وسام متولى المنعم عبد 38.525.515.51312.519.51887.5زفتاالشهيد

حسين    43445 السيد محمد احمد شريف    وفاء متولى المنعم عبد 383019.51315201888زفتاالشهيد

الشناوى   43446 ابراهيم باهى 1684.55241673زفتاابراهيم

صقر   43447 محمد ظريف 32.525.51110.5513167.59زفتاابراهيم

الشرويدى   43448 عادل ابراهيم 3417.51612.51014.51785.5زفتااحمد

عبدالرازق   43449 فارس ايمن 36.515.51612.5914.51896.5زفتااحمد

عامر   43450 محمد بدران 26.51111.511.57.511.51684.5زفتااحمد

العزب   43451 الشهاوى سمير 362315.5811.514.51765زفتااحمد

صقرابراهيم   43452 محمد عاطف 10.516.564571454.5زفتااحمد

عبدالحميد    43453 محمد ابراهيم عبدالحميد 12.515747.54.51464زفتااحمد

الشوربجى   43454 محمد محمود 26.520.511.5117.514.51564زفتااحمد
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عبدالشافى   43455 عبدالرحيم منير 3929.519.51515201665.5زفتااحمد

مصطفى   43456 حامد حامد 39.530201515201665.5زفتااسامه

البنى    43457 عنتر محمد عنتر 27.5171014.58.5101265.5زفتااسلم
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منصور    43458 خليل حسانين محمد 1687.5857.51052زفتااسلم

البدوى   43459 حسن محمد 36.52119141019.51665زفتاالسيد

عمران   43460 اسماعيل ممدوح 23155.57.54.5101255.5زفتاامين

عمار   43461 جبريل ايهاب 35.52819148.5171665.5زفتاحازم

العنانى   43462 حامد احمد 30.515.5129.57.57.51663.5زفتاحامد

شعبان   43463 محب امين 35.51214.5117.511.51854زفتاحامد

على    43464 الحاج محمد عبدالرحيم 362919.751413191876زفتاحسين

الدسوقى   43465 الدسوقى جمال 372619.514.51419.51765.5زفتاحمزه

رمضان    43466 طه حمدى مصطفى 2811.5104.59.5101662زفتاحمزه

عبدالله   43467 عبدالمعطى عبدالمطلب 38.52317.57.512.516.51363زفتاخالد

شعبان   43468 نوح زكريا 3623.517.512.512.517.51363زفتازياد

الشناوى   43469 سامى عبدالقادر 3422.515911.5161362.5زفتاسامى

البنى    43470 عنتر انور يحيى 23.516.511.54.510131362زفتاسامى

سالم    43471 السيد سالم طارق 36.520.5119.514.5111565زفتاسعيد

الدسوقى    43472 الدسوقى عبدالعليم الله 392919.51514.5201476زفتاسيف

الدسوقي   43473 ابراهيم حامد 37.522.51612.513.5171354زفتاسيف

عوضعلم   43474 سامح 3515139.514161373زفتاسيف

على     43475 الحاج محمد فتحى محمد 38.529.51812.51519.51554زفتاسيف

عيد   43476 لبيب زكريا 3724.511.57.51091652.5زفتاصلح

حسونه   43477 عبدالمجيد مراد 3725.519.5131317.51263.5زفتاطارق

سعيد   43478 ابوالحسن جلل 3720.513.57.510.510.51472.5زفتاطلعت

العرباوى   43479 ممدوح فؤاد واحد342113.5510.511.5147زفتاعادل

سالم   43480 عبدالخالق على 2827.51713.51318.51374زفتاعبدالخالق
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جاد   43481 عبدالصمد محمد 2727.51813.514.519.51372زفتاعبدالرحمن

منصور   43482 على السيد 28.521.512.58.59.5121361.5زفتاعبدالله

سعيد   43483 عبدالفتاح ياسر واحد37.52918.513.512.519166زفتاعمار

بريقع   43484 عبدالعظيم عبدالعزيز 3624.516.512.512.5161572.5زفتاعمر

عوده   43485 السيد صابر 38.53019.514.515201766زفتاعمرو

عباسسعيد   43486 الشحات 17151058.5101574زفتامحمد

العرباوى   43487 احمد حامد 237747.581574زفتامحمد

سليمان   43488 محمود حسن 1463واحد4.5واحد9.5117زفتامحمد

علم    43489 احمد ابوالعزم حمدى 271513.52591355زفتامحمد

عامر   43490 صابر شريف 34.521.5149.59.5161454زفتامحمد

البنى    43491 عبالصادق عبدالله عبدالعزيز 4.51.51465واحد1167زفتامحمد

هيكل    43492 على محمد فرج 4.531342واحد18.555.5زفتامحمد
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خيره    43493 عبدالوهاب محمد محمد 11.58.51037.541555.5زفتامحمد

ماضى   43494 محمد هانى 136.511.527.54.51445زفتامحمد

حسين   43495 السيد ابوزيد 291517511101467.5زفتامحمود

الشناوى   43496 امام وجيه 26.51717.51111.57.51777.5زفتامحمود

الشوربجى   43497 فتحى محمد 383019.5141519.51776زفتامصطفى

سعيد   43498 فوزى محمد 3622191312.5171867.5زفتامعاذ

العتر   43499 يوسف امين 1215102.55.531246زفتايوسف

سعيد   43500 امين زكريا 13111457.56.51154.5زفتايوسف

عامر   43501 صابر محمد 21.5151327.54.512.553.5زفتايوسف

الكنانى   43502 منصور منصور 39.528.52014.5152015.556.5زفتايوسف

سليمان   43503 عبدالرحيم احمد 38.52118.512.514.518.51256زفتااروى

البنى   43504 عبدالخالق هانى 8.543.5نصف12.56.53.52.53زفتااسراء

الجمل   43505 محمد نصر 37.5241912.513.5171348زفتااسلم

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر

. أ   ت الصارم كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2020

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

على    43506 الحاج محمد عبدالرحيم 34.52419.512.5121813.547.5زفتااسماء

عوده   43507 البكرى هانى 33.55.510.57.53.571547زفتااسماء

على   43508 سيداحمد صابر 3427161.54111782.5زفتاالء

شعبان   43509 نوح حازم 29.57.510.51.53712.557.5زفتاامل

عسكر   43510 اسماعيل عمر 3510105.5415.51556.5زفتاامنيه

ربيع   43511 وجيه ابوالحسن 36.52015.51191716.557زفتاايمان

رمضان   43512 حسين محمد 3719181110.51817.546.5زفتاايه

خيره    43513 عبدالوهاب محمد صابر 278.5104.57.5911.547.5زفتاتسنيم

عامر    43514 عبدالقادر محمد طلعت 32.54.513.55417.51246.5زفتاتسنيم

الحفناوى   43515 جميل فتحى 351519.510.511191548زفتادنيا

احمد    43516 سيد محمود ابراهيم 37.515147.5516.51346زفتاروان

الشناوى   43517 حافظ عماد 3710107.55.5151356زفتاروان

عوضعلم    43518 محمد ماجد 39302014.515201969.5زفتاروان

جبر    43519 عبدالفتاح حسن محمد 35.51510.510.57.51515.557.5زفتاريهام

ابراهيم   43520 ابراهيم حمدى 41045.5نصفنصف2823.5زفتاساره

بريقع   43521 عبدالعظيم محمد 310.555واحدواحد2446.5زفتاساره

البنى     43522 محمد العال عبد ياسر 38.526181314.751815.557.5زفتاساره

العرباوى    43523 صديق سعد عزت 3616.5201313161647زفتاسميحه

ترك   43524 عبدالصادق عطيه 24.58.55.57.55.5912.557.5زفتاسهام

سعيد   43525 مصيلحى صالح 2816.5107.57.512.51357.5زفتاشيماء

عمران   43526 عبدالصمد عاصم 3930201514.5201859زفتاصفا

العرباوى   43527 ممدوح عادل 39.526.519.751515201858زفتاعزه

شاهين     43528 عبدالحافظ صالح احمد 3826.520151319.751869زفتافاطمه
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الشناوى   43529 عبدالرحمن على 37.529.519.751512.519.7518.569.5زفتافاطمه

العرباوى   43530 عبدالحميد طارق 3415177.5319.751757زفتامنار

سلم   43531 صبرى محمد 21913.57.551717.556زفتامنه

شعبان   43532 عبدالحافظ وليد 383019.515152017.559زفتامنه

العرباوى   43533 عبدالحميد محمد 2917.51712.5917.51769.5زفتامنى

علم   43534 محمد محمد 39302015152018.579زفتانبأ

شعبان   43535 عصمت ابراهيم 3830201515201779زفتاندى

سليمان   43536 محمود اشرف 29.515.5104.52.5151768.5زفتاندى

البنى    43537 عنتر محمد سامى 35.52316.5129.51916.559.5زفتاندى

عمران   43538 عبدالمنعم عبدالعظيم 38.523181112.5191759.5زفتاندى

شعبان   43539 محمد عبدالهادى 382219.513.51119.517.5510زفتانور

العرباوى   43540 عبدالحليم محمود 3929191513.519.7517510زفتانورا
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عسكر   43541 بهير عليوه 36241914141916.5510زفتانورهان

شاهين   43542 عبدالغنى عفيفى 37271914.514.52016510زفتاهدى

البنى    43543 عنتر انور يحيا 19.52011.59.510.51816.559زفتاهويدا

خميره   43544 ابراهيم حازم 383019.5151519.751759زفتايارا

عبدالغني   43545 محمد امير 28261612.59.519.51759.5زفتاياسمين

الفخرانى    43546 ابراهيم ابراهيم عبدالرحمن 361514.57.5216955زفتاابراهيم

العتر    43547 العزب بخيت حسن 30.51010.57.55.5161356زفتااحمد

السباعى    43548 احمد محمود رابح 38.5201611.591914.567زفتااحمد

عبده   43549 عبدالمعبود مجدى 39.52917.514.5152016.567.5زفتااحمد

شرف   43550 احمد محمد 3621.516.51410.51915.566زفتااحمد

التهامى   43551 محمد منصور 33.521.516121018.514.564زفتااحمد

الجندى   43552 اسماعيل بلل 36261714.7514.52012.553.5زفتااسماعيل

عطيه    43553 محمود سرور السيد 20.5117.52.5212.51043.5زفتاالسيد

المهدى    43554 سعد احمد سعد 28.51512.57.57.51711.582.5زفتاالسيد

الله    43555 جاب شعبان مدحت 3.510852نصف19.585زفتاباسم

حسين   43556 عبدالمطلب محمد واحد21451.5310.5107زفتاحسين

عبدالواحد   43557 سالم احمد 218654.57865زفتاسالم

البحراوى    43558 عبده الصاوى محمد 3525.516.5119.5201577زفتاعبدالجيد

ابوزيد    43559 حسين عيد حسين 17.5851.529653.5زفتاعبدالله

اللفى    43560 متولى عطا نزيه 23.511.511.552.515.58.553.5زفتاعطا

العتر   43561 عبدالخالق ياسر 37.525.51912.510191456زفتاعمار

عبدالجواد    43562 مهدى السيد خالد 205.5103.52.514.57.551.5زفتاعمرو

احمد    43563 سند فريد سامى 28.59.510107.517975زفتافريد
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مبروك    43564 السيد صديق سيد 35.52214.512.5101812.564زفتاكريم

شعبان    43565 محمد عبدالصمد رضا 2311102.57.510.511.563.5زفتامحمد

الصعيدى    43566 عبدالحفيظ على عماد 33.512.5108.58191073.5زفتامحمد

موسى    43567 غريب محمد فؤاد 34171310.511.51812.577.5زفتامحمد

علوان     43568 عبدالغفار نجيب محمد ماهر 37.53018.513.514201578.5زفتامحمد

على    43569 حسن احمد محمد 20.516.515.57.55.51411.577زفتامحمد

ابوالغيط   43570 عبدالمليك محمود 37.528.5201415201579زفتامحمد

مناوى   43571 محمود سامى 30.515139.58.517.51156زفتامحمود

رخا    43572 ابوالمعاطى عبدربه عاطف 2916.516.59.5917.51166زفتامدحت

مصطفى   43573 محمود محمد 20.521201310.52016.578.5زفتامصطفى

سند   43574 فريد ممدوح 37.5292014.513.52015.568.5زفتامصطفى

سليمان   43575 عبدالجواد هانى 382919.7514.513.5201569.5زفتامصطفى

االشيمى    43576 العزب العزب وليد 33.515.5167.59.51614.556زفتامصطفى

اسماعيل    43577 محمد سالم محمد 282114.51212171264زفتايوسف

ابوالمعاطى   43578 عبدالمعبود صلح 17.512.572.549952.5زفتاابتسام

العزب   43579 بخيت صبحى 28.5151011.58161066زفتااسراء

الغنام   43580 محمد محمد 38301814.515201357.5زفتاامنيه

عبدالرحيم   43581 طه احمد 3119.51657.513.51178زفتاايمان

بدر    43582 عبدالحفيظ بدير طارق 36.5211812.513.51913.576زفتاايمان

عطيه    43583 البكرى يوسف محمد 32.521.517.513.513.52013.577زفتاايه

عسكر   43584 عبدالرازق علء 3726.519.51314.75201477.5زفتاحبيبه

سعد    43585 على محمد عبدالعليم 36.52919.513.514.519.51578.5زفتاحنين

يوسف   43586 محمد يوسف 352518.514.5142014.568زفتارحمه
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الغنام   43587 عبدالسيد محمد 3119189131916.557.5زفتارنات

سعودى    43588 عبدالحميد عبدالقادر عبدالعزيز 36.528.51912.5122012.5710زفتاريهام

حسن    43589 عبدالحميد عطا خالد 2620.5117.57.517.511.5610زفتاساميه

احمد     43590 سيد السيد على سعيد 2412.513108.516.59.567.5زفتاسحر

بكرى   43591 ابراهيم خيرى 37.5301412.511.519.59.557.5زفتاسهى

بكرى   43592 ابراهيم خيرى 352213.5912.517.517.568زفتاسهيله

البحراوى    43593 عبده الصاوى عبدالجيد 34.520.514.512.59201678زفتاسهيله

حسنين   43594 فتحى احمد 33.51910.512.512.517.517.576زفتاشمس

على    43595 محمد نبيه احمد 34.52215.513121916.577.5زفتاشهد

العتر   43596 فاروق صبحى 36.520.514.513.512.5191778زفتاشيماء

عجوه    43597 عبدالقادر امين محمد 3524.512.512.5111914.586.5زفتاعل

احمد    43598 محمود شعبان صبحى 24.587.552.5121062زفتاغفران

ابوزيد     43599 على حسين هلل ابوزيد 22.51213.510.5810.511.574زفتافاطمه

على   43600 عبدالحكيم صبحى 35281914141916.578.5زفتافاطمه

التهامى   43601 فهيم التهامى 37.517.515.51313.518.52076.5زفتامريم

الله    43602 ذكر حسن خالد 24.576.57.57.57.51966زفتامريم

بدر   43603 بدير عبدالحفيظ 3923.5191414.519.520710زفتامريم

رخا     43604 غريب عبدالرحيم الدين علء 38.53019.514.5152020610زفتامنال

العتر    43605 عبدالرحمن ابراهيم الله 39.527.51914.51319.520710زفتامنه

العتر   43606 عبدالرؤف عاطف 392917.514.7514.75202069.5زفتانانسى

سلم   43607 صبرى مصيلحى 33.512.51311.510.5192076.5زفتاندا

باشا    43608 السيد عبدالرحمن السيد 206.53.597.562074.5زفتاندى

جمعه   43609 محمود ماهر 3927.519.514.513.52019.569زفتاندى
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السيد    43610 احمد سيد السيد 24104118.5151847.5زفتانوال

على   43611 عبدالتواب محمد 32.51510148.518.52059زفتانورهان

على    43612 حسن احمد السيد 382311.514.513.52018710زفتاهبه

خضير    43613 على محمد احمد 36.520.5121013172079.5زفتاهدير

العتر    43614 العزب بخيت رضا 3619109.51118.52068زفتاهنيه

ابوزيد    43615 ابراهيم عبدالفتاح فارس 30.516.51510.512.51617.566زفتاوهيبه

السويسى   43616 محمد احمد 27.511.5104.5481256.5زفتاابراهيم

وهدان   43617 عبدالجيد صلح 321211.554.5141265.5زفتااحمد

شاهين   43618 هاشم ناجح 3819.5137.55.51515.552.5زفتااحمد

سعيد   43619 نوح وائل 3927.519141519.52067زفتااحمد

الشناوي    43620 عبدالمطلب السيد عادل 33.522.512.510.511181364زفتاالسيد

ترك   43621 بهاء فهيم 25125.57.537.512.565.5زفتاايهاب

شاهين    43622 البكرى عبدالتواب عبدالعظيم 32.516108510.515.554زفتاحسن

ربيع    43623 ابوالعينين السيد السيد 27106.57.53.51114.553زفتاعبدالله

عمر   43624 العزب محمد 36181213.512171366.5زفتاعبدالوهاب

عبدربه    43625 فتوح على امير 28.58.5107.54.5915.554.5زفتاعلى

عميره   43626 عبدالغفار طارق 3725.511.51110.5171285زفتاعمرو

الشناوي   43627 عبدالجواد عصام 38.5241913.513.519.518.586زفتاعمرو

شلبي   43628 مرسى جمال 38161912.513.51815.585زفتافايد

شحاتة   43629 احمد عصام 37.51611.510812.514.556.5زفتاكريم

سالم   43630 محمود منصور 30157.549121454زفتاكريم

ابوالخير   43631 رضا محمد 3618.517.511.5101617.576.5زفتاماجد

شاهين    43632 عبدالغفار محمد ابراهيم 311077.55.513.511.553زفتامحمد
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حسين    43633 محمد محمد اشرف 32.59.51111.57.514.513.564زفتامحمد

المصيلحي   43634 احمدالطاهر السيد 28.511.55.587.514.5843.5زفتامحمد

عيسى    43635 حسن محمد رضا 36.516141312.5191866زفتامحمد

النحاس   43636 عبدالفتاح شريف 341714.58.53.514.51956زفتامحمد

شحاتة   43637 عبدالحاكم طه 3518138.5817.51853.5زفتامحمد

ترك   43638 عبدالجواد عبدالقادر 321612117.51517.556.5زفتامحمد

قرنفل   43639 مصطفى كمال 3517151010.515.516.556زفتامحمد

سليمان   43640 عبدالله مكرم 38231612.513.517.516.546زفتامحمد

الحفناوي   43641 عبدالخبير ياسر 2712787.512.516.555.5زفتامحمد

عامر   43642 رضا ناصر 23.515107.58.514.51755.5زفتامدحت

سليمان   43643 محمد سليمان 37.526171212.518.51757زفتامصطفى

الشوربجى   43644 عبدالعزيز سمير 36.519.51710.511171357زفتامصطفى

سالم   43645 فاروق طارق 32151011.51213.516.557زفتامصطفى

ربيع   43646 عبدالرحيم عبدالرحيم 3516108.51211.517.552.5زفتامصطفى

الحفناوي   43647 فهيم محمد 36211010.59.517.518.565.5زفتامصطفى

ترك   43648 نوح همام 25.5157.57.5510.515.544زفتاهانى

يونس   43649 شاكر حسان 34.524.5181112191665.5زفتاهشام

هيكل   43650 لطفى عزيز 3929.519.511.511.52014.557زفتايوسف

سالم   43651 السيد الدسوقى 34.51610.5137.514.517.576زفتااسماء

طه   43652 ابراهيم عبدالحميد 34.518.510.5141116.51478زفتااسماء

على    43653 ابراهيم سلمه علء 3622141413171877.5زفتااسماء

على    43654 الحاج عبدالواحد وليد 36.521.5161511.515.52078زفتااسماء

الشرويدى   43655 عادل يوسف 36.523.5141511.516.52078زفتااسماء
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وهدان   43656 السيد اكرامى واحد1.54145نصف20.58.53زفتاالء

عبدالفتاح   43657 منير عنتر 35.524.5131313.517.516.565.5زفتاالء

وهدان   43658 كمال عبدالمجيد 38.5281913.515202088.5زفتاامال

يونس   43659 عبدالعظيم فوزى 33.51511.58.591618.557زفتاامل

علي    43660 حسن السيد عبدالبارى 36.529.519.51311202087.5زفتاحبيبه

ربيع   43661 محمد احمد 3115.51010914.51856.5زفتاحكمت

الشرويدى   43662 محمد خالد 392819.514.515192076.5زفتاخلود

محمد    43663 الخضرى موسى محمد 2913695.512.514.555.5زفتاروان

ترك   43664 رشاد هانى 362715.512.5132018.558.5زفتاروان

وهدان   43665 فاروق اشرف 33.51610127.514.518.567.5زفتاروضه

شعبان   43666 عبدالحكيم عبدالسلم 31.510104.53.511.515.566.5زفتاروضه

وهدان   43667 رياض محمد 38.52618.5141519.51687زفتاسلمى

شكل   43668 منصور صلح 30125.593.5131675زفتاسهام

على    43669 الحاج عبدالواحد ياسر 28.512.567.557.51564.5زفتاشروق

الجندى   43670 ابراهيم رضا 291557.53.5121354زفتاشريهان

حماد   43671 كمال ياسر 204.542.54.56.513.556زفتاصابرين

ترك   43672 محمد عبدالمنعم 34.5154.5107.515.51677زفتاعائشه

حسونة   43673 مجدى محمود 372918.5127.519.52075.5زفتاعزه

سليمان   43674 صديق صديق 3116.51214.5917.516.566زفتاعزيزه

الروبى   43675 عبدالسميع عبدالخالق 247107.5271563زفتاغاده

ربيع   43676 محمد عبدالوهاب 341917.59.58.51819.559زفتاغاده

علي    43677 الحاج عبدالواحد السيد 2311.5785.57.516.558.5زفتافاطمه

الكناني   43678 احمد السيد 383017.514.51519.52077.5زفتامريم
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الحفناوى    43679 عبدالمطلب الدرينى شريف 22.59.55.57.55101767.5زفتامريم

عبدالفتاح   43680 منير عنتر 32.5161110.5812.51958.5زفتامنه

شاهين    43681 عبدالسميع عبدالهادى محمد 36.52816151518.51989.5زفتامنى

كامل   43682 نجيب فوزى 34.5131210819.51868.5زفتامهرائيل

ربيع    43683 السيد جميل مسعد 214.567.524.514.566زفتامى

حسانين    43684 عبدالسميع على على 301210109.51418.567.5زفتاميار

شحاته   43685 عبدالسلم على 29.59.579.510.58.51966.5زفتاناديه

حماد    43686 عبدالونيسزكى محمد 3827.51612.511.517.52079زفتاندى

عبدالله   43687 محمد رضا 254.544.51.56.517.558زفتانهى

الشوربجى   43688 فكرى ماهر 351510810719.579.5زفتانورهان

الشوربجي   43689 ابراهيم احمد 37.53019.51514.52019.5710زفتاهاجر

الكناني   43690 العزب السيد 32.52117.512101719610زفتاهاجر

حسين    43691 محمد فتحى وليد 26.54.55.57.54.571676زفتاهاله

بيومى   43692 زكى يوسف 293.57.5105.571757.5زفتاهبه

وهدان    43693 عبدالرحيم محمد محمد 299.57117.591368زفتاهدى

الجابرى    43694 سليمان حسن رضا ع   ابراهيم زرد محمد 3412.56.54.5514.51542.5زفتاالشهيد

الجابرى    43695 سليمان ابراهيم رفعت ع   ابراهيم زرد محمد 3115.56.52.54.513.516.542.5زفتاالشهيد

موسى    43696 محمود عبدالعظيم عادل ع   ابراهيم زرد محمد 30171047.51418.553.5زفتاالشهيد

منصور    43697 موافى محمود محمد ع   ابراهيم زرد محمد 35.52918.512.5141917.553زفتاالشهيد

عابدين    43698 مصلحى ابراهيم محمود ع   ابراهيم زرد محمد 2715105.531414.543.5زفتاالشهيد
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منصور    43699 حسن السيد السيد ع   احمد زرد محمد 281810.54.57.5151353زفتاالشهيد

الدالى    43700 عبدالمطلب عبدالجواد السيد ع   احمد زرد محمد 217722101053زفتاالشهيد

ابوشادى    43701 ابراهيم احمد جابر ع   احمد زرد محمد 35.520.512.591018.51563زفتاالشهيد

السراج   43702 عبدالرحمن جابر ع   احمد زرد محمد 28.510.564.53.51210.562.5زفتاالشهيد

عبدالكريم    43703 محمد احمد حسن ع   احمد زرد محمد 4141563نصف31157.5زفتاالشهيد

كريم    43704 مرسى محمد حلمى ع   احمد زرد محمد 27.51253413.513.562.5زفتاالشهيد

شادى     43705 ابراهيم محمد عبدالرحمن سعيد ع   احمد زرد محمد 2615.5533.514.511.552.5زفتاالشهيد

الدسوقى     43706 احمد سيد عبدالرحمن صابر ع   احمد زرد محمد 30.511.56.56.57.51612.541.5زفتاالشهيد

زرد    43707 عوض احمد عادل ع   احمد زرد محمد 33.510.5158515.513.542.5زفتاالشهيد

عامر    43708 عبدالمنعم محمد عادل ع   احمد زرد محمد 33.521.5154.52.5181561.5زفتاالشهيد

القصراوى     43709 محمد محمد عبدالعزيز ع   احمد زرد محمد 14.57.541.5واحد248103.5زفتاالشهيد

خطاب    43710 زكى عبدالستار عبدالعزيز ع   احمد زرد محمد 14.51143.5واحد268.5135.5زفتاالشهيد

خليل    43711 حسن حسن عبدالمجيد ع   احمد زرد محمد 32151713.51517.51563زفتاالشهيد

احمد    43712 السيد كمال عبدالوهاب ع   احمد زرد محمد 2610.5103.5214.512.543زفتاالشهيد

الفخرانى    43713 على ابوزيد على ع   احمد زرد محمد 29.511.5622.516.51043.5زفتاالشهيد

عبدالرحمن    43714 عبدالهادى حلمى فتوح ع   احمد زرد محمد 31.510107.57.5161142.5زفتاالشهيد

سلمة    43715 عيسى محمد فكرى ع   احمد زرد محمد 17917.59.57.51213.546زفتاالشهيد
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عمر    43716 عبدالفتاح حسين متولى ع   احمد زرد محمد 3924191212.52015.556زفتاالشهيد

الشافعى    43717 امام ابراهيم محمد ع   احمد زرد محمد 30.51517.51313.517.514.558.5زفتاالشهيد

سالم     43718 على سالم احمد محمد ع   احمد زرد محمد 32.5161710.7511.5141799زفتاالشهيد

السوسى    43719 محروس احمد محمد ع   احمد زرد محمد 298.51510.587.51348.5زفتاالشهيد

قشطة    43720 احمد جابر محمد ع   احمد زرد محمد 29.517161310.51617.556.5زفتاالشهيد

الصفتى    43721 عبدالعزيز كمال محمد ع   احمد زرد محمد 3420171311191247زفتاالشهيد

السكوت    43722 محمد مختار محمد ع   احمد زرد محمد 30.51918.513.512.51918.546.5زفتاالشهيد

الصعيدى   43723 متولى محمود ع   احمد زرد محمد 38271913.51519.51969زفتاالشهيد

شحاتة    43724 احمد محمود محمود ع   احمد زرد محمد 3322191514.7519.51679زفتاالشهيد

سلمة    43725 صالح فوزى هانى ع   احمد زرد محمد 238.51487.511.51046.5زفتاالشهيد

شحاتة    43726 امام طه امين ع   اشرف زرد محمد 37.524.519.514.515201769زفتاالشهيد

النجار     43727 شحاته محمود عربى محمود ع   اشرف زرد محمد 27.5911.5139.513.514510زفتاالشهيد

هيكل     43728 حسن محمود احمد ايمن ع   امير زرد محمد 221211.511.510.5111546.5زفتاالشهيد

زرد      43729 احمد سيد محمد زكريا ابراهيم ع   ايمن زرد محمد 35.5231714.512.519.517.558.5زفتاالشهيد

احمد     43730 سيد السيد حافظ محمد ع   باسم زرد محمد 25.51214.59.55911.546زفتاالشهيد

البرماوى     43731 بدر حامد على الدين ع   بدر زرد محمد 23.511.513.5104.5118.545زفتاالشهيد

عمران    43732 احمد تهامى محمد ع   تهامى زرد محمد 35.525.51713.581717.547زفتاالشهيد

السيد    43733 امام حسن احمد ع   حسن زرد محمد 32.5171714101517.559زفتاالشهيد

هيكل    43734 محمود حسن محمود ع   حسن زرد محمد 38272014.515201759زفتاالشهيد

عطية    43735 حسن حسنى احمد ع   حسنى زرد محمد 36.5151713.5819.51049زفتاالشهيد

سعدة    43736 عبدالمعطى حسين وليد ع   حسين زرد محمد 247.51.57.57.512.59.544.5زفتاالشهيد

محمودامام   43737 عبدالعظيم محمود ع   حمدى زرد محمد 27.519108.5915.513.556زفتاالشهيد

عبدالقادرالشناوى   43738 محمد احمد ع   خالد زرد محمد 33.51515129.518.515.568زفتاالشهيد
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الزينى     43739 قطب عليوه محمد ع   رضا زرد محمد 31.510.51010.591514.568زفتاالشهيد

العصر    43740 السيد محمد حمدى ع   زياد زرد محمد 34949915.51067.5زفتاالشهيد

حسن     43741 الشيخ حسن عطيه مصطفى ع   زياد زرد محمد 3924.51914.5132015610زفتاالشهيد

اسماعيل    43742 محمود ابوزيد احمد ع   سمير زرد محمد 27.586.58.57.5168.558.5زفتاالشهيد

الشيخ      43743 حسن ابراهيم ابراهيم العابدين زين ع   سمير زرد محمد 361513.512.510.516.512.558.5زفتاالشهيد

العطار    43744 عبدالله ابراهيم عبدالله ع   شريف زرد محمد 352216.513.510.5191669.5زفتاالشهيد

الدسوقى     43745 احمد سيد عبدالرحمن زيدان ع   صابر زرد محمد 362719.512.514.75201568.5زفتاالشهيد

مراد    43746 عبدالحميد ابراهيم علء ع   عادل زرد محمد 27.5937.54.51010.554.5زفتاالشهيد

عبدالنبى    43747 عبدالسلم عبدالبارى حسن ع   عبدالبارى زرد محمد 5.59.564نصف18243.5زفتاالشهيد

زرد     43748 احمد سيد عبدالحميد مالك ع   عبدالحميد زرد محمد 32.59.5101311171465زفتاالشهيد

عبيد    43749 محمد هدايه محمد ع   عبدالرحمن زرد محمد 3011.5128.55.514.510.555زفتاالشهيد

خليل    43750 عبدالرحمن السيد وحيد ع   عبدالرحمن زرد محمد 36.522107.57.516.516.569زفتاالشهيد

موافى    43751 عطيه السيد احمد ع   عبدالله زرد محمد 38.529.519.514.5152018.5610زفتاالشهيد

خليل    43752 عبدالرحمن السيد وحيد ع   عبدالله زرد محمد 34764.57.51410.556.5زفتاالشهيد

سلمة    43753 السيد حسن ابوسريع ع   عبدالوهاب زرد محمد 37.51515.5139.517.51459زفتاالشهيد
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فياض    43754 مصطفى صادق مصطفى ع   عبدالوهاب زرد محمد 28.512.57.53.54.514.51057زفتاالشهيد

الزينى     43755 الشافعى عطيه عبده محمد ع   عبده زرد محمد 3829.51814.5132015.559زفتاالشهيد

اغا    43756 ابوالمعاطى عزت ابراهيم ع   عزت زرد محمد 5.556.5صفرنصفواحد141.52.5زفتاالشهيد

زمزم    43757 عبدالعظيم رفعت محمد ع   عصام زرد محمد 3418.512.57.55.51611.553زفتاالشهيد

العزب    43758 سليمان عبدالحى سامح ع   على زرد محمد 5.52752.5واحد22154زفتاالشهيد

الضبح     43759 على محمود احمد محمد ع   على زرد محمد 29.514115412.510.552زفتاالشهيد

وهدان    43760 محمدعلى محمد محمد ع   على زرد محمد 3725178.510.518.51573زفتاالشهيد

الفخرانى    43761 ابوزيد السيد ابوزيد ع   عمر زرد محمد 3519.5107.57.5121553زفتاالشهيد

خليل    43762 غنام احمد السيد ع   عمر زرد محمد 3018.51153.581552زفتاالشهيد

جبر   43763 ابراهيم غمرى ع   عمر زرد محمد 39.529.518.51414.519.516.553.5زفتاالشهيد

دبدوب    43764 ابراهيم محمد مختار ع   عمر زرد محمد 34.5191397.5101452.5زفتاالشهيد

رضوان    43765 السيد فتحى محمد ع   فتحى زرد محمد 32.511.51194.511.510.553زفتاالشهيد

محمد    43766 احمد ابراهيم جابر ع   فتوح زرد محمد 27.515113.5591261.5زفتاالشهيد

وهبة   43767 عبدالعزيزمحمد عبدالوهاب ع   فهد زرد محمد 36.523.517.598.517.51464.5زفتاالشهيد

زرد    43768 محمود فهيم عمرو ع   فهيم زرد محمد 17.5164.52.52.55.51353زفتاالشهيد

سمرة     43769 عبدالرحمن رشاد محمد ياسر ع   كريم زرد محمد 29117.554610.553.5زفتاالشهيد

عليوة    43770 قطب مامون ياسر ع   مامون زرد محمد 279.57.541.51013.553.5زفتاالشهيد

عمر    43771 عبدالفتاح حسين محمود ع   متولى زرد محمد 20.59.532.54212.541.5زفتاالشهيد

احمد     43772 سيد محمد عبدالحميد ابراهيم ع   محمد زرد محمد 28.59105.53.51016.544.5زفتاالشهيد

زناتى    43773 ابراهيم هدايه ابراهيم ع   محمد زرد محمد 32.521.511.57.57.5131655.5زفتاالشهيد

عزام      43774 احمد سيد على ابراهيم احمد ع   محمد زرد محمد 206421.54.57.543زفتاالشهيد

عبدالدايم    43775 احمد عبدالله احمد ع   محمد زرد محمد 3212.51495.5111946زفتاالشهيد

الجابرى    43776 عبدالسلم عبدالعزيز اشرف ع   محمد زرد محمد 39.5302013.5152017.559زفتاالشهيد
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شحاته    43777 محمود عبدالرحمن السيد ع   محمد زرد محمد 372818.512.512.5191757.5زفتاالشهيد

الفخرانى    43778 احمد عبدالمجيد السيد ع   محمد زرد محمد 28.51013.5941412.563.5زفتاالشهيد

جودة    43779 محمد عبداللطيف جوده ع   محمد زرد محمد 25.56.51084.51410.553زفتاالشهيد

زهران    43780 احمد حسن خالد ع   محمد زرد محمد 23.512107.54121356زفتاالشهيد

عبدالدايم    43781 احمد عبدالسلم عاطف ع   محمد زرد محمد 10.51046.5نصف166.5104.5زفتاالشهيد

العايدى   43782 عبدالقادرمحمد عبدالسلم ع   محمد زرد محمد 2315125214.51257زفتاالشهيد

شنب     43783 احمد عبدالرحمن محمد عبدالقادر ع   محمد زرد محمد 22.56.5103.52.511.512.555.5زفتاالشهيد

ندى    43784 محمد محمد عبدالله ع   محمد زرد محمد 25151052151157زفتاالشهيد

سمرة     43785 محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد ع   محمد زرد محمد 383020151419.517.567.5زفتاالشهيد

دياب    43786 عبدالهادى حسن عبدالهادى ع   محمد زرد محمد 105.562.5نصفنصف136.54.5زفتاالشهيد

رضوان    43787 ابراهيم ابراهيم فوزى ع   محمد زرد محمد 13.5965نصفواحد1864.5زفتاالشهيد

زرد    43788 العزب عبدالحميد محمد ع   محمد زرد محمد 11.51044صفر21.54.554.5زفتاالشهيد

عمر    43789 صالح محمود محمود ع   محمد زرد محمد 14946.5واحد12124.57.5زفتاالشهيد

احمد     43790 سيد بكر احمد مختار ع   محمد زرد محمد 3421198.57.51713.557زفتاالشهيد

وهدان   43791 عبدالقادرعلى مصطفى ع   محمد زرد محمد 32.51512107.52011.575زفتاالشهيد

قاسم    43792 احمد ابراهيم ابراهيم ع   محمود زرد محمد 27104.57.57.510.51072زفتاالشهيد

ندا    43793 احمد احمد ابراهيم ع   محمود زرد محمد 35.52614.5114.5191456.5زفتاالشهيد

الكومى    43794 عبدالحميد نبهان احمد ع   محمود زرد محمد 383019.51415201678.5زفتاالشهيد

خليل    43795 عبدالهادى معوض جلل ع   محمود زرد محمد 362818.514.512.5209.568.5زفتاالشهيد

زمزم    43796 عبدالله محمود عبدالله ع   محمود زرد محمد 311711117.5171178.5زفتاالشهيد

طاحون    43797 حامد داود محمد ع   محمود زرد محمد 3723.519.512.510.5201568.5زفتاالشهيد

عيش     43798 مندور السيد مندور محمد ع   محمود زرد محمد 3622191012201178.5زفتاالشهيد

الشقر     43799 السيد عبدالسلم مختار احمد ع   مختار زرد محمد 35.5171311.2511171799زفتاالشهيد
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مصطفى    43800 حسين مصطفى احمد ع   مصطفى زرد محمد 26810.595.5161244.5زفتاالشهيد

خليل    43801 عبدالرحمن السيد اشرف ع   مصطفى زرد محمد 33.520.5189.57.5171355زفتاالشهيد

السوسى    43802 ابراهيم عبدالسلم محمود ع   مصطفى زرد محمد 38.529.519.51314.519.51769زفتاالشهيد

دبدوب     43803 السيد السيد عبدالوهاب خالد ع   معاذ زرد محمد 33.523.5191211.5191577زفتاالشهيد

عبدالحليم    43804 محمد عبدالهادى ابراهيم ع   نادر زرد محمد 3317.517108.5161175.5زفتاالشهيد

الطنطاوى    43805 عبدالخالق عبدالله خيرى ع   ناصر زرد محمد 2811.5159.5417.514.555زفتاالشهيد

مصطفى     43806 امام احمد محمد عاطف ع   هدايه زرد محمد 36.53019.51314.519.516.576.5زفتاالشهيد

وهدان     43807 احمد احمد سيد محمد ع   هدايه زرد محمد 15.511.510.545.566.555زفتاالشهيد

السوسى    43808 مصلحى مندوه مسعد ع   هشام زرد محمد 34.521.518.512.51418.51155زفتاالشهيد

عبدالنبى   43809 فتحى رضا ع   وائل زرد محمد 10.5412335.5545زفتاالشهيد

زهران    43810 محمد عبدالوهاب وليد ع   وحيد زرد محمد 16.56.5167.53.58845زفتاالشهيد

ادم    43811 عبدالفتاح حسن محمد ع   ابتسام زرد محمد 24.5716.5104.510.57.555زفتاالشهيد

الشرقاوى    43812 عبدالعظيم عبدالغنى صالح ع   احسان زرد محمد 3525.519.513.514.752013.568زفتاالشهيد

السوسى     43813 عبدالله محمود حسن احمد ع   اروى زرد محمد 36.52719.51414.519.51388.5زفتاالشهيد

غالى    43814 محمد عبدالرازق احمد ع   اسراء زرد محمد 33.516191311.5171065زفتاالشهيد

العطار    43815 محمد محمود محمد ع   اسراء زرد محمد 2516.51710.57.5137.542زفتاالشهيد

شحاتة    43816 محمود اسماعيل احمد ع   اسماء زرد محمد 35.52119.51415191568.5زفتاالشهيد

عابدين    43817 ابراهيم ابوالمجد عبدالقادر ع   اسماء زرد محمد 34.52619.51414.52011.576.5زفتاالشهيد

الصعيدى    43818 العزب عبدالعظيم فايز ع   اسماء زرد محمد 36.5271914141914.558زفتاالشهيد

دبدوب     43819 عطيه محمد احمد السيد ع   الء زرد محمد 18.51514.510.52.56.5752.5زفتاالشهيد

متولى    43820 مصيلحى عبدالمنجى على ع   امال زرد محمد 38291813.513.5191688.5زفتاالشهيد

العطار    43821 عبدالحميد عبدالعزيز السيد ع   امل زرد محمد 23.55.511.57.54.5121262.5زفتاالشهيد

عبدالحليم    43822 عبدالسلم حسن حسن ع   امنيه زرد محمد 2721.516117.515.51274.5زفتاالشهيد
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فرج    43823 احمد محمد ياسر ع   امنيه زرد محمد 31.52116.512141713.586.5زفتاالشهيد

عابدين    43824 مصلحى محمد طارق ع   اميره زرد محمد 23.516.515.53.52.517.512.586.5زفتاالشهيد

عابدين    43825 مصلحى عبدالمجيد محسن ع   اميره زرد محمد 2819.515.5117.514.513.577زفتاالشهيد

عبدالكريم    43826 محمد احمد محمد ع   اميره زرد محمد 351617891412.576.5زفتاالشهيد

غالى    43827 محمد صابر اشرف ع   امينه زرد محمد 20.51215107.512976زفتاالشهيد

حسن     43828 محمد حسن محمد حسن ع   امينه زرد محمد 292618.51414.7517.51877.5زفتاالشهيد

عبدالله    43829 مصلحى عطيه عبدالمجيد ع   امينه زرد محمد 221012.5108.58.54.576زفتاالشهيد

السراج    43830 محمد على عبدالمنعم ع   انهار زرد محمد 3016.514.5111212.51176زفتاالشهيد

الشدودى    43831 عمر عبدالوهاب محمد ع   ايمان زرد محمد 36301812.51419.51477.5زفتاالشهيد

السكوت    43832 محمد عبدالوهاب محمد ع   ايمان زرد محمد 1911104.527.51076.5زفتاالشهيد

زرد    43833 عبدالعزيز رفعت حسام ع   ايه زرد محمد 31.51513111110.512.577.5زفتاالشهيد

الفخرانى    43834 عبدالله محمود عبدالله ع   ايه زرد محمد 35.522.516.512.513.51716.578.5زفتاالشهيد

عامر    43835 عبدالسلم احمد محمد ع   ايه زرد محمد 241513.5128.5121378زفتاالشهيد

احمد    43836 سيد عبدالله محمد ع   ايه زرد محمد 291512.597.51410.575زفتاالشهيد

عويس    43837 عطيه عبده هشام ع   ايه زرد محمد 14.511.5107.51.56.57.566.5زفتاالشهيد

شحاتة    43838 عبدالرحمن عبدالله ياسر ع   ايه زرد محمد 3420.5169.57.512.512.568.5زفتاالشهيد

رمضان   43839 محمود وحيد ع   بسمه زرد محمد 1.52775.5واحد22612زفتاالشهيد

حارس    43840 محمد محمد رضا ع   بسنت زرد محمد 31.51914.511.57.514.51577.5زفتاالشهيد

الزينى    43841 عليوه متولى عليوه ع   بسنت زرد محمد 186.57.555.5910.562.5زفتاالشهيد

زيدان    43842 مصطفى ابراهيم مصطفى ع   بسنت زرد محمد 3630131313181776.5زفتاالشهيد

حسين   43843 زاهر ناصر ع   بسنت زرد محمد 31.52116.510.510.515.513.556زفتاالشهيد

الجابرى    43844 سليمان حسن طارق ع   حبيبه زرد محمد 2719.517.57.5915.51053.5زفتاالشهيد

رمضان    43845 محمود محمود عبدالباسط ع   حبيبه زرد محمد 29.522.510.5139.514.51355زفتاالشهيد
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العجمى     43846 السيد احمد سيد محمد ع   حبيبه زرد محمد 30.5196.51110.515.51155زفتاالشهيد

على    43847 محمد امين عبدالخالق ع   حنان زرد محمد 3930201514.75201749.5زفتاالشهيد

السكوت     43848 محمود محمود طارىء محمد ع   حنان زرد محمد 383018.514.51319.7512.545زفتاالشهيد

زمزم    43849 عبدالعظيم مامون جميل ع   حنين زرد محمد 393019.514152015.556زفتاالشهيد

على      43850 الشيخ السيد ابراهيم هدايه هدايه ع   حنين زرد محمد 363019.51414.5201658.5زفتاالشهيد

شحاتة     43851 محمود ابراهيم صلح محمد ع   خديجه زرد محمد 322518.51410.5131268.5زفتاالشهيد

زرد    43852 محمد ابوالعنين عبدالرحمن ع   داليا زرد محمد 308105913.56.543زفتاالشهيد

زرد    43853 مخيمر عبدالوهاب رفعت ع   دعاء زرد محمد 29201388.5812.551.5زفتاالشهيد

عبدالدايم    43854 ابراهيم متولى ابراهيم ع   دنيا زرد محمد 2317.57.53.597.5842زفتاالشهيد

الغنيمى    43855 سلمه عبدالجواد عبدالجليل ع   دنيا زرد محمد 241353.57.56.5753زفتاالشهيد

البنا    43856 عبدالعزيز محمد عبدالله ع   دنيا زرد محمد 31183.55.55.51013.541.5زفتاالشهيد

عبده    43857 متولى عبدالسلم محمد ع   راندا زرد محمد 301813.58.511161052.5زفتاالشهيد

زرد    43858 على عقيله صابر ع   رانيا زرد محمد نصف219.5107.58.58.554زفتاالشهيد

عبدالحليم    43859 عبدالسلم محمود عبدالعظيم ع   رانيا زرد محمد 2315.5177.57.56.511.542.5زفتاالشهيد

الزينى     43860 احمد السيد عبدالله صابر ع   رحمه زرد محمد 29.517.57.5510812.562.5زفتاالشهيد

عيش     43861 مندور السيد مندور عبدالله ع   رحمه زرد محمد 331811.57.5111215.562.5زفتاالشهيد

السوسى   43862 حسين السيد ع   رنا زرد محمد 38292014152016.578.5زفتاالشهيد

خاطر     43863 سليمان محمد غمرى السيد ع   رنا زرد محمد 28.51010.543.51211.566.5زفتاالشهيد

الروبى    43864 حسن عبدالله عبدالحميد ع   روان زرد محمد 36.5302015152016.578زفتاالشهيد

عزام    43865 عبدالرحيم عبدالحافظ عبدالرحمن ع   روان زرد محمد 372616.512.510.518.51978.5زفتاالشهيد

سعد     43866 محمد سعد السيد احمد ع   روضه زرد محمد 3520.51257.5161367زفتاالشهيد

زهران    43867 عبدالعظيم فؤاد عادل ع   رويدا زرد محمد 3730171312.519.514.558زفتاالشهيد

سالم     43868 على سالم احمد على ع   رويدا زرد محمد 35.527.517.513.515201668زفتاالشهيد
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زهران    43869 محمد عبدالوهاب وحيد ع   سالى زرد محمد 313.51066.5واحد23.515.57.5زفتاالشهيد

سالم    43870 خليل اسماعيل اشرف ع   ساميه زرد محمد 36291511.514201678.5زفتاالشهيد

عزام    43871 محمود عبدالعزيز فاتح ع   ساميه زرد محمد 37302015152016.579.5زفتاالشهيد

شحاتة    43872 محمود عبدالرحمن مصلحى ع   ساميه زرد محمد 37281714.515191878.5زفتاالشهيد

زرد    43873 امين عوض امين ع   سجود زرد محمد 31.517117.5414.51077.5زفتاالشهيد

محمود   43874 احمد خالد ع   سحر زرد محمد 32.517.51310.58.51614.568زفتاالشهيد

السوسى    43875 محمد عيسى عبدالوهاب ع   سحر زرد محمد 38.52719.51414.7518.51769زفتاالشهيد

زهران    43876 عيسى عبدالله حسن ع   سميره زرد محمد 2715.51054.514.51668زفتاالشهيد

ابوالنصر    43877 محمد محمد سعيد ع   سميره زرد محمد 352213.51010.518.516.567.5زفتاالشهيد

عبده     43878 محمد يحيى محمود عنتر ع   سميره زرد محمد 37.52815.510918.516.557.5زفتاالشهيد

عبدالظاهر     43879 خليل محمد حسن محمد ع   سميره زرد محمد 37271813.514.519.51989زفتاالشهيد

عزام    43880 عبدالفتاح فاروق ايمن ع   سهى زرد محمد 32.518137.511171658زفتاالشهيد

باشه    43881 احمد محمود احمد ع   سهير زرد محمد 36.52717.513.59.51716.579زفتاالشهيد

عودة    43882 عبدالسلم محمد عبدالسلم ع   شروق زرد محمد 3728.519.514.5152016.588زفتاالشهيد

خزبك    43883 محمد عبدالله محمد ع   شروق زرد محمد 34.5271813.51419.51867.5زفتاالشهيد

فتيح    43884 عبدالرحيم عبدالرحيم احمد ع   شهد زرد محمد 31.52918.51414.518.51967.5زفتاالشهيد

العكل     43885 اسماعيل الدين شمس اسماعيل ع   شهد زرد محمد 4030201515201657زفتاالشهيد

ابوحليمة    43886 محمد يحيى الحاج ع   شهد زرد محمد 3518.512.51411.518946زفتاالشهيد

شحاتة    43887 محمود محمد محمد ع   شهد زرد محمد 312517.514.513178.557زفتاالشهيد

النجار    43888 مرسى عبدالمجيد مسعد ع   شهد زرد محمد 36231814.7513.518.51366زفتاالشهيد

موسى    43889 عبدالحميد عبدالحكيم حسين ع   شيماء زرد محمد 30221912.510.517.511.556.5زفتاالشهيد

شحاتة    43890 محمود ابراهيم اسماعيل ع   ضحى زرد محمد 342718151419.514.557زفتاالشهيد

فياض    43891 محمود العزب محمود ع   ضحى زرد محمد 37.53017.51513.52017.555.5زفتاالشهيد
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زرد    43892 محمد محمد ابراهيم ع   عفاف زرد محمد 36251914.512.5171547زفتاالشهيد

الصعيدى     43893 احمد السيد عبدالعزيز هدايه ع   عل زرد محمد 3223.5181314.5181757.5زفتاالشهيد

عيش    43894 السيد مندور احمد ع   علياء زرد محمد 2410.5127.57.581346.5زفتاالشهيد

السوسى    43895 على عبدالعزيز على ع   علياء زرد محمد 332417.513.5131415.557.5زفتاالشهيد

غالى    43896 على عبدالحميد محمد ع   علياء زرد محمد 37.521.517.514141613.546زفتاالشهيد

سلمة    43897 السيد حسن هشام ع   غاده زرد محمد 20.512.51495.5716.556زفتاالشهيد

عيسى    43898 حسن هدايه حسين ع   فاطمه زرد محمد 36.52517.512.511.518.513.566زفتاالشهيد

زهران    43899 عبدالجواد عبدالبارى عبدالقادر ع   فاطمه زرد محمد 29.515109.55.512.512.556.5زفتاالشهيد

الفخرانى    43900 عبدالمجيد راشد عبدالمجيد ع   فاطمه زرد محمد 2311.512.55.538.51356زفتاالشهيد

ديب    43901 حسن متولى محمد ع   فرح زرد محمد 37.516.5161513.517.51446.5زفتاالشهيد

ادم    43902 عبدالفتاح حسن احمد ع   فريال زرد محمد 29.52115.51011.513.516.567زفتاالشهيد

فرج     43903 عبدالله على فؤاد على ع   كريمه زرد محمد 3323.51411.510.515.51658زفتاالشهيد

وحيش   43904 العزب اشرف ع   لمى زرد محمد 3929201414.5201457زفتاالشهيد

الفخرانى     43905 حماد محمد حسن عبدالله ع   مروه زرد محمد 6.513.556واحد20874.5زفتاالشهيد

عمران    43906 السباعى محمد محمود ع   مروه زرد محمد 382919.5151519.516.569زفتاالشهيد

العجمى    43907 عوض احمد سالم ع   مريم زرد محمد 3017.5710.57.513846زفتاالشهيد

طاحون    43908 حامد احمد حامد ع   ملك زرد محمد 37.52012.5119.515.51358.5زفتاالشهيد

زناتى    43909 السيد ابراهيم ابوالسعود ع   منار زرد محمد 372713.511.510.51814.558زفتاالشهيد

عيش     43910 مندور محمد احمد احمد ع   منه زرد محمد 3015117.5513.511.558زفتاالشهيد

هيكل    43911 عبدالحميد عبدالعظيم احمد ع   منه زرد محمد 3828.51913.5142016.568.5زفتاالشهيد

الصعيدى    43912 متولى متولى اشرف ع   منه زرد محمد 3828.51613.59.5181069زفتاالشهيد

مراد     43913 عبدالله عبدالمعطى عبدالسلم الله ع   منه زرد محمد 3622.516.514.511.51816.569زفتاالشهيد
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النجار     43914 حافظ عبدالله محمد الله ع   منه زرد محمد 3827.52014.513.52014.558.5زفتاالشهيد

موسى    43915 السيد احمد محمد ع   منه زرد محمد 29.522.511.51514.51916.559.5زفتاالشهيد

خليل    43916 عبدالرحمن السيد محمد ع   منه زرد محمد 37.525.51914.5131914.569زفتاالشهيد

عفيفى   43917 يوسف عادل ع   منيره زرد محمد 35.5161010.55.515.515.568.5زفتاالشهيد

حجر    43918 ابراهيم محمد محمد ع   مياده زرد محمد 36.527.51915131818.579.5زفتاالشهيد

الشيخ     43919 على السيد مهنى جابر ع   ميرنا زرد محمد 291611.512.513151466زفتاالشهيد

سراج     43920 الدين سراج عبدالله على ع   ناديه زرد محمد 38.5301914.5142015.559.5زفتاالشهيد

غانم    43921 عبدالهادى رمضان غانم ع   نجلء زرد محمد 37.51717.513.5131918.559زفتاالشهيد

عوض    43922 متولى حافظ صلح ع   ندى زرد محمد 3719.516.512.59.518.51659.5زفتاالشهيد

عابدين    43923 العزب حسين سامى ع   نرمين زرد محمد 28.5106.55212.51255.5زفتاالشهيد

زمزم    43924 عبدالعظيم جميل عبدالعظيم ع   نوال زرد محمد 36.5211814.7511.51916.558.5زفتاالشهيد

العكل    43925 السباعى محمد محمد ع   نورا زرد محمد 37.527.5191314.75191859زفتاالشهيد

على    43926 محمد امين طارق ع   نوران زرد محمد 36.5171813.58.51314.558زفتاالشهيد

سمره     43927 عبدالرحمن رشاد محمد عبدالرحمن ع   نورهان زرد محمد 341517127.514.513.547.5زفتاالشهيد

النجار    43928 احمد عبدالحميد محمد ع   نورهان زرد محمد 32445.52.551748.5زفتاالشهيد

ياقوت    43929 عوض عبدالوهاب محمد ع   نورهان زرد محمد 33.5977.557.51948زفتاالشهيد

داود    43930 احمد عبدالعزيز ابراهيم ع   هاجر زرد محمد 3721.518.512.5111816.548زفتاالشهيد

الدسوقى    43931 احمد عبدالقادر احمد ع   هاجر زرد محمد 3928.518.51314.75191749زفتاالشهيد

قاسم    43932 احمد محمود احمد ع   هاجر زرد محمد 33610112.571049زفتاالشهيد

حسن    43933 على عبدالمجيد عبدالفتاح ع   هاجر زرد محمد 39.5251414132015.545.5زفتاالشهيد

الطوخى    43934 عبدالمجيد كامل علء ع   هاجر زرد محمد 34.5151512132019810زفتاالشهيد

غنيم    43935 عبده سعد عبدالمنعم ع   هدير زرد محمد 25.58.51010.57.5131259زفتاالشهيد

النجار    43936 ابراهيم محمد ابراهيم ع   هنا زرد محمد 37.5251912.512.51916.559زفتاالشهيد
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النجار    43937 مرسى عبدالمجيد احمد ع   هنا زرد محمد 276108.56.512.51049زفتاالشهيد

شحاته    43938 العزب محمد علء ع   هنا زرد محمد 33913.510.5513.515.559زفتاالشهيد

وهدان   43939 عبدالعزيزابراهيم محمد ع   هناء زرد محمد 30.5151310.56.513.512.568زفتاالشهيد

السيد    43940 حسن عبدالحميد عطيه ع   وفاء زرد محمد 31.59.513.511.58.518.514.548زفتاالشهيد

زرد     43941 صالح على محمد عبدالحميد ع   ياره زرد محمد 15.57.567.52.5315.545.5زفتاالشهيد

النجار    43942 حسنين ابراهيم السيد ع   ياسمين زرد محمد 36.525.519.57.54.5171858.5زفتاالشهيد

شادى    43943 اسماعيل عبدالحميد حلمى ع   ياسمين زرد محمد 352016.510.56.51314.548.5زفتاالشهيد

شحاتة    43944 عبدالسلم عبدالعزيز شحاته ع   ياسمين زرد محمد 35.5151810.56.5121648.5زفتاالشهيد

العكل    43945 عبدالعاطى عبدالله محمد ع   ياسمين زرد محمد 3515.513.5128181648.5زفتاالشهيد

فتيح    43946 حسنى محمد موسى ع   ياسمين زرد محمد 36151311.59.5171758.5زفتاالشهيد

حجر     43947 الدين عز رفعت اسامه 3615.517.597.5161772.5زفتاابراهيم

منصور    43948 العزب عبدالفتاح عماد 31117421114.542زفتاابراهيم

غانم    43949 العزب بكرى السيد واحد3477.52.51.512.5125زفتااحمد

حجر     43950 الدين محى السيد زكريا 3415.512.53317.515.551.5زفتااحمد

زايد     43951 عبدالغنى احمد السيد عبدالغنى 32.513.5144.57.51613.571.5زفتااحمد

زايد    43952 محمد عبدالغنى فتحى واحد13146واحد28.55.5102زفتااحمد

حليمه    43953 محمد شوقى فؤاد 3418143415.51362.5زفتااحمد

زايد    43954 محمد ابوزيد محمد 314.51032.5101442.5زفتااحمد

الدين     43955 سراج السيد عبدالعزيز محمد 31.511103.5416.514.572زفتااحمد

الشوري    43956 على ابراهيم ناجى 35.518.512108.517.514.575زفتااحمد

مرجان    43957 عبدالقادر السيد ياسر 207.53.52.524.5652زفتاالسيد

عطا    43958 عبدالرحمن شوقى حنفى 32.5111085.512.512.572زفتاخالد

الشورى    43959 فريد حسن فريد 34.5141811.57.518.512.563زفتاخالد
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الدين      43960 سراج اسماعيل طه احمد الدين 38.5241915152016.555زفتاسراج

غنيم    43961 حسن محمد ممدوح 321113.54.57.513.51272.5زفتاصديق

عبدالله    43962 احمد عبدالرؤف محمد 307.512.553.5131472زفتاعبدالرؤف

عبدالعظيم   43963 مصطفى عمرو 31.524188.254.5161498.5زفتاعبدالفتاح

حجر     43964 الدين محى موسى فتحى 33.57.512.59.58121543زفتاعبدالله

سلمة    43965 محمود عبدالله محمود 382619.7515152017.569زفتاعبدالله

الدين     43966 سراج العراقى فتحى العراقى 27.54107.55131061.5زفتافتحى

الدين      43967 سراج عبدالرحمن السعيد محمد جمال 3318.51185.51714.563زفتامحمد

احمد     43968 سيد عبدالله ابراهيم سعيد 3721161012.5171574.5زفتامحمد

غنيم    43969 رزق عبدالمعطى سعيد 35.519.5158615.515.565زفتامحمد

الجزار    43970 مصطفى هدايه سعيد 381519.510.57.51917.574.5زفتامحمد

رزق    43971 عبدالمعطى عبدالله عبدالمعطى 361515.544.519.51574زفتامحمد

الجعبيرى    43972 مرسى عبدالخالق فتحى 3315.514.57.55.51515.572.5زفتامحمد

منصور    43973 عبدالرحيم فاروق السيد 331512.554.5171474زفتامصطفى

جمعة    43974 مصلحى العزب حمدى 3517.515.58.58.51912.573.5زفتامصطفى

منصور    43975 العزب عبدالفتاح ابراهيم 36.517.519.51414.519.516.577.5زفتااسماء

غنيم    43976 على عرفه عصام 20743.52.55.510.576زفتاامانى

صالح     43977 على على عبدالله سعيد 332214.58.59.5141665زفتاامل

غنيم     43978 سالم على عرفه ممدوح 3828.51914.5152018.5710زفتاامنيه

مخيمر    43979 عبده حلمى شاكر 35.523.5178.5917.51478زفتاانجى

حجر     43980 الدين محى موسى عبدالمنعم 3316108.5814.51576.5زفتاايات

خليل    43981 السيد محمد السيد 33.52015.58.57.51612.567زفتاايمان

الصعيدى    43982 عطا عبدالرحمن شوقى 37.5151814.510.5191567زفتاايه
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غانم    43983 محمد عبدالمعطى عبدالهادى 3721.51810.59.5191777.5زفتاايه

خضر   43984 محمد فتوح 3517.5171413.5191477زفتاايه

مدكور    43985 عبدالخالق ابراهيم ناجى 36.522.5171414.518.512.567زفتاايه

الشورى    43986 على ابراهيم العزب 392419.513.5141917.568زفتابسمله

سليمان     43987 محمد امام رزق محمود 392418.51413.5201667زفتاتسنيم

الصعيدى     43988 عطا عبدالرحمن انور محمد 32.53.511.585.51615.576.5زفتادعاء

محمد    43989 السيد كمال السيد 39.53019.751515201859زفتادولت

دحرج    43990 محمد عبدالعزيز عاطف 296.5642.513.515.545زفتارنا

الرفاعى    43991 فهيم فاروق عبدالفتاح 39.525181212.519.517.589زفتاريم

احمد     43992 سيد عبدالسميع عبدالستار احمد 37.52317.511.512.51815.578زفتازينب

الدين     43993 سراج اسماعيل طه اسماعيل 38.5271813.514.5201487زفتاساجده

غنيم    43994 على محمد سالم 392820141519.51679زفتاساره

منصور    43995 العزب عبدالفتاح عصام 3618.516.598.5141578.5زفتاسما

عيسى    43996 على محمد 3824.518.511919.51789زفتاسندسمصيلحى

كرات    43997 عبدالعزيز محمود حمدى 29.59697.51612.578زفتاشيماء

غانم    43998 عبدالرحمن عبدالرحيم خالد 321512.53.524.51586.5زفتاعلياء

راضى     43999 السيد راضى اسماعيل الدسوقى 38.5302014.514.52018.588.5زفتافاطمه

غانم    44000 المغاورى عطا محمد 30.510.5107.57.510.513.567زفتافاطمه

غنيم    44001 غانم حسن محمد 34.59.56.57.54.510.51566زفتامريم

الرفاعى    44002 اسماعيل فؤاد وجيه 38.52919.7514.514.519.51876.5زفتامنه

غانم    44003 المغاورى صبحى احمد 3317.567.54.511.51958زفتاندا

منصور    44004 العزب عبدالفتاح عماد 3319.512141218.516.568زفتانرمين

الدين     44005 سراج الدين سراج حسن 31.5157.5631313.568.5زفتانور
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غنيم    44006 رزق عبدالمعطى محمد 372815.510.59.5181667.5زفتانور

محمد    44007 عبدالحميد السيد محمد 3520.513.58.57.511.51768.5زفتانوران

العنانى   44008 مرزوق محمد 23.57.5642715.565.5زفتانورهان

منصور    44009 عبدالرحيم محمد عادل 3523.51811.5816.518.567زفتاهايدى

سليم     44010 على محمد رشاد محمد 35.524.5181110.517.519.566زفتاوفاء

موسى    44011 على عبدالله التهامى المشتركه   ابراهيم العداديه الحارون 22.5127.552.571365زفتاميت

حمود    44012 عطيه ناجح المغربى المشتركه   ابراهيم العداديه الحارون 30.521.5189513.517.555زفتاميت

منصور    44013 العراقى ابراهيم محمد المشتركه   ابراهيم العداديه الحارون 24.525.51693.512.51855زفتاميت

عبدالدايم    44014 السيد منير ابراهيم المشتركه   احمد العداديه الحارون 24156139.51017.565زفتاميت
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منصور    44015 الزعفرانى السيد خالد المشتركه   احمد العداديه الحارون واحد268.5105.54610.54زفتاميت

سليم    44016 احمد مراد محمد المشتركه   احمد العداديه الحارون 26.515.5103.5310.511.552.5زفتاميت

عبدالخالق    44017 الدسوقى ابراهيم مسعود المشتركه   احمد العداديه الحارون 3125.5157.57.51415.552زفتاميت

خليل    44018 عبدالرحمن احمد ياسر المشتركه   احمد العداديه الحارون 28.524107.5513.52072.5زفتاميت

الشربينى    44019 جبر ابراهيم ابراهيم المشتركه   اسلم العداديه الحارون 1215105.53111952.5زفتاميت

الكومى    44020 محمد السعيد محمد المشتركه   السعيد العداديه الحارون 16.59.554.52.51018.551.5زفتاميت

عبدالدايم    44021 السيد عبدالله ابراهيم المشتركه   السيد العداديه الحارون 30.51710.58512.51653زفتاميت

سيداحمد    44022 على على صبرى المشتركه   السيد العداديه الحارون 352718.587.517.516.552زفتاميت

درويش    44023 على السيد على المشتركه   السيد العداديه الحارون 37.53019.51514.51819.566.5زفتاميت

سعد    44024 السيد السيد وجيه المشتركه   السيد العداديه الحارون 33.526.516141117.51865.5زفتاميت

القيم    44025 عبدالحى مصطفى ايمن المشتركه   حسام العداديه الحارون 32.53016.511.5101519.569.5زفتاميت

سعد    44026 متولى عبدالله ايمن المشتركه   صلح العداديه الحارون 279.5104.55.51013.563زفتاميت

جلل    44027 على عطيه حمدى المشتركه   طارق العداديه الحارون 2011.565.5441263.5زفتاميت

عمرو    44028 ابراهيم محروس حازم المشتركه   عبدالله العداديه الحارون 393019.751314.52020710زفتاميت

مراد    44029 سليمان عبدالمنعم احمد المشتركه   عبدالمنعم العداديه الحارون 24.5643241462.5زفتاميت

عجوه    44030 محمد عبدالمعطى محمود المشتركه   عصام العداديه الحارون 3025.5107.5413.517.562زفتاميت

عثمان   44031 على محمد المشتركه   على العداديه الحارون 3528.51914.513.51816.553.5زفتاميت

عبدالدايم    44032 السيد فكرى محمد المشتركه   فكرى العداديه الحارون 37.53019.751414.5201963.5زفتاميت

ابوالخير    44033 محمد محمود السيد المشتركه   لبيب العداديه الحارون واحد22116.5836156زفتاميت

سليم    44034 ابوالعطا حسين احمد المشتركه   محمد العداديه الحارون 35.51515.58.53161043.5زفتاميت

محمد    44035 رزق على احمد المشتركه   محمد العداديه الحارون 3424.51711.51518.513.583.5زفتاميت

شريف    44036 فتوح المغربى السعيد المشتركه   محمد العداديه الحارون 35.52316.511.5517953.5زفتاميت

سعفان    44037 متولى السيد حامد المشتركه   محمد العداديه الحارون 311613.564.51617.553.5زفتاميت
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البسيونى   44038 ابراهيم حسن المشتركه   محمد العداديه الحارون 23.516.510421210.542زفتاميت

ابوزيد    44039 شديد عبدالظاهر خالد المشتركه   محمد العداديه الحارون 36.529.519.513.514191768.5زفتاميت

الكورانى    44040 عطيه عطيه خالد المشتركه   محمد العداديه الحارون 25.57103.52.511.5847زفتاميت

خليل    44041 محمد زكى زكى المشتركه   محمد العداديه الحارون 34.524188.57.514.519.547زفتاميت

قاسم    44042 محمد فؤاد سامح المشتركه   محمد العداديه الحارون 372919.5121019.52047.5زفتاميت

عبدالمطلب    44043 محمد محمد صبرى المشتركه   محمد العداديه الحارون 38.528.520141519.51986زفتاميت

سليم    44044 عبدالرحيم المتولى عبدالرحيم المشتركه   محمد العداديه الحارون 352319127.518.516.563.5زفتاميت

الحرش    44045 متولى محمد عبدالستار المشتركه   محمد العداديه الحارون 37281912.510.518.514.563زفتاميت

سليم    44046 سليمان عبدالمنعم عبداللطيف المشتركه   محمد العداديه الحارون 29.512162.53.5111062.5زفتاميت

عبدالدايم    44047 محمد ابراهيم فكرى المشتركه   محمد العداديه الحارون 37.5281814141713.565زفتاميت

سليم    44048 مفضل المنشاوى محمد المشتركه   محمد العداديه الحارون 3510162.52.513.510.554زفتاميت

حسين    44049 احمد احمد محمدى المشتركه   محمد العداديه الحارون 3421.51557151555زفتاميت

عبدالدايم    44050 اسماعيل محمد مصطفى المشتركه   محمد العداديه الحارون 31.57.5101.548853.5زفتاميت

موسى    44051 عبدالواحد محمد هانى المشتركه   محمد العداديه الحارون 33.517.5168.58101155زفتاميت

الحرش    44052 محمد عبدالباقى ياسر المشتركه   محمد العداديه الحارون 36.515209.5610.51643زفتاميت

عثمان    44053 عبداللطيف المتولى يوسف المشتركه   محمد العداديه الحارون 372819.514.59181957زفتاميت

جمعه    44054 محمد عبدالقادر محمد المشتركه   محمود العداديه الحارون 36.525.519.7513.57.517.517.578زفتاميت

حسنين    44055 عبدالمطلب سيداحمد محمد المشتركه   مروان العداديه الحارون 38.528201515201776زفتاميت

شادى    44056 موسى موسى محمد المشتركه   موسى العداديه الحارون 3514.515.587.51316.556.5زفتاميت

السيداحمد   44057 محمد الصباحى المشتركه   اسراء العداديه الحارون 3520179.57.516.51766.5زفتاميت

ابوالخير    44058 احمد ابراهيم محمد المشتركه   اسراء العداديه الحارون 3828189.51019.51676زفتاميت

شريف    44059 المغربى فتوح مغربى المشتركه   اسراء العداديه الحارون 362714.598.513.51967.5زفتاميت

شريف    44060 محمد محمد احمد المشتركه   الء العداديه الحارون 31.5121456.514.51968.5زفتاميت
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ابوالخير   44061 محمود عبدالعظيم المشتركه   الشيماء العداديه الحارون 392819.514.5152017.579زفتاميت

سليم    44062 الدسوقى ابراهيم اشرف المشتركه   امانى العداديه الحارون 27.512.515.59814.51268.5زفتاميت

خليل    44063 السيد سعد محمد المشتركه   اميره العداديه الحارون 3115147.57.515.51168.5زفتاميت

سعده    44064 الشحات سليمان اسامه المشتركه   انجى العداديه الحارون 23.510.555واحد8.5103.5زفتاميت

القيم     44065 عبدالحى الدسوقى ابراهيم عبدالحكيم المشتركه   ايناس العداديه الحارون 37.52919.513.51318.516.566زفتاميت

الجد    44066 محمد عبدالنبى اشرف المشتركه   ايه العداديه الحارون 28.59.57.534.514.59.568زفتاميت

حسان     44067 علوان عبدالله الرجال عز المشتركه   ايه العداديه الحارون 39.5301915151818.568.5زفتاميت

محمود    44068 محمد علوان هانى المشتركه   ايه العداديه الحارون 35.529181412.52017710زفتاميت

عبدالدايم    44069 البخارى حلمى محمد المشتركه   تيسير العداديه الحارون 393019.751514.752018810زفتاميت

درويش    44070 على ابراهيم سامى المشتركه   ثناء العداديه الحارون 27.59.56.521.581566زفتاميت

سيداحمد    44071 حسن الشحات محمد المشتركه   حنان العداديه الحارون 29121096.51516.568زفتاميت

المهدى   44072 عبدالله سمير المشتركه   حنين العداديه الحارون 383019.515152020710زفتاميت

المهدى    44073 عبدالرحمن السيد هشام المشتركه   حنين العداديه الحارون 372918.514.511.519.520610زفتاميت

رمضان    44074 عبدالحميد ابراهيم فوزى المشتركه   خلود العداديه الحارون 382611.513.513.51918710زفتاميت

سيداحمد    44075 على على السيد المشتركه   دعاء العداديه الحارون 37.53017.5109.518.518.579زفتاميت

البسيونى    44076 المصلحى السيد المصلحى المشتركه   دعاء العداديه الحارون 39.53019.515152019.599.5زفتاميت

سيداحمد    44077 على على السيد المشتركه   دنيا العداديه الحارون 372519.51311181569زفتاميت

حسن    44078 الششتاوى محمد السيد المشتركه   دنيا العداديه الحارون 38.52818.513.5151919.5710زفتاميت

موسى     44079 محمد سعيد لبيب عمرو المشتركه   رانيا العداديه الحارون 32.51615.58.561715.588زفتاميت

عثمان   44080 محمود ممدوح المشتركه   رزان العداديه الحارون 38.5302014.514.52018.569زفتاميت

حمود    44081 ابوالعطا السيد صبرى المشتركه   رشا العداديه الحارون 382918.515151715.569.5زفتاميت

ابوالنور    44082 ابراهيم السعيد ياسر المشتركه   رشا العداديه الحارون 31.515.515.513.59.5151466زفتاميت

الجد    44083 محمد عبدالنبى فؤاد المشتركه   روضه العداديه الحارون 2311101346.51163زفتاميت
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الهابط    44084 السيد انور محمد المشتركه   ريهام العداديه الحارون 251810111.56.51172زفتاميت
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قشوه    44085 محمد عبدالفتاح طلعت المشتركه   ساره العداديه الحارون 3926.519.514.514.519.51683.5زفتاميت

عوض    44086 عبدالرحمن عبدالفتاح محمد المشتركه   سحر العداديه الحارون 38.529.519.7514.51519.51965زفتاميت

جادو    44087 اسماعيل عبدالفتاح الشحات المشتركه   سلمى العداديه الحارون 38.53020151519.51755زفتاميت

عبدالمطلب    44088 محمد ابراهيم محمد المشتركه   سلمى العداديه الحارون 35291914.51518.516.575.5زفتاميت

كريت    44089 يوسف هاشم وليد المشتركه   سندس العداديه الحارون 35.5251913.514.751816.572زفتاميت

شادى    44090 البيومى محمد السعيد المشتركه   سهير العداديه الحارون 2710.511.582.5108.562.5زفتاميت

كريت    44091 يوسف هاشم حسن المشتركه   شهد العداديه الحارون 382919.7514.5152015.564زفتاميت

العيسوى    44092 حسن توفيق محمد المشتركه   شهد العداديه الحارون 30.51615.5116149.565زفتاميت

بخيت    44093 عبدالحميد عبدالحميد رضا المشتركه   شيماء العداديه الحارون 241510.5104.514773.5زفتاميت

فرج    44094 عبدالله عبدالعال عبدالفتاح المشتركه   شيماء العداديه الحارون 27.510.510851011.565زفتاميت

درويش    44095 عبدالرحمن على محمد المشتركه   عفاف العداديه الحارون 37.527.51813.5919.513.585.5زفتاميت

كريت    44096 ابراهيم محمد خالد المشتركه   عهد العداديه الحارون 392919.515152015.595زفتاميت

موسى    44097 عبدالخالق نجيب ابراهيم المشتركه   فاطمه العداديه الحارون 3827.518.512.51517.517.583.5زفتاميت

شريف    44098 محمد محمد احمد المشتركه   فاطمه العداديه الحارون 331514.596161175زفتاميت

شريف    44099 فتوح المغربى السيد المشتركه   فاطمه العداديه الحارون 3215139.53.512.57.575زفتاميت

حسان    44100 علوان عبدالله جمال المشتركه   كامليا العداديه الحارون 259.51063.510962.5زفتاميت

عبدالدايم    44101 عبدالهادى عبدالمجيد حمدى المشتركه   مروه العداديه الحارون 34171812.512.518.51483.5زفتاميت

سليم   44102 الدساوى اسماعيل المشتركه   مريم العداديه الحارون 38.52719.7514.75152018.584زفتاميت

ابوالنور    44103 ابراهيم السعيد اشرف المشتركه   مريم العداديه الحارون 2511.5117.52.514594زفتاميت

الحرش    44104 محمد احمد العزب المشتركه   مريم العداديه الحارون 3729.519.512.514.519.751795زفتاميت

سعد    44105 لبيب السيد عادل المشتركه   ملكه العداديه الحارون 2716.514.583.5158.596زفتاميت

عوض    44106 محمد السيد السيد المشتركه   منه العداديه الحارون 37.523.52097.5191284.5زفتاميت

سعفان     44107 عقل رسلن عبدالمنعم الله المشتركه   منه العداديه الحارون 2515103.53.518683.5زفتاميت
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جادو     44108 اسماعيل اسماعيل محمود الله المشتركه   منه العداديه الحارون 37.527.518.597.51913.596.5زفتاميت

درويش    44109 محمود صبرى وليد المشتركه   منه العداديه الحارون 37241910819.514.587زفتاميت

شريف    44110 محمد على الدسوقى المشتركه   مى العداديه الحارون 36.52117.59.57.5171187.5زفتاميت

عوض    44111 السيد ابراهيم وليد المشتركه   ميرنا العداديه الحارون 30.520.513.584141098زفتاميت

الخواصسليم    44112 اسماعيل عبدالرحمن المشتركه   ندى العداديه الحارون 35.528.5171313.5171285.5زفتاميت

القيم    44113 عبدالبارى حمدى محمد المشتركه   نهال العداديه الحارون 3624171111.519.511.586.5زفتاميت

موسى    44114 على عبدالحميد عصام المشتركه   نهى العداديه الحارون 27916.57.5414.51284زفتاميت

سعده    44115 عبدالمعطى حسن محمد المشتركه   نوال العداديه الحارون 307.5122.53.5109.586.5زفتاميت

سليم     44116 محمد الدساوى محمد محمود المشتركه   نورهان العداديه الحارون 36.53019.51214.519.510.587.5زفتاميت

الحرش    44117 محمد محمود مصطفى المشتركه   نورهان العداديه الحارون 31.518157.5418.51297.5زفتاميت

شادى    44118 الخليفى الزناتى رشوان المشتركه   هاجر العداديه الحارون 39.52719.514.51419.51787.5زفتاميت

عثمان    44119 عوض المصيلحى عوض المشتركه   هايدى العداديه الحارون 3323.517.595.517.58.586زفتاميت

دحرج    44120 عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز المشتركه   ورده العداديه الحارون 36.520.519141019.511.586.5زفتاميت

المهدى    44121 شحاته عبدالحميد عماد المشتركه   وفاء العداديه الحارون 37272013.581914.587زفتاميت

بلل    44122 صالح صابر محمد المشتركه   وفاء العداديه الحارون 30.521.516.5103.51712.595.5زفتاميت

الجندى    44123 محمد عبدالرحمن رضا المشتركه   ياسمين العداديه الحارون 281312.52.52.51310.596.5زفتاميت

حشيش    44124 ابراهيم عطا محمد المشتركه   ياسمين العداديه الحارون 25613.55513986زفتاميت

سيداحمد    44125 سعد صبحى ايهاب المشتركه   يسرا العداديه الحارون 36.52618121019.512.597.5زفتاميت

جرجس    44126 ميخائيل محفوظ ناجى ع     ابرام خطابى محسب الرحمن عبد 664.537.52.512.562.5زفتاالشهيد

شلبى      44127 السيد بحيرى عاطف ع     ابراهيم خطابى محسب الرحمن عبد 34.5151291115.515.562.5زفتاالشهيد

ركيبه    44128 سلمه طلبه عبدالعزيز ع     ابراهيم خطابى محسب الرحمن عبد 3822.51812122013.564زفتاالشهيد

الجندى    44129 عبدالرحمن شعبان عطيه ع     ابراهيم خطابى محسب الرحمن عبد 31.514.5107.512.5131163.5زفتاالشهيد

بلطيه    44130 عبدالمقصود ابراهيم محمد ع     ابراهيم خطابى محسب الرحمن عبد 23.519.511.591212.58.582.5زفتاالشهيد
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عوض    44131 لطفى ابراهيم محمد ع     ابراهيم خطابى محسب الرحمن عبد 36.527.518.513.51519.51382.5زفتاالشهيد

حماد    44132 جبر جبر ياسر ع     ابراهيم خطابى محسب الرحمن عبد 29.5157.53.55.5151382.5زفتاالشهيد

يوسف   44133 المغربى ابراهيم ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 35.515.511.58.59.516.511.572.5زفتاالشهيد

الطويل    44134 السيد رزق ابراهيم ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 315107.5812.57.572.5زفتاالشهيد

جمعه    44135 مرسى ابوسريع جاد ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 35.512.5107.57.5151162.5زفتاالشهيد

يوسف    44136 محمد عثمان جمال ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 35.59119.57.51317.583زفتاالشهيد

عمر    44137 عطيه احمد صابر ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 23.5951.57.55.51273.5زفتاالشهيد

الشيمى    44138 توفيق عبدالمنعم عطيه ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 36.52116141319.51675زفتاالشهيد

العنازى    44139 محمد جاد محمد ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 336.5645.5412.564زفتاالشهيد

نجم    44140 عبدالقادر عبدالقادر محمد ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 38.523.51091118.515.564.5زفتاالشهيد

ركيبه    44141 فطيم محمود محمد ع     احمد خطابى محسب الرحمن عبد 37.521191111.52012.573زفتاالشهيد

حسين      44142 على بركات بركات ع     اسلم خطابى محسب الرحمن عبد 303.511.54.58.512.512.572زفتاالشهيد

عبدالله   44143 فهمى احمد ع     السيد خطابى محسب الرحمن عبد 283.51047.512.51153.5زفتاالشهيد

يوسف    44144 احمد عبدالرحمن فتحى ع     امين خطابى محسب الرحمن عبد 23.55.542.57.511.51073.5زفتاالشهيد

عيشه    44145 عبدالعزيز كمال سمير ع     ايمن خطابى محسب الرحمن عبد 3112.512.57.5514.51262زفتاالشهيد

ابراهيم    44146 يوسف سالم فتحى ع     بلل خطابى محسب الرحمن عبد 3524.515.5121318.51482.5زفتاالشهيد

على    44147 محمد عبدالقادر سامى ع     حازم خطابى محسب الرحمن عبد 37.52116.511.52.515.51273.5زفتاالشهيد

الشيمى    44148 محمود احمد محمود ع     حسام خطابى محسب الرحمن عبد 30.510.515.58.531510.552زفتاالشهيد

فليفل     44149 على حسين الله جاب ع     حسين خطابى محسب الرحمن عبد 35.51514.5104.514.515.564.5زفتاالشهيد

هيبه    44150 منصور على سعيد ع     حمدى خطابى محسب الرحمن عبد 3415.510107.51215.574.5زفتاالشهيد

دبور    44151 عبدالمقصود ابراهيم ربيع ع     خالد خطابى محسب الرحمن عبد 38.528.519.513152017.556زفتاالشهيد

شاهين   44152 العزب عبدالله ع     راكان خطابى محسب الرحمن عبد 2321.51213.57.514.51443زفتاالشهيد

دبور    44153 وهبه محمود محمد ع     رضا خطابى محسب الرحمن عبد 311612.5145.514.516.553.5زفتاالشهيد
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على    44154 معوض رضا محمود ع     رضا خطابى محسب الرحمن عبد 23.51511.5133.5111453زفتاالشهيد

سعده    44155 عبدالمعطى فهيم وحيد ع     رضا خطابى محسب الرحمن عبد 22.511.513124.51215.552.5زفتاالشهيد

الدوله    44156 محمد راضى عطيه ع     زياد خطابى محسب الرحمن عبد 39.530201515201755.5زفتاالشهيد

حماد     44157 ابراهيم جبر جبر محمد ع     سعيد خطابى محسب الرحمن عبد 34.515107.55.516.51352زفتاالشهيد

سلمه    44158 وهبه سلمه محمد ع     سلمه خطابى محسب الرحمن عبد 25.5126.5114.5714.552.5زفتاالشهيد

الشيخ    44159 محمد عبدالله محمد ع     سمير خطابى محسب الرحمن عبد 31.512.510.511.54.512.51752.5زفتاالشهيد

الدسوقى    44160 عبدالغنى عبده سعيد ع     سيف خطابى محسب الرحمن عبد 31151011.52.513.51843زفتاالشهيد

ابوالمعاطى    44161 عباس السيد سعيد ع     صابر خطابى محسب الرحمن عبد 22.58.5107.53.51014.552.5زفتاالشهيد

زغلول    44162 عبدالسميع صابر عبدالسميع ع     صالح خطابى محسب الرحمن عبد 31.519109810.516.551.5زفتاالشهيد
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الجحش    44163 ابراهيم ابومسلم ابراهيم ع     عبدالرحمن خطابى محسب الرحمن عبد 36.5281414.512.519.518.552زفتاالشهيد

عيشه    44164 امين عبدالرحمن امين ع     عبدالرحمن خطابى محسب الرحمن عبد واحد35.520131581917.54زفتاالشهيد

على    44165 متولى عبدالرحمن جمال ع     عبدالرحمن خطابى محسب الرحمن عبد 38.5302015152017.555زفتاالشهيد

بلطيه     44166 عبدالوهاب الله جاب محمد ع     عبدالرحمن خطابى محسب الرحمن عبد 39.52819.515152017.554زفتاالشهيد

السيد   44167 عبدالرحمن ياسر ع     عبدالرحمن خطابى محسب الرحمن عبد 26.516.51012.53.511.513.542.5زفتاالشهيد

بلطيه    44168 ابراهيم عنتر ايهاب ع     عبدالفتاح خطابى محسب الرحمن عبد 35151013.57.517.5976.5زفتاالشهيد

المنجاح      44169 السيد محمد عبدالفتاح محمد ع     عبدالفتاح خطابى محسب الرحمن عبد 36.51513135.517.51455.5زفتاالشهيد

محمد   44170 سعيد اسماعيل ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 36.59.5101410.517.514.566.5زفتاالشهيد

سعد    44171 عبدالحميد على حسين ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 35.515.57.5147.515.517.576.5زفتاالشهيد

الجيزاوى   44172 احمد عبدالحميد ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 36121013.5512.517.557زفتاالشهيد

الدسوقى    44173 عبدالحميد عبدالله عبدالحميد ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 382617.51410.52015.547.5زفتاالشهيد

عطا    44174 عطيه الشحات فوزى ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 36.52714.51511.5191678.5زفتاالشهيد

فرحات     44175 السيد احمد السيد محمد ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 38291915152019.578.5زفتاالشهيد

على    44176 ابراهيم عطيه محمد ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 3626.516.514.511191578زفتاالشهيد

سالم    44177 عبدالمنصف عبدالله ياسر ع     عبدالله خطابى محسب الرحمن عبد 39.53019.515152017.579.5زفتاالشهيد

رمضان       44178 عبدالرحمن عبدالقادر عبدالمنعم ع     عبدالمطلب خطابى محسب الرحمن عبد 2615101231113.547.5زفتاالشهيد

نصر    44179 طلبه شعبان انور ع     عبدالمنعم خطابى محسب الرحمن عبد 2512.5511.57.511854.5زفتاالشهيد

فليفل    44180 عبده عزت عبده ع     عزت خطابى محسب الرحمن عبد 35.51515.514.5816.517.578زفتاالشهيد

جادو    44181 محمد سعيد محمد ع     علء خطابى محسب الرحمن عبد 35.527.515.51510191758.5زفتاالشهيد

عوض    44182 حامد ابومسلم حامد ع     على خطابى محسب الرحمن عبد 38.53019.515152015.579زفتاالشهيد

الدوله    44183 عبدالرحمن مصطفى عادل ع     على خطابى محسب الرحمن عبد 3930191515201578.5زفتاالشهيد

ناضرين    44184 ابوالفتوح على عبدالمنعم ع     على خطابى محسب الرحمن عبد 27.5267158.518.51378.5زفتاالشهيد

الحجر    44185 السيد محمد عبدالمنعم ع     على خطابى محسب الرحمن عبد 29.5234.514.55.5169.556زفتاالشهيد
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سلمه    44186 محمد احمد سلمه ع     عمر خطابى محسب الرحمن عبد 392919.515142018610زفتاالشهيد

زغلول    44187 محمد عبدالموجود عبدالنبى ع     عمر خطابى محسب الرحمن عبد 39282015152018710زفتاالشهيد

السيسى    44188 عبدالجواد عبدالجواد محمد ع     عمر خطابى محسب الرحمن عبد 38.52818.5131518.51879زفتاالشهيد

عيطه    44189 محمد عبدالمطلب مراد ع     عمر خطابى محسب الرحمن عبد 36.52219.513917.515.562.5زفتاالشهيد

رمضان    44190 عبدالفتاح عبدالحليم خالد ع     عمرو خطابى محسب الرحمن عبد 29.51815.591015.51343زفتاالشهيد

لطفى    44191 عبدالعظيم فؤاد تامر ع     فؤاد خطابى محسب الرحمن عبد 2310.51233101242.5زفتاالشهيد

نصر     44192 نصر مجاهد صابر ع     كرم خطابى محسب الرحمن عبد 21.57.5107.53.51013.551.5زفتاالشهيد

بلطيه    44193 ابراهيم سعيد محمد ع     كريم خطابى محسب الرحمن عبد 28.51210.57.52.51013.552زفتاالشهيد

سعد    44194 ابراهيم عبدالقادر محمد ع     كريم خطابى محسب الرحمن عبد 3321.518.57.5101715.556زفتاالشهيد

على    44195 موافى احمد محمد ع     مجدى خطابى محسب الرحمن عبد 302115.57.57.5151555.5زفتاالشهيد

السيد     44196 عطيه السيد ابراهيم ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 39.528.519.514152016.578.5زفتاالشهيد

محمد   44197 الشحات ابراهيم ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 332414.512.57.519.516.546زفتاالشهيد

حسانين   44198 عبدالفتاح ابراهيم ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 259.5127.534.512.542زفتاالشهيد

عبه    44199 بيومى ابراهيم احمد ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 289.510.57.55.516951.5زفتاالشهيد

عطيه    44200 احمد محمد احمد ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 37.5301913.5152013.553.5زفتاالشهيد

قاسم    44201 عبدالمنعم ابراهيم اشرف ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 3728.518.513.514.519.516.572.5زفتاالشهيد

يوسف    44202 بندارى على بندارى ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد نصف34101711.57.5714.55زفتاالشهيد

يوسف     44203 عطيه شعبان محمد تامر ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 342218.51212171465.5زفتاالشهيد

العنازى   44204 عبدالرحيم حمدى ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 218.51110.5591462زفتاالشهيد

عمر    44205 عطيه احمد صابر ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 24.58.5137.54.5813.552زفتاالشهيد

احمد     44206 الله جاب عبدالمعطى عبدالحميد ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 181210.54.54615.552زفتاالشهيد

العزب    44207 عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 392818.512.51519.51662زفتاالشهيد

سعد    44208 على محمد على ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 26.517137.57.57.51452.5زفتاالشهيد
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مندور    44209 يوسف على فارس ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 26.512127.536.59.544زفتاالشهيد

عيشه    44210 عبدالفتاح قاسم فاروق ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 26.58.51010.52812.541.5زفتاالشهيد

العزب    44211 بكرى فرج فرج ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 3211.5109.511.519.51672.5زفتاالشهيد

موسى    44212 مرسى فوزى فؤاد ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 32.5151382.51617.572.5زفتاالشهيد

السعدنى    44213 ابراهيم على محمد ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد نصف20.56.55.5825.517.56زفتاالشهيد

دبور    44214 وهبه محمود محمود ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 35.515.510.5108.512.51453زفتاالشهيد

زغلول    44215 السيد محمد مصطفى ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 372618.51213.515.51652زفتاالشهيد

على   44216 عبدالمنعم موافى ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 3923.517121416.51562زفتاالشهيد

عيطه    44217 ابراهيم محمد وليد ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد واحد296.510821210.54زفتاالشهيد

عبده    44218 محمد محمد ياسر ع     محمد خطابى محسب الرحمن عبد 37.57119.57.51215.542زفتاالشهيد

يوسف    44219 على على الشحات ع     محمود خطابى محسب الرحمن عبد 3925.516.513.51518.516.562.5زفتاالشهيد

موسى    44220 مرسى فوزى حمدى ع     محمود خطابى محسب الرحمن عبد واحد3116.5117.55.514.512.55زفتاالشهيد

عبدالرحمن    44221 عبدالحميد محمود هانى ع     محمود خطابى محسب الرحمن عبد 36.518.514.511.57.513.512.552زفتاالشهيد

السيد    44222 السيد نور ابراهيم ع     مصطفى خطابى محسب الرحمن عبد واحد37.59.51610.57.515174زفتاالشهيد

الكومى    44223 محمد رزق ابوزيد ع     مصطفى خطابى محسب الرحمن عبد واحد35.55.516.5108.514.5164زفتاالشهيد

الشحات    44224 عبدالعزيز زينهم عبده ع     مصطفى خطابى محسب الرحمن عبد 381515.511.58.5141642زفتاالشهيد

القناوى    44225 محمد زكى حسين ع     مؤمن خطابى محسب الرحمن عبد نصف361110.511.58.513.5134زفتاالشهيد

يوسف    44226 محمد عثمان حمدى ع     نبيل خطابى محسب الرحمن عبد نصف299.5111211.515126زفتاالشهيد

زغلول    44227 عبدالفتاح عطيه محمد ع     وائل خطابى محسب الرحمن عبد 37.51714.5139.5191351.5زفتاالشهيد

العزب    44228 بكرى فرج محمد ع     وليد خطابى محسب الرحمن عبد 36.510.512.587.510.511.541.5زفتاالشهيد

سلمان    44229 السيد سالم ياسر ع     وليد خطابى محسب الرحمن عبد 37.518.51798.513.51661.5زفتاالشهيد

ابراهيم      44230 يوسف عبدالفتاح احمد السيد ع     يوسف خطابى محسب الرحمن عبد واحد285.5107.545.514.56زفتاالشهيد

يوسف    44231 محمود يوسف السيد ع     يوسف خطابى محسب الرحمن عبد 258523.59.51342زفتاالشهيد
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احمد    44232 محمد يوسف عبدالرحمن ع     يوسف خطابى محسب الرحمن عبد 382515.59.51317.516.553.5زفتاالشهيد

خزبك    44233 موسى ابوالفتوح عماد ع     يوسف خطابى محسب الرحمن عبد 38151510.511.5161564زفتاالشهيد

عطا    44234 الطنطاوى السيد احمد ع     احلم خطابى محسب الرحمن عبد 373019.514.514.5201573.5زفتاالشهيد

مسلم    44235 محمود غمرى حامد ع     اروى خطابى محسب الرحمن عبد 37.519.51012.51419.751573زفتاالشهيد

مباشر   44236 متولى مباشر ع     اروى خطابى محسب الرحمن عبد 37.5221713.514.5201674زفتاالشهيد

يوسف    44237 حسنى عبدالرحمن حسنى ع     اسراء خطابى محسب الرحمن عبد 381617.597.51814.543.5زفتاالشهيد

على    44238 الحاج السيداحمد عبدالرحمن ع     اسراء خطابى محسب الرحمن عبد 3826.51913.514.5191977.5زفتاالشهيد

عشوش    44239 عبدالمولى رضا عبدالمولى ع     اسراء خطابى محسب الرحمن عبد 319.54.545.5111244.5زفتاالشهيد

حسن    44240 عبدالحليم طه محمد ع     اسراء خطابى محسب الرحمن عبد 3215107.57.512.51674زفتاالشهيد

على    44241 موافى على موافى ع     اسراء خطابى محسب الرحمن عبد 3611.5101111.516.51565زفتاالشهيد

الشيحى    44242 محمود سعيد هشام ع     اسراء خطابى محسب الرحمن عبد 30.5156.59.57.513.51654زفتاالشهيد

صالح    44243 عبدالرحيم عبدالرحمن اسامه ع     اسماء خطابى محسب الرحمن عبد 34.51510981815.553زفتاالشهيد

عتمان    44244 موسى موسى السيد ع     اسماء خطابى محسب الرحمن عبد 33.5151014.5131916.574.5زفتاالشهيد

العنازى   44245 عبدالرحيم جمال ع     اسماء خطابى محسب الرحمن عبد 3520.512.5141219.751876.5زفتاالشهيد

ابوالمجد    44246 ابراهيم حسن حسام ع     اسماء خطابى محسب الرحمن عبد 3719.5107.5919.51874زفتاالشهيد

محمد    44247 محبوب محمد سعيد ع     اسماء خطابى محسب الرحمن عبد 269.55.52.54.511.511.594زفتاالشهيد

فرج    44248 عبدالوهاب كامل رافع ع     الء خطابى محسب الرحمن عبد 32.51144.51.510.51575زفتاالشهيد

عرفات   44249 محمد عبدالموجود ع     الء خطابى محسب الرحمن عبد 38.530191313.51917.568.5زفتاالشهيد

سلمان    44250 عبدالرحمن عبدالحميد محمد ع     الء خطابى محسب الرحمن عبد غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيد

خطابى    44251 محسب عبدالفتاح سعيد ع     الزهراء خطابى محسب الرحمن عبد 3827.518.514142019.5810زفتاالشهيد

الدهشان    44252 على عبدالله هانى ع     الزهراء خطابى محسب الرحمن عبد 21.56.552.526.510.576.5زفتاالشهيد

الجحش     44253 احمد عوضسيد ابراهيم ع     امانى خطابى محسب الرحمن عبد 38.52318.51313191688زفتاالشهيد

ابراهيم    44254 محمد محمد خالد ع     امانى خطابى محسب الرحمن عبد 37.51914.59.551813.588.5زفتاالشهيد
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عماره    44255 ابراهيم على ياسر ع     امل خطابى محسب الرحمن عبد 39.529.518.513.51219.7519910زفتاالشهيد

عبدالله    44256 حسن عبدالله حمدى ع     اميره خطابى محسب الرحمن عبد 39.5302015152019.5910زفتاالشهيد

على    44257 عبدالفتاح السيد السيد ع     ايمان خطابى محسب الرحمن عبد 361517121119.511.588.5زفتاالشهيد

شاهين    44258 عمر ابراهيم جمال ع     ايمان خطابى محسب الرحمن عبد 37.58109.510.519.51498.5زفتاالشهيد

العزب    44259 عبدالرحمن متولى سعيد ع     ايه خطابى محسب الرحمن عبد 372017.5910.51911.589زفتاالشهيد

خزبك    44260 اسماعيل اسماعيل شوقى ع     ايه خطابى محسب الرحمن عبد 347107.5218.51199زفتاالشهيد

الحجر    44261 ابراهيم عبدالظاهر عبدالمقصود ع     ايه خطابى محسب الرحمن عبد 348.5109.57.514.515.577زفتاالشهيد

حسين   44262 محمدعلى خالد ع     بسمه خطابى محسب الرحمن عبد 341110.58519.518.587زفتاالشهيد

عبدالمعطى    44263 عبدالله ابراهيم ياسر ع     بسمه خطابى محسب الرحمن عبد 382718.5131519.7517.588.5زفتاالشهيد

مرعى    44264 محمد انور محمد ع     ثريا خطابى محسب الرحمن عبد 21443.51.59568زفتاالشهيد

خطابى    44265 محمد شعبان صابر ع     حبيبه خطابى محسب الرحمن عبد 39.52819.514152017.599زفتاالشهيد

عبداللطيف    44266 الدسوقى شوقى ابراهيم ع     حنان خطابى محسب الرحمن عبد 37.525.517.51415201678.5زفتاالشهيد

عبدالهادى    44267 عوض محمد ابراهيم ع     حنان خطابى محسب الرحمن عبد 382118.511.51317.51698.5زفتاالشهيد

الجندى    44268 العزب محمد عبدالمنعم ع     حنين خطابى محسب الرحمن عبد 38.520.51312.512171898.5زفتاالشهيد

عبدالهادى    44269 السيد عبدالفتاح سعيد ع     خديجه خطابى محسب الرحمن عبد 3824.5181210.5191499.5زفتاالشهيد

بلطيه     44270 عبدالوهاب الله جاب السيد ع     داليا خطابى محسب الرحمن عبد 39.53019.513.51419.515.5710زفتاالشهيد

على     44271 حسن ابراهيم على على ع     دعاء خطابى محسب الرحمن عبد 3529.51914.51519.7515810زفتاالشهيد

البحراوى    44272 شعبان مرزوق محمد ع     رانيا خطابى محسب الرحمن عبد 35.5181214.57.5171299زفتاالشهيد

ركيبه     44273 محمد محمود محمود رضا ع     رحمه خطابى محسب الرحمن عبد 3717.51112.51017.51473.5زفتاالشهيد

عبدالوهاب   44274 مصطفى حمدى ع     رغده خطابى محسب الرحمن عبد 39.53019.5141519.751962زفتاالشهيد

نجم    44275 محمد محمد عاطف ع     رنا خطابى محسب الرحمن عبد 3523.511.510415.51964زفتاالشهيد

سعد    44276 على سعداحمد ادهم ع     روان خطابى محسب الرحمن عبد 3926.518.5141519.7517.573زفتاالشهيد

نجم    44277 عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالمنعم ع     روان خطابى محسب الرحمن عبد 37.520181310.51813.564زفتاالشهيد
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نصار    44278 ابراهيم ابراهيم متولى ع     روان خطابى محسب الرحمن عبد 35.515710815.515.575زفتاالشهيد

ابراهيم    44279 ابومسلم شوقى نبيل ع     روضه خطابى محسب الرحمن عبد 37.523.51112.511.519.51866زفتاالشهيد

الحجر    44280 السيد محمد على ع     ريم خطابى محسب الرحمن عبد 37.52513.59.511.519.7511.562زفتاالشهيد

البحراوى    44281 شعبان مرزوق رضا ع     ريهام خطابى محسب الرحمن عبد 35.5151688.515.51753.5زفتاالشهيد

البحراوى    44282 السيد متولى عادل ع     زين خطابى محسب الرحمن عبد 3816.5119.57.51717.564زفتاالشهيد

خطابى     44283 عبدالمنعم خالد ع     زينب خطابى محسب الرحمن عبد 27.5115.542.5101461.5زفتاالشهيد

يوسف    44284 عطيه عبداللطيف ابراهيم ع     زينب خطابى محسب الرحمن عبد 3618.511.5117.52018.578زفتاالشهيد

صالح    44285 على صالح محمد ع     زينب خطابى محسب الرحمن عبد 382310.5138.516.51858زفتاالشهيد

العيسوى    44286 ابومسلم غريب ابومسلم ع     ساره خطابى محسب الرحمن عبد 38.525.5181414.519.519.576زفتاالشهيد

الحجر     44287 العزب محمد محمد السيد ع     ساره خطابى محسب الرحمن عبد 39.52719.5151519.51968زفتاالشهيد

يوسف    44288 عبدالفتاح محمد حمدى ع     ساره خطابى محسب الرحمن عبد نصف391613107.514.5136زفتاالشهيد

احمد    44289 السيد محمد مؤمن ع     ساره خطابى محسب الرحمن عبد 351510.5111415.51051.5زفتاالشهيد

ابوالعل    44290 عبدالفتاح باسم عبدالفتاح ع     سالى خطابى محسب الرحمن عبد 30.51513.57.55.517.51651.5زفتاالشهيد

زغلول    44291 عبدالجواد عطيه حلمى ع     ساميه خطابى محسب الرحمن عبد 2055.552612.561.5زفتاالشهيد

شلبى    44292 السباعى معوض معوض ع     ساميه خطابى محسب الرحمن عبد 912.551.5نصف359.564زفتاالشهيد

يوسف    44293 عبدالحليم صابر السيد ع     سعاد خطابى محسب الرحمن عبد 341511.58.510.5171753زفتاالشهيد

زايد    44294 مصلحى زايد محمد ع     سهيله خطابى محسب الرحمن عبد 237.54.55.51.511.5854زفتاالشهيد

زغلول    44295 عبدالجواد عطيه اسامه ع     شروق خطابى محسب الرحمن عبد 30.5877.57.514.51155.5زفتاالشهيد

عبدالهادى    44296 السيد عبدالفتاح خالد ع     شروق خطابى محسب الرحمن عبد 3825.516111219.51757.5زفتاالشهيد

محمد    44297 متولى انور متولى ع     شروق خطابى محسب الرحمن عبد 35281814151916.568.5زفتاالشهيد

عيشه     44298 ابراهيم الدين محى محمد ع     شمس خطابى محسب الرحمن عبد 31.51510.5931611.565.5زفتاالشهيد

محمدالدسوقى   44299 محمد احمد ع     شهد خطابى محسب الرحمن عبد 382718.5141418.51758زفتاالشهيد

حامد    44300 حمدى محمد الدسوقى ع     شهد خطابى محسب الرحمن عبد 3720167.52161567.5زفتاالشهيد
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احمد      44301 عباسسيد صابر الدين بهاء ع     شهد خطابى محسب الرحمن عبد 34261911.511191758زفتاالشهيد

مخيمر    44302 على محمد حمدى ع     شهد خطابى محسب الرحمن عبد 37.527.519.5910.51916.555.5زفتاالشهيد

موافى    44303 حسين السيد عطيه ع     شهد خطابى محسب الرحمن عبد 27.517.53.57.5816.51155زفتاالشهيد

عبدالحميد    44304 محمد سعيد محمد ع     شهد خطابى محسب الرحمن عبد 33.519.5103.54.51713.556زفتاالشهيد

ابراهيم    44305 عبدالفتاح كمال يوسف ع     شهد خطابى محسب الرحمن عبد 393019.51514.52017.577زفتاالشهيد

سلمه    44306 السيد وهبه رضا ع     شيماء خطابى محسب الرحمن عبد 33.518115.57.51716.555.5زفتاالشهيد

صالح    44307 ابراهيم ابراهيم فتحى ع     شيماء خطابى محسب الرحمن عبد 3622.51113.510.51811.564زفتاالشهيد

نصار    44308 ابراهيم احمد سعيد ع     صابرين خطابى محسب الرحمن عبد 61453.5واحدواحد20.5105زفتاالشهيد

السعدنى    44309 على عبدالفتاح محمد ع     صفاء خطابى محسب الرحمن عبد 3011.56.54.53.5101253زفتاالشهيد

عثمان    44310 موسى عبدالعزيز صبرى ع     عبير خطابى محسب الرحمن عبد 34.516.511.58.57.517.51054زفتاالشهيد

الحجر    44311 ابراهيم عبدالظاهر طلبه ع     عزه خطابى محسب الرحمن عبد 3727181315201465.5زفتاالشهيد

خطابى    44312 محسب عبدالمنعم عبدالفتاح ع     غدير خطابى محسب الرحمن عبد 38.530171314.52015.555.5زفتاالشهيد

حماد     44313 التهامى رجب ايمن الزهراء ع     فاطمه خطابى محسب الرحمن عبد 2923.51011819.51355زفتاالشهيد

عبه     44314 جمعه عبدالفتاح صابر الزهراء ع     فاطمه خطابى محسب الرحمن عبد 39.53019.515152018.558.5زفتاالشهيد

حسين     44315 ابراهيم على السيد رضا ع     فاطمه خطابى محسب الرحمن عبد 3722.518.513.513201656.5زفتاالشهيد

حماد    44316 بكرى عزب عادل ع     فاطمه خطابى محسب الرحمن عبد 3017.563.55151556.5زفتاالشهيد

عيسى    44317 الشحات ابراهيم محمد ع     فاطمه خطابى محسب الرحمن عبد 24.5155.53.541312.557.5زفتاالشهيد

رمضان    44318 عبدالفتاح عبدالخالق ياسر ع     فاطمه خطابى محسب الرحمن عبد 37.52918.513.5152015.567زفتاالشهيد

يوسف    44319 حسنى عبدالرحمن حسنى ع     فايزه خطابى محسب الرحمن عبد 38.528.519.751415201069زفتاالشهيد

عبه    44320 بيومى ابراهيم احمد ع     مروه خطابى محسب الرحمن عبد 35.524.510.58.58.517.510.559زفتاالشهيد

نصر    44321 العزب الزعفرانى صالح ع     مروه خطابى محسب الرحمن عبد 35201191017.51657.5زفتاالشهيد

السنطيل    44322 رمضان عبدالمنعم عبدالمنعم ع     مروه خطابى محسب الرحمن عبد 7.5واحد35.520.511.59.551916.5زفتاالشهيد

سليم    44323 حمدى محمد ياسر ع     مروه خطابى محسب الرحمن عبد 393017.51415201357زفتاالشهيد
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سمك    44324 عبدالفتاح الزناتى عبدالوهاب ع     مريم خطابى محسب الرحمن عبد 38.52919.51415201656.5زفتاالشهيد

سعد    44325 محمد الشحات محمد ع     مريم خطابى محسب الرحمن عبد 38281714122016.555.5زفتاالشهيد

زغلول    44326 محمد عبدالفتاح محمد ع     منار خطابى محسب الرحمن عبد 392919.514.514201969.5زفتاالشهيد

المقدم    44327 سالم مجاهد عبدالفتاح ع     منال خطابى محسب الرحمن عبد 3627.51410.512.5191155.5زفتاالشهيد

شلبى     44328 عبيد فوزى عطيه الله ع     منه خطابى محسب الرحمن عبد 36.52715.51212.51915.576.5زفتاالشهيد

على    44329 محمد عبدالفتاح اسماعيل ع     منى خطابى محسب الرحمن عبد 318118.591511.554زفتاالشهيد

يوسف    44330 لطفى حامد حامد ع     منى خطابى محسب الرحمن عبد 372214.511.592017.555زفتاالشهيد

الدوله     44331 قمر متولى عبدالرحيم عبدالرحيم ع     منى خطابى محسب الرحمن عبد 372716.512.511.5201455.5زفتاالشهيد

فرج     44332 متولى عبدالله الدين علء ع     مى خطابى محسب الرحمن عبد 27.516.57.5561215.566.5زفتاالشهيد

عطيه    44333 عبدالخالق حنفى محمد ع     ناديه خطابى محسب الرحمن عبد 2411.51011.51410.512.587زفتاالشهيد

خليل     44334 محمد الدسوقى ابراهيم هانى ع     ناديه خطابى محسب الرحمن عبد 37.527.51014.513.51915.568زفتاالشهيد

السرسىى     44335 احمد محمد الشحات احمد ع     ناهد خطابى محسب الرحمن عبد 271554.59411.575.5زفتاالشهيد

السيسى    44336 بيومى عبدالسلم على ع     نجاه خطابى محسب الرحمن عبد 16.51577.55.51010.558زفتاالشهيد

ابراهيم    44337 معتوق صابر احمد ع     ندا خطابى محسب الرحمن عبد 392918.512142019510زفتاالشهيد

سيف    44338 ابراهيم عبدالرحمن احمد ع     ندا خطابى محسب الرحمن عبد 37.528191310.52018.5510زفتاالشهيد

الغزولى    44339 على محمود عطيه ع     ندى خطابى محسب الرحمن عبد 36.517711517.513.554.5زفتاالشهيد

على    44340 سليمان عبدالسلم محمود ع     ندى خطابى محسب الرحمن عبد 36.516105.56161563زفتاالشهيد

السيسى    44341 عبدالجواد حبيب يسرى ع     نور خطابى محسب الرحمن عبد 38.5251814.5142015.555.5زفتاالشهيد

على    44342 احمد متولى احمد ع     نورا خطابى محسب الرحمن عبد 26.51152.5واحد2010.56.5زفتاالشهيد

دبور    44343 وهبه محمود محمود ع     نورا خطابى محسب الرحمن عبد 30157.59.510.514.51551.5زفتاالشهيد

احمد    44344 على عطيه ناصر ع     نورا خطابى محسب الرحمن عبد 32.52014.587.517.511.553زفتاالشهيد

موسى    44345 احمد عبدالرحمن احمد ع     نوران خطابى محسب الرحمن عبد 393018.514.514191246.5زفتاالشهيد

نصار    44346 ابراهيم ابراهيم محمد ع     نورهان خطابى محسب الرحمن عبد 28245.52.55.5161256زفتاالشهيد
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ابوالنجا    44347 ابراهيم السيد صبرى ع     هاجر خطابى محسب الرحمن عبد 24.51544.5611.512.554.5زفتاالشهيد

يوسف    44348 احمد امين عبدالباقى ع     هاجر خطابى محسب الرحمن عبد 39.529.52014.5142016.566زفتاالشهيد

ناضرين     44349 السيد السيد نور رضا ع     هانم خطابى محسب الرحمن عبد 39301914.514.52020610زفتاالشهيد

سعد    44350 عبدالقادر ابراهيم اشرف ع     هبه خطابى محسب الرحمن عبد 362416.513142015.568زفتاالشهيد

ناضرين    44351 عبداللطيف سعيد شاكر ع     هدير خطابى محسب الرحمن عبد 3512109.57.518.516.567.5زفتاالشهيد

حجازى    44352 حامد فؤاد محمد ع     هنا خطابى محسب الرحمن عبد 372918.514.513.5201966زفتاالشهيد

فرج    44353 زكى ابراهيم حلمى ع     هناء خطابى محسب الرحمن عبد 26.57.56.512.51016.514.578.5زفتاالشهيد

عبدالرحمن    44354 عطيه عطيه جمال ع     هند خطابى محسب الرحمن عبد 3417191414.519.51769زفتاالشهيد

محمد    44355 عبداللطيف عبده جوده ع     وفاء خطابى محسب الرحمن عبد 36.516.577.55.5171553.5زفتاالشهيد

المهدى    44356 محمد عبده السيد ع     ياسمين خطابى محسب الرحمن عبد 3923.518.513.514.5201467زفتاالشهيد

يوسف    44357 على على محمود ع     يثرب خطابى محسب الرحمن عبد 35.524.519.512132016.576زفتاالشهيد

جبريل    44358 جمعه ابراهيم ابراهيم بنين  ابراهيم ع 2511.510113171667.5زفتاسنباط

ابوحسن    44359 رزق البيومى المتولى بنين  ابراهيم ع 23.5157.512416.51048.5زفتاسنباط

فيشا    44360 ابراهيم عنتر ايمن بنين  ابراهيم ع 332111.5141117.51066زفتاسنباط

البربري    44361 السيد ابراهيم رضا بنين  ابراهيم ع 32151013.5817.51267زفتاسنباط

صقر    44362 عبدالصمد عبدالحميد محمود بنين  ابراهيم ع 29117.511.56151066.5زفتاسنباط

شورة    44363 محمد احمد اسامه بنين  احمد ع 3212.51311.55.51713.576.5زفتاسنباط

الحارتي    44364 عبداللطيف احمد الحسينى بنين  احمد ع 25196124.5171068.5زفتاسنباط

الليثى    44365 حامد عبدالوهاب الليثى بنين  احمد ع 3225.51012.541713.587زفتاسنباط

جعفر    44366 محمد احمد ايمن بنين  احمد ع 25.5167.512.54.5168.568.5زفتاسنباط

رزق    44367 راشد البيومى جوده بنين  احمد ع 27.515.56.513.57.517.5868زفتاسنباط

عويس     44368 ابراهيم محمد الشربينى حمدى بنين  احمد ع 38.52920151519.519.599زفتاسنباط

صقر    44369 ابراهيم عبدالعاطى رجب بنين  احمد ع 28.51818115.52013.576زفتاسنباط
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سويلم    44370 محمد مصطفى رمضان بنين  احمد ع 352316.512.5101915.567زفتاسنباط

على    44371 منصور محمد صبرى بنين  احمد ع 23.5115114.5161087.5زفتاسنباط

ابوزيد   44372 محمد طارق بنين  احمد ع 2617712.55.5191167زفتاسنباط

عزالدين   44373 عبدالرازق عبدالرازق بنين  احمد ع 252510.512.511.51911.576.5زفتاسنباط

شاهين    44374 محمد رجب عبدالرافع بنين  احمد ع 37.5261013.511201587.5زفتاسنباط

رضوان    44375 عبدالسميع السعيد عبدالعزيز بنين  احمد ع 382719.7514132016.588زفتاسنباط

غانم   44376 عبدالرحيم عبدالعظيم بنين  احمد ع 3524189.54.518.512.585.5زفتاسنباط

الصو    44377 عبدالحميد محمد عبداللطيف بنين  احمد ع 3828.517.51414.5201396.5زفتاسنباط

البية    44378 يوسف مصطفى عبدالمجيد بنين  احمد ع 38.526.5181414.5201586زفتاسنباط

مبروك    44379 جمعه عبدالشافى عبدالمرضى بنين  احمد ع 3724.510.51413201488.5زفتاسنباط

عويس    44380 محمد الشربينى عطيه بنين  احمد ع 351914117.518.51577زفتاسنباط

سعده    44381 هارون ابراهيم على بنين  احمد ع 2915.56.510.5615.51468.5زفتاسنباط

ندا    44382 ابوالمجد عبدالعزيز فاروق بنين  احمد ع 2910.515.513.59.51010.589زفتاسنباط

غانم   44383 دياب فاضل بنين  احمد ع 3725.519.515152015.599.5زفتاسنباط

منصور    44384 ابراهيم رمضان فايز بنين  احمد ع 22.51712127.51010.588زفتاسنباط

عبيد    44385 السيد ابوالفتوح فتوح بنين  احمد ع 261511115108.577زفتاسنباط

عمارة    44386 عبدالستار فتحى فتوح بنين  احمد ع 25.59.51110611.511.566.5زفتاسنباط

بعرة    44387 فرحات كمال فرحات بنين  احمد ع 10.5471.57.57.5896زفتاسنباط

سويلم    44388 محمد عنتر كامل بنين  احمد ع 27.510.511.5128.513.512.575زفتاسنباط

خاطر    44389 مصطفى السعودى مجدى بنين  احمد ع 3324.5161512.519.512.568.5زفتاسنباط

منصور    44390 سند السيد محمد بنين  احمد ع 34201715101910.575زفتاسنباط

الهايش    44391 يوسف السيد محمد بنين  احمد ع 261617.51341114.567.5زفتاسنباط

الفار    44392 مصطفى الشحات محمد بنين  احمد ع 291115.5127.511.512.577زفتاسنباط
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سرحان    44393 على حجاب محمد بنين  احمد ع 312016.514.56131398زفتاسنباط

العدوى    44394 محمد شحاته محمد بنين  احمد ع 33.527.52014.57.519.514.588.5زفتاسنباط

جادالله    44395 احمد عبدالعليم محمد بنين  احمد ع 32.522.519.513.57.514.51687.5زفتاسنباط

جاد   44396 محمد محمد بنين  احمد ع 36.5272014.5102016.588زفتاسنباط

الحضرى    44397 عبدالمنصف عبدالعزيز مرضى بنين  احمد ع 38.524.5201515201688.5زفتاسنباط

الوشاحى    44398 السيد احمد وائل بنين  احمد ع 35.519.51914.5101915.586.5زفتاسنباط

جنينه   44399 فاروق وسام بنين  احمد ع 3317.51914.754181388زفتاسنباط

زردق    44400 قدرى احمد ياسر بنين  احمد ع 38.520.5201512191478.5زفتاسنباط

الله     44401 جاد انور يسن محمد بنين  ادهم ع 3420.519158.5161568.5زفتاسنباط

عبدالسيد   44402 ميخائيل سامح بنين  اساف ع 22.518.520148.515.516.557زفتاسنباط

منصور    44403 احمد محمد صبرى بنين  اسامه ع 38.524.52014.51017.516.569زفتاسنباط

عبيد   44404 ابوالفتوح هاشم بنين  اسامه ع 3121.517.514.58.5141568زفتاسنباط

سليمان    44405 عبدالحليم عبدالمنعم احمد بنين  اسلم ع 27.516.51614.59109.568.5زفتاسنباط

فوده   44406 المرسى السيد بنين  اسلم ع 22.51573531064.5زفتاسنباط

طاش    44407 عطيه اسماعيل ابراهيم بنين  اسماعيل ع 29.51513.55.551510.554زفتاسنباط

شلبي    44408 سيداحمد فتوح اشرف بنين  اسماعيل ع 208.574451444زفتاسنباط

سلم    44409 الطنطاوى محمد جمال بنين  اشرف ع 24.5111057.510.51146.5زفتاسنباط

عوض    44410 ابراهيم فوزى ميلد بنين  اغاثو ع 19156.55.54.56.51754زفتاسنباط

سرحان    44411 الحبشى محمد على بنين  الدسوقى ع 245121.53.58.58.547زفتاسنباط

حسن    44412 احمد على السيد بنين  السيد ع 30810.511.512151659زفتاسنباط

معوضعيسى    44413 عبدالفضيل حسين بنين  السيد ع 21.5105.52.5411.510.558.5زفتاسنباط

خفاجى    44414 السيد ابراهيم صلح بنين  السيد ع 208.5103.57.510.512.555.5زفتاسنباط

ابوحسن   44415 محمد عادل بنين  السيد ع 32.515.513.513.59.5171449زفتاسنباط
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السعدنى    44416 ابراهيم شرف فوزى بنين  امين ع 231164.57.57.51156.5زفتاسنباط

ابراهيم    44417 فرج عزيز ملك بنين  انطوان ع 14.571045.5918.554زفتاسنباط

صقر   44418 انور هلل بنين  انور ع 3322.512.51210.5141447زفتاسنباط
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رزق    44419 كمال ميلد بخيت بنين  بافلى ع 36.525.519.7513.514202057زفتاسنباط

موسي    44420 الراعى البهى محمد بنين  بهاء ع 15.591057.5108.554زفتاسنباط

عياد    44421 عبدالسيد كامل صموئيل بنين  بيتر ع 34.5251412.514162047زفتاسنباط

ابراهيم    44422 جرجسسعد بنين  جرجسسعد ع 37.526.518.513.515191958.5زفتاسنباط

الغرباوى    44423 ابراهيم محمد ابراهيم بنين  جمال ع 3824.519151518.513.5610زفتاسنباط

زردق   44424 عبدالعاطى عبدالسلم بنين  جمال ع 37.5221713.51519.515.5410زفتاسنباط

ابوسعدة    44425 ابراهيم جوده ابراهيم بنين  جوده ع 32201812.5131915.557زفتاسنباط

البالى    44426 عطيه عوض مسعد بنين  جورج ع 3125188.2510132098زفتاسنباط

ابراهيم   44427 فوزى ملك بنين  جورج ع 3217.51410.510151957زفتاسنباط

الحارتى   44428 مختار محمد بنين  حازم ع 35.524.5121012.518.515.556.5زفتاسنباط

عمر    44429 احمد البكرى اسماعيل بنين  حسام ع 2715141011.5151555.5زفتاسنباط

ابوحسن   44430 عبدالعزيز حسن بنين  حسام ع 3630171314.52014.5610زفتاسنباط

الزيات   44431 على محمد بنين  حسام ع 2523.512.599171279.5زفتاسنباط

الكرتة    44432 حسن اسماعيل ياسر بنين  حسن ع 362918.511.5101817.578زفتاسنباط

الله     44433 نعمه عبدالحليم مصطفى ايمن بنين  حمدى ع 24.524.5125.57.5178.578زفتاسنباط

مبارك    44434 عبدالمهيمن ابراهيم محمد بنين  حمدى ع 312716127.5181767.5زفتاسنباط

حسن    44435 عبدالمطلب ابراهيم صلح بنين  خالد ع 3930201515202089.5زفتاسنباط

سعدة    44436 عبدالغنى ربيع عادل بنين  خالد ع 32.520.514109.518.513.569.5زفتاسنباط

اسماعيل   44437 حسنين فاضل بنين  خالد ع 28.525.513.5115.516.514.579زفتاسنباط

كساب    44438 سند محمود محمد بنين  خالد ع 1623.5103.52.5111279زفتاسنباط

فرهود    44439 راغب احمد سليمان بنين  راغب ع 3929.519.514.5152018810زفتاسنباط

الله     44440 رزق معوض اشرف الله بنين  رزق ع 2717175.256.52011910زفتاسنباط

السيارى    44441 المصلحى ربيع احمد بنين  رضا ع 26.522.51098.5181765.5زفتاسنباط
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النجار    44442 احمد سيد العراقى بنين  رضا ع 312113.511.510.516.51378.5زفتاسنباط

صقر    44443 عبدالغنى سعد سعد بنين  رضا ع 2120.513.59.54.515.51067زفتاسنباط

عيسى    44444 عبدالرسول عبدالمعبود محمد بنين  رضا ع 3427.518.51011181869.5زفتاسنباط

الخشن    44445 مصطفى نصر مصطفى بنين  رضا ع 15.516.57.533.5144.569زفتاسنباط

ابراهيم   44446 رمضان اشرف بنين  رمضان ع 22.523.5185.57.514.58.568.5زفتاسنباط

جادالله    44447 جابر احمد سامى بنين  زياد ع 302419.510.51218.515.579زفتاسنباط

غازى    44448 داود الحسينى محمد بنين  زياد ع 3426.519.514.514.52018.569زفتاسنباط

عمار    44449 محمد ناجح محمد بنين  زياد ع 33.52818.514131913.568زفتاسنباط

فودة    44450 جابر محمود محمد بنين  سامح ع 38.52919.514.5152016.569.5زفتاسنباط

الهايش    44451 يوسف يوسف عبدالله بنين  سلمه ع 21.523.512.57.57.5181089زفتاسنباط

الصعيدى    44452 عبدالله سند سعد بنين  سند ع 30.52314.5107.517.51587.5زفتاسنباط

ابويوسف     44453 محمد احمد محمود السلم بنين  سيف ع 22.521107.57.516.511.587.5زفتاسنباط

ابواسماعيل    44454 جبر السيد محمد بنين  شرف ع 33.512.5138.5815.5777زفتاسنباط

عبيد   44455 عبدالحميد رشدى بنين  صبحى ع 29.587.52.5615.511.576زفتاسنباط

منصور    44456 محمد صبحى يسرى بنين  صبحى ع 31.52116.512.5111811.578.5زفتاسنباط

الصاوي    44457 السيد احمد حمدى بنين  صبرى ع 36.522.51612.513.5191678.5زفتاسنباط

الخشن   44458 السيد مصطفى بنين  صبرى ع 325.511.54.57.512.5977زفتاسنباط

الخشن   44459 اسماعيل محمد بنين  صلح ع 512.51077واحد256.510زفتاسنباط

زايد    44460 السيد السعيد يحيى بنين  طارق ع 48.51075واحد16.5510زفتاسنباط

عمر    44461 عبدالمهدى على عبدالمهدى بنين  عادل ع 223.51121.588.564زفتاسنباط

جادالله   44462 فؤاد محمد بنين  عادل ع 314.51476واحد281513.5زفتاسنباط

البيومى   44463 عبدالمقصود مسعد بنين  عادل ع 34.518.515.513.511.51815.567زفتاسنباط

سرحان    44464 مصطفى محمد مصطفى بنين  عادل ع 372919.511.59.52018.578زفتاسنباط
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حليس    44465 السيد على رضا بنين  عاطف ع 167.573811.55.575.5زفتاسنباط

خاطر    44466 عبدالفتاح عبدالحميد محمد بنين  عبدالحميد ع 37.528.51914.5142017710زفتاسنباط

جنينة    44467 محمد فاروق احمد بنين  عبدالرحمن ع 101274واحد135.572.5زفتاسنباط

زعرور   44468 محمدابراهيم العراقى بنين  عبدالرحمن ع 2921.5103.5311.59.565.5زفتاسنباط

منصور     44469 على محمد صلح عاطف بنين  عبدالرحمن ع 3717.5171113.5201887.5زفتاسنباط

الغباتى    44470 احمد سيد مصطفى بنين  عبدالعزيز ع 30181436.51715101.5زفتاسنباط

العشماوى   44471 عبدالغفار عبدالمطلب بنين  عبدالغفار ع 114.54.51.54.510673.5زفتاسنباط

عمر    44472 عبدالمهيمن فتحى الحسينى بنين  عبداللطيف ع 210.513.575واحد1646.5زفتاسنباط

بدير    44473 محمد عطيه بدير بنين  عبدالله ع 223.553312.512.574زفتاسنباط

فراج    44474 على عبدالله حمدى بنين  عبدالله ع 1964.51.51.513.51275زفتاسنباط

خاطر    44475 على راغب عامر بنين  عبدالله ع 31.523.517841711.564.5زفتاسنباط

رضوان    44476 سعد احمد محمد بنين  عبدالله ع 30.511.512.57.57.513.513.578زفتاسنباط

احمد    44477 عبدالفتاح السيد محمد بنين  عبدالله ع 12.576.51.51.5121075.5زفتاسنباط

صوان    44478 جاد عبدالله محمد بنين  عبدالله ع 244.54.55.53.510956.5زفتاسنباط

جادالله    44479 عبدالله فتحى محمد بنين  عبدالله ع 28.57.56.5841012.567.5زفتاسنباط

منصور   44480 عبدالمطلب صبحى بنين  عبدالمطلب ع 341513.58.538.51475.5زفتاسنباط

سليمان    44481 عبدالحليم عبدالمنعم محمد بنين  عبدالمنعم ع 36261914.75142016.5810زفتاسنباط

قرموط    44482 جبر نصر السعيد بنين  عصام ع 2911.577.5511.511.577.5زفتاسنباط
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الله     44483 نعمه عبدالفتاح محمد عبدالفتاح بنين  عصام ع 38.52819.51415191869زفتاسنباط

الخشن   44484 ابراهيم السيد بنين  على ع 36.52617141518.516.579زفتاسنباط

البوهى    44485 رمضان عبدالجابر رضا بنين  على ع 32.518107.55.51513.588زفتاسنباط

غانم    44486 على رياضسلمه بنين  على ع 285.55.54.57.510.511.576.5زفتاسنباط

الكرتة    44487 محمد على عادل بنين  على ع 356109.57.512.51667.5زفتاسنباط

الله     44488 نعمه محمد على عبدالفتاح بنين  على ع 28115.5104101165.5زفتاسنباط

صقر    44489 محمد احمد محمد بنين  على ع 37.529191515201467.5زفتاسنباط

الدين     44490 عز ابراهيم على محمد بنين  على ع 35.523.515118.5181567.5زفتاسنباط

القاضى    44491 امين على محمد بنين  على ع 244.5687.58.5954.5زفتاسنباط

البربرى    44492 احمد فوزى محمد بنين  على ع 37.521713.51315.517.567.5زفتاسنباط

فودة    44493 جابر محمود محمد بنين  على ع 3726121314.51716.586.5زفتاسنباط

الدبدوب    44494 سليمان سليمان ابراهيم بنين  عماد ع 37.5211711111914.586.5زفتاسنباط

حليس    44495 عبدالجواد على الحسينى بنين  عماد ع 37.52614.51011.517.515.577.5زفتاسنباط

الصيفي    44496 عبدالبديع احمد السيد بنين  عمر ع 19.59.55.57.57.510953.5زفتاسنباط

البية    44497 السيد عنتر السيد بنين  عمر ع 3624.515.513.51317.513.576زفتاسنباط

حسن    44498 طلبه السيد عبدالعزيز بنين  عمر ع 31.546.57.55118.565.5زفتاسنباط

الجندى   44499 محمد خالد بنين  عمرو ع 36.529.519.751514.51913.569زفتاسنباط

غانم    44500 رمضان عبدالتواب اشرف بنين  عنتر ع 35.510.56.510516.511.568زفتاسنباط

ندا    44501 عبداللطيف فوزى بنين  فارسمحمد ع 38.52915141519.511.558.5زفتاسنباط

البنا    44502 على فاروق رضا بنين  فاروق ع 3420.515.58.55.517.512.576.5زفتاسنباط

ابوالمجد   44503 احمد مسعد بنين  فتحى ع 33.51217.5841814.576.5زفتاسنباط

وهبه    44504 رزق فهيم عادل بنين  فهيم ع 31.59.5174.5216.51866زفتاسنباط

المعاندى   44505 عبدالشافى فاضل بنين  فوزى ع 12.5413.5421013.557.5زفتاسنباط
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الخشن   44506 نصر رضا بنين  فؤاد ع 16.5811.53.5311.51547.5زفتاسنباط

الدسوقي    44507 السيد عبدالمعبود رضا بنين  كريم ع 36.52817117.5191466.5زفتاسنباط

شوشان     44508 ابراهيم العراقى محمد عمر بنين  كريم ع 207.5147.537.51557.5زفتاسنباط

المالح    44509 محمد المرسى فوزى بنين  كريم ع 3316157.57.5171658زفتاسنباط

السعدني    44510 عبدالقادر السيد مجدى بنين  كريم ع 27.55105.51.511.514.548.5زفتاسنباط

الله     44511 نعمه عيد الحنفى محمد بنين  كريم ع 245.5103.521010.556.5زفتاسنباط

ابورزق    44512 عبدالمجيد محمود محمد بنين  كريم ع 30.510.517.53.5317.51366.5زفتاسنباط

جاد    44513 لطفى الدين شهاب بنين  لطفى ع 285114.257.551685زفتاسنباط

الله     44514 جاد على البهنسى ياسر بنين  مازن ع 213.511.541.5101247زفتاسنباط

رضوان   44515 المحمدى عبدالعليم بنين  ماهر ع 15.52.510.53.51.5710.545.5زفتاسنباط

سليمان    44516 ابراهيم محروس محمد بنين  محروس ع 38.52618.514.513.52013610زفتاسنباط

كساب    44517 عبدالمجيد عبدالله ابراهيم بنين  محمد ع 277.5103.531110.546.5زفتاسنباط

الخولى    44518 عبدالمعطى عبدالمعطى ابراهيم بنين  محمد ع 16.51456.5واحد331513.53زفتاسنباط

فرغلي    44519 توفيق كمال ابراهيم بنين  محمد ع 3519.518113.5161556.5زفتاسنباط

البربرى    44520 عبدالعاطى السيد احمد بنين  محمد ع 36151510.57.516.51356زفتاسنباط

فودة    44521 احمد خلف احمد بنين  محمد ع 34.523.517.512.57.518.51459.5زفتاسنباط

الحضري    44522 محمد راغب احمد بنين  محمد ع 331716.58.55.51715.577زفتاسنباط

الليثي    44523 محمد محمود احمد بنين  محمد ع 71476.5واحد1513.5104زفتاسنباط

ابوالسعود    44524 عطيه ابوالسعود اشرف بنين  محمد ع 277.5147.55.51514.556.5زفتاسنباط

فوده   44525 عبدالهادى اشرف بنين  محمد ع 1.511.513.545.5واحد18.567زفتاسنباط

زاهر    44526 عبدالواحد رجب السعيد بنين  محمد ع 31.51613.5117.51812.557.5زفتاسنباط

موسى   44527 بسيونى السيد بنين  محمد ع 151056واحد165.5102.5زفتاسنباط

الديب   44528 عبدالجواد السيد بنين  محمد ع 3617.5151181610.556زفتاسنباط
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منصور    44529 السيد عبدالمنعم السيد بنين  محمد ع 25.571034.513.512.546.5زفتاسنباط

منصور    44530 ابراهيم عبدالودود السيد بنين  محمد ع 308.514.57.55141256.5زفتاسنباط

شعلن    44531 جبر السعيد الشحات بنين  محمد ع 39.528201415201459زفتاسنباط

خاطر    44532 طلبه مسعد اليمانى بنين  محمد ع 171010.53.52.516.51256.5زفتاسنباط

فرهود    44533 السعيد طلبه ايمن بنين  محمد ع 36.526.5191411.5201576.5زفتاسنباط

جاد    44534 احمد عبدالمقتدر جميل بنين  محمد ع 151256صفر184102.5زفتاسنباط

السعدنى    44535 رشاد فرحات حسن بنين  محمد ع 22.55147.5314.514.545زفتاسنباط

فوده    44536 حسنى محمد حسنى بنين  محمد ع 331617.5107.5191677.5زفتاسنباط

العزب    44537 محمد سيداحمد حمزه بنين  محمد ع 372217.513131915.557زفتاسنباط

شومان   44538 عبدالغنى خالد بنين  محمد ع 16.5361.52.54.512.565زفتاسنباط

كساب    44539 سند محمود خالد بنين  محمد ع 1.5101142صفر26.546.5زفتاسنباط

التركي    44540 محمد احمد راغب بنين  محمد ع 37241899.519.51558.5زفتاسنباط

يوسف    44541 احمد فتحى راغب بنين  محمد ع 36.528181410.5201479زفتاسنباط

عيسى    44542 معوض السيد رأفت بنين  محمد ع 3427.517.57.57.519.51657زفتاسنباط

المشد    44543 عبدالمقصود ابراهيم رجب بنين  محمد ع 18.55.57.52.52161445زفتاسنباط

البربري    44544 السيد ابراهيم رضا بنين  محمد ع 35.51216.57.57.52012.558.5زفتاسنباط

التربي    44545 عبدالخالق السيد رضا بنين  محمد ع 34.59.51795.519.51855.5زفتاسنباط

سرحان    44546 محمد سليمان رضا بنين  محمد ع 24.51.57.591.51711.555زفتاسنباط

الطنبشاوي    44547 محمد رجب صابر بنين  محمد ع 26.51.512.58.55.518.51555زفتاسنباط

السيد    44548 محمد عبدالحميد صالح بنين  محمد ع 37.51519131217.51578زفتاسنباط

عويس    44549 محمد الشربينى صبحى بنين  محمد ع 36.522191010171759زفتاسنباط

المشد    44550 عبدالعال توفيق صبحى بنين  محمد ع 3319.519.595.516.515.578زفتاسنباط

التركى    44551 محمد ابراهيم صبرى بنين  محمد ع 36.517187.59.51914.588زفتاسنباط
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زردق    44552 محمد شعبان طلعت بنين  محمد ع 37191913.5131918.559زفتاسنباط

النجار    44553 على عبدالحميد طلعت بنين  محمد ع 362218.51412.5201677زفتاسنباط

الهايش    44554 يوسف يوسف طلعت بنين  محمد ع 2812.512.555.51414.578زفتاسنباط

حسن    44555 عبدالحليم حسن عاطف بنين  محمد ع 3312.512.54.54.5161376.5زفتاسنباط

منصور   44556 مصطفى عبدالعزيز بنين  محمد ع 2495.544101176.5زفتاسنباط

الله    44557 نعمه محمدعبدالفتاح عبدالفتاح بنين  محمد ع 29.516.51513.512.517.51678.5زفتاسنباط

صقر   44558 عبدالمقتدر عبدالله بنين  محمد ع 2412114.57.512.511.577.5زفتاسنباط

الصاوي    44559 محمد محمد عبدالمطلب بنين  محمد ع 392519.513.51419.516.587.5زفتاسنباط

شوشان    44560 مجاهد محمد عبدالمنعم بنين  محمد ع 381819.513.51218.516.589زفتاسنباط

حسن     44561 احمد شرف محمد عصام بنين  محمد ع 38.52719.51415201789زفتاسنباط

الرفاعي     44562 عبدالرازق رفعت الدين علء بنين  محمد ع 331218119.51815.587زفتاسنباط

نصير    44563 المرسى احمد عماد بنين  محمد ع 3420.5198.57.514.51589زفتاسنباط

جعفر    44564 محمد احمد عماد بنين  محمد ع 32.518.5195.57.515.512.589زفتاسنباط

السعدني    44565 عبدالقادر السيد فوزى بنين  محمد ع 32.512.519.525141477زفتاسنباط

الخشن    44566 احمد محمود كمال بنين  محمد ع 3512.515108.5161476.5زفتاسنباط

وردة    44567 احمد رشدى محمود بنين  محمد ع 248104.52.56.59.586زفتاسنباط

الطبال    44568 البيومى مصطفى محمود بنين  محمد ع 27.51216.55513.515.586زفتاسنباط

عمر    44569 على عبدالعال مصطفى بنين  محمد ع 2912.519.53.57.5131379زفتاسنباط

منصور    44570 احمد عبدالعزيز مصطفى بنين  محمد ع 318.51857.51612.588زفتاسنباط

عمر    44571 السعيد احمد ياسر بنين  محمد ع 3715107.5515.515.555زفتاسنباط

طلبة     44572 محمود شريف محمد ياسر بنين  محمد ع 39.53020151519.51478.5زفتاسنباط

زايد    44573 محمود محمد ابراهيم بنين  محمود ع 37.519.51814.51019.51267.5زفتاسنباط

فرهود   44574 محمد البسطويسى بنين  محمود ع 39.52111151418.513.579زفتاسنباط
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عماشة    44575 عبدالغنى عبدالحميد الدسوقى بنين  محمود ع 392313.515121811.556زفتاسنباط

الشطيري   44576 عبدالمقتدر السيد بنين  محمود ع 30711.5134.515.515.577زفتاسنباط

فودة    44577 عبدالمقصود محمود خالد بنين  محمود ع 35151710.57.5161556.5زفتاسنباط

البية   44578 محمد عبدالهادى بنين  محمود ع 39.52919.51515201669زفتاسنباط

سعده    44579 عبدالغنى ربيع عبدالودود بنين  محمود ع 3015.5101310.515.51558.5زفتاسنباط

سالم    44580 عطيه عبدالرحمن عطيه بنين  محمود ع 413.599.5واحد3013104.5زفتاسنباط

احمد     44581 محمد فتوح فتوح عيد بنين  محمود ع 3417139.541513.545.5زفتاسنباط

حسين    44582 السعيد فؤاد فؤاد بنين  محمود ع 39.5241612.510.5191755زفتاسنباط

الزيات    44583 احمد عبدالنبى محمد بنين  محمود ع 29.58.547.55.5512.545زفتاسنباط

ضوة    44584 عبدالعليم مصطفى اسامه بنين  مصطفى ع 3111.5695.5121557زفتاسنباط

فودة     44585 على حسنى محمد رضا بنين  مصطفى ع 39.527.518.511.51019.514.559زفتاسنباط

سليم   44586 ابراهيم صبرى بنين  مصطفى ع 361811.5105.515.514.568زفتاسنباط

الشطيرى   44587 عبدالحميد صبرى بنين  مصطفى ع 34.515107.5512.51566.5زفتاسنباط

ابوحسن    44588 عيد عبدالعزيز طلعت بنين  مصطفى ع 37.52618.515142015.567.5زفتاسنباط

البية   44589 محمد عبدالهادى بنين  مصطفى ع 39.5301915152013.579.5زفتاسنباط

موسي    44590 عبدالمنصف فتحى عزت بنين  مصطفى ع 381918157.5181569زفتاسنباط

طلخان     44591 محمد النبوى محمد عصام بنين  مصطفى ع 32.55.51043101355زفتاسنباط

السعدني    44592 الطنطاوى نصر مجدى بنين  مصطفى ع 39.53019.515152017.568زفتاسنباط

قشير    44593 محمد انور محمد بنين  مصطفى ع 3523.516.511.51017.51862.5زفتاسنباط

الله     44594 جاد ذكى مغاورى منسوب بنين  مصطفى ع واحد29.517.5149.52.515.5166زفتاسنباط

العريان    44595 سليمان عبدالموجود يونس بنين  مصطفى ع واحد7156.51.53.51615.56زفتاسنباط

جادالله    44596 زكى المغاورى عادل بنين  معتز ع واحد392919.514.51519.5167زفتاسنباط

سعدة    44597 عبدالغنى ربيع ربيع بنين  ممدوح ع 31.521117.57.518.51661.5زفتاسنباط
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سعد    44598 الله جاب اشرف بنين  مينا ع 382718.511.51219.52063زفتاسنباط

عبده    44599 اسعد نبيل اسعد بنين  نبيل ع 3524.518.511.511202072زفتاسنباط

سعد    44600 عبدالهادى سلمه عبدالهادى بنين  هانى ع 321910.57.54.519.514.572.5زفتاسنباط

غانم    44601 فتوح محمد عصام بنين  هشام ع 25.515.5104.531415.562زفتاسنباط

البهواش    44602 احمد على السيد بنين  هيثم ع 26.517.513.53.52161661.5زفتاسنباط

سعيد    44603 السيد وحيد طارق بنين  وحيد ع واحد16157واحد19.519.5104.5زفتاسنباط

الزيات    44604 السيد عنتر موسى بنين  وحيد ع 20.520.5108.53161752زفتاسنباط

ابوعريضة    44605 احمد مسعد رضا بنين  يحيى ع 33.515.515.57.5517.515.561.5زفتاسنباط

منصور    44606 محمد السيد عبدالله بنين  يحيى ع 341817.553.51715.551.5زفتاسنباط

الجبان    44607 فاضل محمد محمد بنين  يحيى ع 1919.51543.5151571.5زفتاسنباط

فرهود    44608 كمال فتحى موافى بنين  يحيى ع 30.519.5188.5101816.561.5زفتاسنباط

الخشن    44609 عبدالهادى الششتاوى اسامه بنين  يوسف ع 25.522.51811.59161371.5زفتاسنباط

محمدقشير   44610 شحاته انور بنين  يوسف ع واحد351717.512817.516.57زفتاسنباط

الوشاحي    44611 سيداحمد محمد رجب بنين  يوسف ع 1611.541.5واحد9.516.522.5زفتاسنباط

ابويوسف   44612 عبدالعزيز عطيه بنين  يوسف ع 37.525.518.5141519.51568.5زفتاسنباط

يوسف    44613 عطيه يوسف ماهر بنين  يوسف ع 15.5157.53313.518.561.5زفتاسنباط

يوسف   44614 فتحى محمد بنين  يوسف ع 38292014.514.752015.5810زفتاسنباط

العريان    44615 السيد مصطفى محمد بنين  يوسف ع 14.511103.52.514.510.561.5زفتاسنباط

هواش   44616 عبدالمنعم عبدالمطلب بنات    ابتسام ع الصديق بكر 38.528.518.512.57.518.51366زفتاأبو

فوده    44617 عبدالقادر عطيه محمد بنات    احلم ع الصديق بكر 12.510.5610.51.558.554زفتاأبو

عزالدين    44618 عبدالجواد السيد السيد بنات    اسراء ع الصديق بكر 3717.510.5119.51316.566.5زفتاأبو

البلقينى    44619 على على امين بنات    اسراء ع الصديق بكر 30.512.578.5511.514.553زفتاأبو

مبروك    44620 جمعه عبدالشافى عبدالمرضى بنات    اسراء ع الصديق بكر 3520.5141210151067.5زفتاأبو
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المشد    44621 ابراهيم البندارى عزت بنات    اسراء ع الصديق بكر 4855.5نصف11.5442زفتاأبو

عزالدين   44622 عبدالتواب محمد بنات    اسراء ع الصديق بكر 38.528.51913.513.52015710زفتاأبو

سليم     44623 مصطفى حسنى محمد مصطفى بنات    اسراء ع الصديق بكر 392919.5151519.51678.5زفتاأبو

حسن    44624 على محمد مصطفى بنات    اسراء ع الصديق بكر 39.529.514.51312.5181689زفتاأبو

يونس    44625 الراعى يونسمحمد بنات    اسراء ع الصديق بكر 39.52112.513.51019.514.579.5زفتاأبو

صقر    44626 عبدالعاطى يحيى اشرف بنات    اسلم ع الصديق بكر 3120.513.598131575زفتاأبو

ندا    44627 طلبه عبداللطيف اشرف بنات    اسماء ع الصديق بكر 35.5291212.51119.510.558.5زفتاأبو

حليس    44628 جبر المحمدى محمود بنات    اسماء ع الصديق بكر 20.5157.57.549.51165.5زفتاأبو

البيه    44629 السيد عنتر عبدالمحسن بنات    اصاله ع الصديق بكر 3418128.5513.51576زفتاأبو

الطبال    44630 عبدالعظيم جلل طارق بنات    افنان ع الصديق بكر 372916.5141419.515.587.5زفتاأبو

يونس    44631 محمد عبدالمقتدر السعيد بنات    الء ع الصديق بكر 3823.51611.513.518.51589زفتاأبو

جادالله    44632 محمد ابراهيم صبحى بنات    الء ع الصديق بكر 3512139.54171077.5زفتاأبو

الصعيدى   44633 الراعى محمود بنات    الء ع الصديق بكر 362915.511.512181579.5زفتاأبو

شحاتة    44634 جاد الجوهرى محمد بنات    امال ع الصديق بكر 39.5292014152017.5710زفتاأبو

دانيال   44635 جرجس ملك بنات    امال ع الصديق بكر 33.52114.514.57.515.518710زفتاأبو

القصاص    44636 السيد موسى احمد بنات    امانى ع الصديق بكر 3723.514.5107.5161467زفتاأبو

منصور    44637 احمد على احمد بنات    امل ع الصديق بكر 34.524.51512.5917.511.567زفتاأبو

الشرقاوي    44638 محمد عبدالتواب جمال بنات    امل ع الصديق بكر 211832.5416.57.573.5زفتاأبو

عريضه    44639 ابوالمجد عبدالله اسامه بنات    امنيه ع الصديق بكر 362713.59819.513.575زفتاأبو

السيارى    44640 المصلحى ربيع رضا بنات    امنيه ع الصديق بكر 32.525.51111.51119.514.588.5زفتاأبو

العشماوى    44641 محمد راغب زكريا بنات    امنيه ع الصديق بكر 36.52919.51315201779زفتاأبو

الحضرى    44642 عبدالله فتحى مسعد بنات    امنيه ع الصديق بكر 16.5657.5واحد2423.553زفتاأبو

جادالله   44643 عبدالشكور ابراهيم بنات    اميره ع الصديق بكر 3226.510.510.55.5201079زفتاأبو
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حنا   44644 وهيب شريف بنات    اميره ع الصديق بكر 36.52515.514.5152020610زفتاأبو

الجندى    44645 ابراهيم محمد عبدالحميد بنات    اميره ع الصديق بكر 33.518113.52.5201176.5زفتاأبو

الخشن   44646 اسماعيل محمد بنات    اميره ع الصديق بكر 37.52717.51412.519.512.579زفتاأبو

عرفات   44647 محمد محمد بنات    اميره ع الصديق بكر 3825.517.51414.519.514710زفتاأبو

عمار    44648 عبدالظاهر محمود محمد بنات    اميره ع الصديق بكر 38.53018149.52013.569.5زفتاأبو

غانم   44649 صبحى عبدالمهين بنات    امينه ع الصديق بكر 6.562صفرواحدنصفواحد96زفتاأبو

البوهى    44650 رمضان بدير السعيد بنات    انجى ع الصديق بكر 32.521.512.57.521514.576.5زفتاأبو

البية    44651 عثمان على حمدى بنات    انجى ع الصديق بكر 30.523154317161010زفتاأبو

الهايش    44652 محمد سمير وائل بنات    انجى ع الصديق بكر 38.528.52011.51219.514.577.5زفتاأبو

حنا    44653 عزيز مجدى هانى بنات    ايرينى ع الصديق بكر 34.524.51114818.517.578زفتاأبو

المليجى    44654 جابر حمدالله احمد بنات    ايمان ع الصديق بكر 38.53019.5131519.515.569.5زفتاأبو

شعلن    44655 السيداحمد مصطفى احمد بنات    ايمان ع الصديق بكر 2717.55.54.57.5187.574زفتاأبو

حمد    44656 السيداحمد رمضان رمضان بنات    ايمان ع الصديق بكر 36.522.513131219.514.578.5زفتاأبو

الصعيدى    44657 عبدالحليم فتحى عبدالحليم بنات    ايمان ع الصديق بكر 39.5301915152018710زفتاأبو

صقر    44658 محمد احمد عماد بنات    ايمان ع الصديق بكر 33301512.512.519.51583.5زفتاأبو

موسى   44659 عبدالحكيم محمد بنات    ايمان ع الصديق بكر 3328.5189.53.519.514.554زفتاأبو

الشرقاوى    44660 عبدالحى فرحات محمد بنات    ايمان ع الصديق بكر 32.525.55.57.57.5121868زفتاأبو

منصور    44661 سند السيد احمد بنات    ايه ع الصديق بكر 261577.57.5111568زفتاأبو

سويلم    44662 الحسينى عبدالمنعم اشرف بنات    ايه ع الصديق بكر 38.53018.514152017.5710زفتاأبو

الخولى    44663 السيد محمد السيد بنات    ايه ع الصديق بكر 36.527161311.51913.578زفتاأبو

الخشن    44664 محمد محمد رجب بنات    ايه ع الصديق بكر 36281413.512.518.516.5710زفتاأبو

خاطر    44665 على راغب صبرى بنات    ايه ع الصديق بكر 14112.51.52.54.510.565.5زفتاأبو

سرحان    44666 السيد حجاب طلعت بنات    ايه ع الصديق بكر 32.51714.57.53.51415.567زفتاأبو
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فوده    44667 عبدالقادر الدين عصام بنات    ايه ع الصديق بكر 36.522.511.547.5141896زفتاأبو

سويلم    44668 عبدالفتاح السيد علء بنات    ايه ع الصديق بكر 393019.7515152018810زفتاأبو

سويلم    44669 عطيه فتحى محمود بنات    ايه ع الصديق بكر 38.53019.514152018710زفتاأبو

عماشه   44670 عبدالله عبدالعزيز بنات    بتول ع الصديق بكر 28.519.51057.5171467.5زفتاأبو

شوشان    44671 السعيد عاطف سعد بنات    بثينه ع الصديق بكر 36.528.512.51413.51714810زفتاأبو

الجبان    44672 عثمان عبدالنبى احمد بنات    بسمله ع الصديق بكر 38.53019.514.5141917.5910زفتاأبو

الجبان    44673 عبدالعزيز السيد السعيد بنات    بسمله ع الصديق بكر 37.528191414.518.514.579.5زفتاأبو

الزهرى    44674 عوف محمد عبدالرحمن بنات    بسمله ع الصديق بكر 38301913.5142016.5710زفتاأبو

زايد   44675 عبدالمقصود محمد بنات    بسمله ع الصديق بكر 37.5281814.751516.51858زفتاأبو

السعدنى    44676 الطنطاوى نصر نصر بنات    بسمله ع الصديق بكر 37.52914.514.5141816.579.5زفتاأبو

الصعيدى   44677 مصطفى السعيد بنات    بسنت ع الصديق بكر 301511.543.5101384.5زفتاأبو

عزالدين     44678 على محمد الدين جمال بنات    بسنت ع الصديق بكر 38.53019.514.7515201889.5زفتاأبو

كشك     44679 سليمان الدين جلل رضا بنات    بسنت ع الصديق بكر 201032.51.551277زفتاأبو

شعلن    44680 محمد عبدالحليم طارق بنات    بسنت ع الصديق بكر 31281077.561899زفتاأبو

حسن    44681 عبدالحميد السيد محمد بنات    بسنت ع الصديق بكر 31.525.5107.51215.51578.5زفتاأبو

رزق    44682 عياد ميلد ناجى بنات    بسنت ع الصديق بكر 37.529.513.514.5151816.569.5زفتاأبو

زايد    44683 محمد عبده الراعى بنات    تسنيم ع الصديق بكر 3829.51714.7515191869زفتاأبو

الطبال    44684 البيومى احمد احمد بنات    تغريد ع الصديق بكر 38.53019.513.515201778.5زفتاأبو

عامر   44685 بسيونى احمد بنات    تغريد ع الصديق بكر 382518.514.513.518.51368.5زفتاأبو

جادالله   44686 فؤاد عادل بنات    تقى ع الصديق بكر 37.529.517.57.55.5191759زفتاأبو

السيد   44687 محروس احمد بنات    تهانى ع الصديق بكر 34.5261511.55.52014.565.5زفتاأبو

زاهر   44688 جمعه عبدالواحد بنات    تيسير ع الصديق بكر 35211111.5101415.565.5زفتاأبو

بركات   44689 عنترعبدالعال السيد بنات    جهاد ع الصديق بكر 393019.514.51519.517.5810زفتاأبو
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زقزوق    44690 احمد محمود احمد بنات    حبيبه ع الصديق بكر 245.55.54.55.52.51061.5زفتاأبو

ورده    44691 حسن احمد اسماعيل بنات    حبيبه ع الصديق بكر 393019.75141519.518.578.5زفتاأبو

البحار    44692 محمد على رضا بنات    حبيبه ع الصديق بكر 38.525.514.51312.5171277.5زفتاأبو

سويلم    44693 محمد صلح محمد بنات    حبيبه ع الصديق بكر 33.516.512.57.55.513.51584زفتاأبو

الفيشاوى    44694 شكر مصطفى ابوالنصر بنات    خلود ع الصديق بكر 38.527191414.52018.5710زفتاأبو

سعده    44695 عبدالغنى ربيع خالد بنات    خلود ع الصديق بكر 37.529.51814.515201699زفتاأبو

فايد    44696 سيداحمد محمود خالد بنات    خلود ع الصديق بكر 37.526.51513.513.519.51277زفتاأبو

سرحان    44697 حجاب عبدالحميد سعد بنات    خلود ع الصديق بكر 21.51557.57.59.5764.5زفتاأبو

سيداحمد    44698 عبدالقوى الحسينى سيداحمد بنات    خلود ع الصديق بكر 38.53019.513.515201689.5زفتاأبو

العزب     44699 على سند على محمد بنات    خلود ع الصديق بكر واحد6.55نصف2صفر7104.5زفتاأبو

صقر    44700 مصطفى انور مصطفى بنات    داليا ع الصديق بكر 372719.514.75141911610زفتاأبو

الوشاحى    44701 حامد السيد حامد بنات    دعاء ع الصديق بكر واحد2819.5107.5615.517.55زفتاأبو

كساب    44702 سند محمود سند بنات    دعاء ع الصديق بكر 39.53019.5151520201010زفتاأبو

عوض    44703 ابراهيم سعد عادل بنات    دميانه ع الصديق بكر 20.515742.591794.5زفتاأبو

عبدالملك   44704 مكرم عبدالملك بنات    دميانه ع الصديق بكر 3527.5161382018.594.5زفتاأبو

البلقينى    44705 فريد لطيف فريد بنات    دنيا ع الصديق بكر 36.5101412.512.5191293.5زفتاأبو

موسى    44706 عبدالمنصف فتحى خالد بنات    دينا ع الصديق بكر 3516.510.57.57.518.51786زفتاأبو

غانم   44707 عبدالبديع رضا بنات    دينا ع الصديق بكر 33.517128.59201684زفتاأبو

عبيد    44708 على محمد محمد بنات    دينا ع الصديق بكر 35.5301812.55.52013.596.5زفتاأبو

الصو    44709 عبدالحميد محمد ابراهيم بنات    ذكيه ع الصديق بكر 35231112.512.519.517.589.5زفتاأبو

رضوان    44710 عبدالسيميع عبدالحميد السعيد بنات    رضوى ع الصديق بكر 3725.519.513.515202089.5زفتاأبو

يوسف    44711 السيد عبدالمقتدر سالم بنات    رغده ع الصديق بكر 34.5221011.513.5202088زفتاأبو

عياد    44712 صادق عياد رؤف بنات    رفقه ع الصديق بكر 342218137.5161897زفتاأبو
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ميخائيل   44713 حنا ماجد بنات    رفقه ع الصديق بكر 342218137.5172097زفتاأبو

ابراهيم   44714 نبيه ملك بنات    رفقه ع الصديق بكر 362515.514131918.597زفتاأبو

كامل   44715 شوقى نسيم بنات    رفقه ع الصديق بكر واحد27.5111010216149زفتاأبو

الشرقاوى    44716 محمد ابراهيم علم بنات    رنا ع الصديق بكر 35.525.519.51415202095زفتاأبو

الخشن    44717 اسماعيل راغب عبدالمعطى بنات    رهف ع الصديق بكر 37.5261413.581819.586زفتاأبو

اسماعيل    44718 محمد جبر حمدى بنات    روان ع الصديق بكر 35.517.5109516.51874.5زفتاأبو

فرهود    44719 محمد السيد علء بنات    روان ع الصديق بكر 3819.5109.55.517.516.574.5زفتاأبو

يوسف    44720 عثمان محمد عليوه بنات    روان ع الصديق بكر 34.522.56.57.54.51618.568.5زفتاأبو

الخضرى    44721 احمد عبوده محمد بنات    روان ع الصديق بكر 335.5103.51.51617.563زفتاأبو

خاطر    44722 عطا زكريا يحيا بنات    روان ع الصديق بكر 265.55.57.5412.51161.5زفتاأبو

حسن    44723 كمال ابوبكر مسعود بنات    رؤى ع الصديق بكر 382318141219.515.587.5زفتاأبو

الديب    44724 السيد عبدالجواد احمد بنات    ريم ع الصديق بكر 38.52918.514152015.598.5زفتاأبو

حسين    44725 كمال ابوبكر مسعود بنات    ريم ع الصديق بكر 382413.511.511.5191584زفتاأبو

الخولى   44726 عبدالحليم مصطفى بنات    ريم ع الصديق بكر 38291914.51519.518.579.5زفتاأبو

الجندى    44727 عبدالهادى فتحى ياسر بنات    ريم ع الصديق بكر 381918.51314.519.513.576زفتاأبو

البوهى    44728 حسين محمد حسن بنات    ريهام ع الصديق بكر 34.556.57.5814.51565.5زفتاأبو

منصور    44729 محمد على محمود بنات    ريهام ع الصديق بكر 36.53017.51314.5201976زفتاأبو

عمر   44730 فريد محمود بنات    ريهام ع الصديق بكر 3123.5158.59.518.51887.5زفتاأبو

الطبال   44731 سعد السيد بنات    زهور ع الصديق بكر 34.522.51313101916.577.5زفتاأبو

كساب    44732 سند محمود جاد بنات    ساره ع الصديق بكر 37.527.51914142018.579.5زفتاأبو

ابوعريضه   44733 مسعد جمال بنات    ساره ع الصديق بكر 372715.510.512181875.5زفتاأبو

فوده    44734 محمد ابراهيم رجب بنات    ساره ع الصديق بكر 38.52919.515152013.579.5زفتاأبو

عبيد    44735 عبدالرحمن على رمضان بنات    ساره ع الصديق بكر 2666.53.546.513.554زفتاأبو



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2078

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

منصور    44736 سلمه مفيد عماد بنات    ساره ع الصديق بكر 3922.51712.512.5201978زفتاأبو

البربرى    44737 احمد فوزى مجدى بنات    ساره ع الصديق بكر 33.51914121317.513.564زفتاأبو

منصور    44738 محمد كمال محمد بنات    ساره ع الصديق بكر 329102.55161363زفتاأبو

فرج   44739 جرجس سيمون بنات    سالى ع الصديق بكر واحد241061.53.54119زفتاأبو

حسين    44740 كمال عبدالرحمن محمد بنات    ساميه ع الصديق بكر 3319.512.57.57.515.51565.5زفتاأبو

فوده    44741 سيداحمد سعد ماجد بنات    سحر ع الصديق بكر 31.515127.581412.565.5زفتاأبو

موسى    44742 محمد عليوه مسعد بنات    سعاد ع الصديق بكر 11.55.56.523.57.5963.5زفتاأبو

البوهى    44743 مصطفى محمد مصطفى بنات    سميره ع الصديق بكر 22.59.5107.5513.51063.5زفتاأبو

حسين    44744 عبدالعزيز عنتر السيد بنات    سهيله ع الصديق بكر 39271815152014.576زفتاأبو

سلم    44745 الطنطاوى محمد خالد بنات    سهيله ع الصديق بكر 37.52417.513.514.52013.578.5زفتاأبو

حسين   44746 فهمى رسلن بنات    سهيله ع الصديق بكر 25.517644.5161374زفتاأبو

عوض    44747 عبدالوهاب ابوالعنين سعد بنات    سهيله ع الصديق بكر 3617.513.511.59.5181084زفتاأبو

خاطر    44748 مصطفى مجدى سعد بنات    سهيله ع الصديق بكر 3111.513.59.58.513.51685زفتاأبو

سويلم    44749 جبر ياسين سعد بنات    شاهنده ع الصديق بكر 3517.512.51010.5141783زفتاأبو

جادالله    44750 زكى مغاورى محمد بنات    شاهنده ع الصديق بكر 29.518105315.51592.5زفتاأبو

عبيد    44751 محمد فريد اشرف بنات    شروق ع الصديق بكر 30.515105.53.5131852.5زفتاأبو

فوده    44752 عبدالمعطى السيد السيد بنات    شروق ع الصديق بكر 1317.553واحد32.515104.5زفتاأبو

المعاندى    44753 احمد عاطف فتحى بنات    شروق ع الصديق بكر 32221010.57.515.512.555زفتاأبو

جادالله    44754 فرحات انور السيد بنات    شهد ع الصديق بكر 3529191211.519.51766زفتاأبو

المشد   44755 يحى السيد بنات    شهد ع الصديق بكر 36.521.511.5118.51715.563.5زفتاأبو

صقر    44756 سلمه احمد سلمه بنات    شهد ع الصديق بكر 39.5292014152017710زفتاأبو

الفيشاوى   44757 عبدالمنعم عبدالناصر بنات    شهد ع الصديق بكر 38281712.512.518.519.569.5زفتاأبو

شداد    44758 خليل عنتر محمد بنات    شهد ع الصديق بكر 39302015152020610زفتاأبو
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عمار   44759 الشحات مسعود بنات    شهد ع الصديق بكر 37291913.514.52017.578.5زفتاأبو

اسعد   44760 ميخائيل اسعد بنات    شيرى ع الصديق بكر 362418.514.51418.51976.5زفتاأبو

على    44761 السيد عبدالعاطى ايمن بنات    شيماء ع الصديق بكر 12.515.575نصف36.5157.53زفتاأبو

عبدالغفار   44762 سليمان رجب بنات    صباح ع الصديق بكر 5.517.565.5واحد17.58.5102.5زفتاأبو

عبيد    44763 محمد محمود احمد بنات    ضحى ع الصديق بكر 2815132461892زفتاأبو

المشد    44764 عباس عبدالمنصف عبدالعزيز بنات    ضحى ع الصديق بكر 3115.513.5109.5181676.5زفتاأبو

غانم    44765 محمد عبدالوهاب اللفى بنات    طيبه ع الصديق بكر 3925.513.58.5819.51775زفتاأبو

غبريال   44766 عوض عادل بنات    عايده ع الصديق بكر صفر3217132.253.514209زفتاأبو

نصير   44767 عبدالمحسن محمد بنات    عايده ع الصديق بكر 10942.5واحد28.51172.5زفتاأبو

الليثى    44768 محمد محمود حمدى بنات    عزه ع الصديق بكر 37.51518.512.512.5201866زفتاأبو

حسين    44769 محمد اميرالدوله محمد بنات    عزيزه ع الصديق بكر واحد1.567نصف15.56.54.51.5زفتاأبو

البهواش    44770 محمد فوزى محمود بنات    عفاف ع الصديق بكر 39.52720151519.51778.5زفتاأبو

يوسف    44771 على محمد ابراهيم بنات    عل ع الصديق بكر 351510.57.56.516.514.585زفتاأبو

موسى    44772 عبدالجليل الحسينى عبدالجليل بنات    عل ع الصديق بكر 3111.5154.5417.515.573.5زفتاأبو

جنينه    44773 محمد محمد مصطفى بنات    عليه ع الصديق بكر 3829.515107.518.51885.5زفتاأبو

الصعيدى    44774 المتولى عبدربه انور بنات    غاده ع الصديق بكر 3825.5191312.51915.583.5زفتاأبو

شعلن    44775 محمود يسرى ابراهيم بنات    غدير ع الصديق بكر 37.529171210.5191669.5زفتاأبو

المشد    44776 نور محمد رضا بنات    غرام ع الصديق بكر 3216107.54.516.516.572زفتاأبو

ابوسعدة   44777 عبدالمعبود عادل بنات    غرام ع الصديق بكر 36.5201011111717.584زفتاأبو

الشرقاوى    44778 حامد كامل ابراهيم بنات    فاطمه ع الصديق بكر 3829.5191414.519.51689.5زفتاأبو

قنصوه    44779 موسى عبدالجواد السيد بنات    فاطمه ع الصديق بكر 3715.514.512.511.52014.574زفتاأبو

الحضرى    44780 عبدالمنصف عبدالعزيز عبدالحى بنات    فاطمه ع الصديق بكر 37.528.51713.513.5191382.5زفتاأبو

قنصوه    44781 السباعى محمود عبدالخالق بنات    فاطمه ع الصديق بكر 21.57.54.57.56.5111282زفتاأبو



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2080

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

صقر    44782 عبدالمعطى ابراهيم محمد بنات    فاطمه ع الصديق بكر 3217127.57.5171391.5زفتاأبو

الغباتى    44783 السيد العزب محمد بنات    فاطمه ع الصديق بكر 38.526.516.51514.52017.589.5زفتاأبو

الصعيدى   44784 السيد نزيه بنات    فاطمه ع الصديق بكر 39.52919.514.5152020109.5زفتاأبو

منصور   44785 ابوالمجد ابراهيم بنات    فريده ع الصديق بكر 37.516111411.51514.582.5زفتاأبو

الحارتى    44786 عبدالواحد عبدالعال مصطفى بنات    فوزيه ع الصديق بكر 39.525.51711.510161774.5زفتاأبو

زيان    44787 عبدالواحد نصر عماد بنات    فيفى ع الصديق بكر 35.512.5103311.51381.5زفتاأبو

البهواش   44788 عبدالحكيم عبدالمجيد بنات    لمياء ع الصديق بكر صفر3210.5103.254.51317.59زفتاأبو

جاد   44789 عبدالمقتدر عماد بنات    ماجده ع الصديق بكر 3925.5191513.52017.589.5زفتاأبو

الله     44790 رزق بطرس كمال مجدى بنات    مارينا ع الصديق بكر 30156.58815.518.565زفتاأبو

جرجسلطفى   44791 وجيه بنات    مارينا ع الصديق بكر 36.523.516.511.51116.517.567.5زفتاأبو

فراج    44792 محمود احمد احمد بنات    مروه ع الصديق بكر 36.52316.511.591814.576زفتاأبو

جرجسبطرس    44793 روفائيل عادل بنات    مريان ع الصديق بكر 337.5127.5214.51866.5زفتاأبو

رزق    44794 جرجسحبيب سامى بنات    مريم ع الصديق بكر 37.58124.5313.51866.5زفتاأبو

الخشن    44795 السيد فوزى سامى بنات    مريم ع الصديق بكر 36.522.514.511.51219.514.578زفتاأبو

يوسف    44796 عبدالمسيح يوسف سامى بنات    مريم ع الصديق بكر 3824.516.512.5817.51866زفتاأبو

الستمبولى    44797 السيد محمود سماره بنات    مريم ع الصديق بكر 3930191315201566.5زفتاأبو

عوض    44798 حنا كامل صبرى بنات    مريم ع الصديق بكر 28.59.510.53.53.511.51864.5زفتاأبو

خاطر    44799 على راغب عامر بنات    مريم ع الصديق بكر صفر374.55.543.56.585زفتاأبو

نخله    44800 ميخائيل عبدالمسيح عماد بنات    مريم ع الصديق بكر 3416118.54.515.51966.5زفتاأبو

عوض    44801 ابراهيم ميخائيل عماد بنات    مريم ع الصديق بكر 2612.51042.5101864زفتاأبو

سلم    44802 المغاورى رضا محمد بنات    مريم ع الصديق بكر 3828.52014.514.752016.578.5زفتاأبو

توفيق   44803 ميخائيل ملك بنات    مريم ع الصديق بكر 33.512194.75718181010زفتاأبو

القاضى    44804 عبدالمجيد رضا محمد بنات    منار ع الصديق بكر 383018.513.514.519.516.579.5زفتاأبو
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غانم    44805 فوزى محمود عليوه بنات    منال ع الصديق بكر 32.52310.510.5101616.568.5زفتاأبو

سرحان     44806 الحبشى محمد ابراهيم الله بنات    منه ع الصديق بكر 28.5643.54101454.5زفتاأبو

الكرته     44807 اسماعيل الحسينى عثمان الله بنات    منه ع الصديق بكر 336.510431612.554.5زفتاأبو

يوسف     44808 على ابراهيم على الله بنات    منه ع الصديق بكر 39.53020151519.515710زفتاأبو

السعدنى     44809 الدمرداش صلح السيد حماده بنات    منه ع الصديق بكر 36.525.512.553.51516.576.5زفتاأبو

شالوه    44810 محمود عبدالفتاح عبدالعزيز بنات    منه ع الصديق بكر 35.523147.54161657زفتاأبو

صابون   44811 عبدالحافظ علء بنات    منه ع الصديق بكر 3422.516.5881516.544زفتاأبو

ابوعريضة   44812 مسعد مصطفى بنات    منى ع الصديق بكر 34.51512.57.5416.516.552.5زفتاأبو

حسين    44813 كمال بكر عامر بنات    مها ع الصديق بكر 301511.57.53.5131352.5زفتاأبو

فوده    44814 محمود عبدالمعطى محمد بنات    مها ع الصديق بكر 28.586.543.51010.556.5زفتاأبو

الصباغ    44815 عبدالعزيز بدوى ابراهيم بنات    مى ع الصديق بكر 16.566.5333.58.555.5زفتاأبو

المشد    44816 نورالدين محمد مصطفى بنات    مى ع الصديق بكر 2815107.53.5111566.5زفتاأبو

النجيرى    44817 المرسى ابراهيم عزب بنات    ميرفت ع الصديق بكر 24.5872.51.5101246زفتاأبو

معوضصليب    44818 فتحى هانى بنات    ميرنا ع الصديق بكر 26.522107.57.5131878.5زفتاأبو

غانم    44819 رمضان احمد توفيق بنات    ناديه ع الصديق بكر 20107.58.59.5151065.5زفتاأبو

الله    44820 نعمه مصطفى جبر بنات    ناديه ع الصديق بكر 331514.51314.75191165زفتاأبو

حسن    44821 عبدالحميد السيد عنتر بنات    نانسى ع الصديق بكر 2610107.510.51612.565زفتاأبو

عبدالظاهر    44822 محمد عليوه مصطفى بنات    نانسى ع الصديق بكر 36.524.512.58.57.5181373.5زفتاأبو

الخشن   44823 شكرى ابراهيم بنات    نجوى ع الصديق بكر 309.511.58.5121611.564.5زفتاأبو

سرحان    44824 مصطفى محمد صبرى بنات    نجوى ع الصديق بكر 3613.5167.57.52015.575زفتاأبو

منصور    44825 محمد مملوك محمد بنات    نجوى ع الصديق بكر 25.510.512.542159.566.5زفتاأبو

يونس    44826 الراعى محمد زكريا بنات    ندا ع الصديق بكر 2715.5113.53.510.512.557.5زفتاأبو

سالم    44827 على عبدالوهاب فوزى بنات    ندا ع الصديق بكر 393019.51515201849.5زفتاأبو
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شريف   44828 عنتر محمد بنات    ندا ع الصديق بكر 38.52915.51311.5191679.5زفتاأبو

فوده   44829 عبدالمتين مناع بنات    ندا ع الصديق بكر 32.511.5104.55.512.51355.5زفتاأبو
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المصباحى    44830 شحاته شحاته منير بنات    ندا ع الصديق بكر 38.528.51811142017.578.5زفتاأبو

الصعيدى   44831 عبدالعاطى ابراهيم بنات    ندى ع الصديق بكر 27.5151087.51314.564.5زفتاأبو

طلخان    44832 احمد احمد السيد بنات    ندى ع الصديق بكر 361511.512101512.575زفتاأبو

غانم    44833 الشناوى عليوه الشناوى بنات    ندى ع الصديق بكر صفر4814.58واحد25.5116زفتاأبو

عياد    44834 عبدالسيد كامل رؤوف بنات    نرمين ع الصديق بكر 2115.5101.53.5718.552زفتاأبو

محمد    44835 عبدالقادر عبدالحليم شوقى بنات    نرمين ع الصديق بكر 3927.51913.5152018.553.5زفتاأبو

الخشن    44836 لطفى محمد مصطفى بنات    نرمين ع الصديق بكر 2610.5631.5111454.5زفتاأبو

سعده    44837 عبداللطيف جاد محمد بنات    نهال ع الصديق بكر 3827.51812.5819.51767زفتاأبو

اسماعيل    44838 احمد مجدى محمود بنات    نوال ع الصديق بكر 39.529201515202059.5زفتاأبو

الديب   44839 على الراعى بنات    نوره ع الصديق بكر 2516102.52.51413.544زفتاأبو

الحضرى    44840 شعبان على احمد بنات    نورهان ع الصديق بكر 261710.57.5513.510.546زفتاأبو

خاطر    44841 على يحى رفعت بنات    نورهان ع الصديق بكر 3825.51912.514.52011.557زفتاأبو

زيان    44842 احمد محمد طارق بنات    نورهان ع الصديق بكر 161110531011.546زفتاأبو

مصطفى    44843 ابراهيم السيد طلعت بنات    نورهان ع الصديق بكر 32.517.515.512.51116.514.545زفتاأبو

عجيل   44844 حسن عبدالعزيز بنات    نورهان ع الصديق بكر 26.5912.531.51311.542زفتاأبو

جعفر    44845 محمد عبدالمقتدر عصام بنات    نورهان ع الصديق بكر 38.528.52014.515201959زفتاأبو

طلخان    44846 عطيه مصلحى عطيه بنات    نورهان ع الصديق بكر 36.52912.5141416.51359زفتاأبو

الغنيمى    44847 محمد حسنين محمد بنات    نورهان ع الصديق بكر 2113.56.53.54.510.510.558.5زفتاأبو

عقل    44848 عبدالله عبدالعظيم محمد بنات    نورهان ع الصديق بكر 21.58.56.57.5514.51457زفتاأبو

يوسف    44849 عثمان محمد محمد بنات    نورهان ع الصديق بكر 29.521114313745.5زفتاأبو

ابوالسعود   44850 عبدالخالق محمود بنات    نورهان ع الصديق بكر 24.56.5101.531014.544.5زفتاأبو

زريع    44851 محمد محمد محمود بنات    نورهان ع الصديق بكر 21.51154.53.514.5743.5زفتاأبو

سرحان    44852 ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم بنات    هاجر ع الصديق بكر غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاأبو
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شوشان    44853 مجاهد محمد ابراهيم بنات    هاجر ع الصديق بكر 3819.515.511.512.5171276.5زفتاأبو

زايد    44854 محمود محمد ابراهيم بنات    هاجر ع الصديق بكر 392717.5149.519.51977زفتاأبو

عيسى    44855 الراعى محمد الراعى بنات    هاجر ع الصديق بكر 32.527.513.57.5418.51587.5زفتاأبو

يونس    44856 محمد محمود ايمن بنات    هاجر ع الصديق بكر 36.52411.58.59171168زفتاأبو

الششتاوى   44857 عبدالمهيمن سعد بنات    هاجر ع الصديق بكر 41165واحدصفر2755.5زفتاأبو

صقر   44858 سليمان عبدالسلم بنات    هاجر ع الصديق بكر 3829.51413.512.51814.577.5زفتاأبو

عبيد    44859 موسى ابوالمجد مجدى بنات    هاجر ع الصديق بكر 24.520188.510131599زفتاأبو

الفيشاوى     44860 الله فرج محمد محمد بنات    هاجر ع الصديق بكر 37.52918.51210191958زفتاأبو

صقر    44861 هاشم محمود هشام بنات    هاجر ع الصديق بكر 3829151210.51915.548.5زفتاأبو

سعده    44862 عبدالغنى عبدالرحيم اشرف بنات    هاله ع الصديق بكر 3926.51512.51417.51679.5زفتاأبو

الجبان    44863 عبدالعزيز السيد السعيد بنات    هدير ع الصديق بكر 37.522.511.512.51214.513.5610زفتاأبو

سرحان   44864 عبدالعظيم خيرى بنات    هدير ع الصديق بكر 3716.510581014.556زفتاأبو

غانم    44865 محمد السيد محمد بنات    هدير ع الصديق بكر 3413.51110.5810.512.568زفتاأبو

عمار    44866 الششتاوى ابراهيم محمد بنات    هناء ع الصديق بكر 393019.513.5142014.586.5زفتاأبو

الهايش    44867 يوسف عبدالمعبود مسعد بنات    هناء ع الصديق بكر 33.512.5104.55101858زفتاأبو

سرحان    44868 محمود ابراهيم سعد بنات    هند ع الصديق بكر 34.515.512.510.57.514.51479.5زفتاأبو

فوده    44869 سيداحمد سعد سيداحمد بنات    هند ع الصديق بكر 372613.511.510171869.5زفتاأبو

الهايش    44870 البسيونى محمد وجدى بنات    وجدان ع الصديق بكر 2715.5101021010.558.5زفتاأبو

حجاج    44871 احمد موسى عبدالفتاح بنات    وسام ع الصديق بكر 2815137.57.511.512.569زفتاأبو

العريان    44872 محمود السيد ياسر بنات    وفاء ع الصديق بكر 27.525.515.514.51219.51578.5زفتاأبو

عزالدين   44873 عبدالتواب فايز بنات    يارا ع الصديق بكر 3825.51213.51015.51569زفتاأبو

سليم    44874 محمد السعيد مجدى بنات    يارا ع الصديق بكر 38.52917129201368.5زفتاأبو

رزق    44875 ابراهيم راغب ابراهيم بنات    ياسمين ع الصديق بكر 23.511.51053.55.510.557زفتاأبو
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الصيفى    44876 سيداحمد رشاد السيد بنات    ياسمين ع الصديق بكر 2515105410.5978زفتاأبو

سويلم    44877 محمد مصطفى سعد بنات    ياسمين ع الصديق بكر 3528.51812.5101817710زفتاأبو

الهايش    44878 البسيونى محمد عصام بنات    ياسمين ع الصديق بكر 38.529191514.52014.5710زفتاأبو

عماشه   44879 محمد عبدالغنى بنات    ياسمينا ع الصديق بكر 35201397.5191579.5زفتاأبو

نصير    44880 المرسى احمد عبدالمحسن بنات    يمنى ع الصديق بكر 37181110.57.51615.5710زفتاأبو

سليم    44881 محمد السعيد مجدى بنات    يمنى ع الصديق بكر 38.524.516.5137.5191459زفتاأبو

شريف    44882 ابراهيم نبيه عبدالحميد النور     ابراهيم بميت المشتركة عينر شريف 39.522.513.511917.520810زفتاشفيق

نصير    44883 جبر ابراهيم عنتر النور     ابراهيم بميت المشتركة عينر شريف 39.5301914.513.52020610زفتاشفيق

ابوالعز    44884 محمد احمد صادق النور     احمد بميت المشتركة عينر شريف 34.521.5127.57.5141969.5زفتاشفيق

احمد    44885 شريف عبدالمسعد عاطف النور     احمد بميت المشتركة عينر شريف 362811.512.59.5151989.5زفتاشفيق

شريف    44886 محمد حنفى عثمان النور     احمد بميت المشتركة عينر شريف 3726.51311.57.516.518810زفتاشفيق

عينر    44887 رضوان عبدالفتاح زايد النور     اسامه بميت المشتركة عينر شريف 3930201313.519.517610زفتاشفيق

الطنطاوى    44888 جابر الطنطاوى طارق النور     الحسين بميت المشتركة عينر شريف 2823.515.5127.5111678.5زفتاشفيق

الراعي    44889 عثمان عبدالجواد محمد النور     حسام بميت المشتركة عينر شريف 38.5291913.510.52018.5710زفتاشفيق

جبر    44890 كمال شعبان فرج النور     شعبان بميت المشتركة عينر شريف 311711.594131666.5زفتاشفيق

نوفل    44891 عبدالحافظ عبدالحميد رضا النور     عبدالحميد بميت المشتركة عينر شريف 382616.5129.519.515.579زفتاشفيق

المليحى    44892 جابر نصر اشرف النور     عبدالرحمن بميت المشتركة عينر شريف 261510105121169زفتاشفيق

مصطفي    44893 عبدالفتاح عبدالفتاح محروس النور     عبدالفتاح بميت المشتركة عينر شريف 383018.513151916810زفتاشفيق

فرج    44894 الغنيمى عبدالله شعبان النور     عبداللـــــــــــه بميت المشتركة عينر شريف 393018.51413.52018810زفتاشفيق

الحنفى    44895 عبدالله عبدالجواد محمد النور     عبدالله بميت المشتركة عينر شريف 34.52519117.5171979.5زفتاشفيق

عينر      44896 محمد على محمد الدين النور     على بميت المشتركة عينر شريف 2117.51197.5101168زفتاشفيق

عمارة    44897 محمد عبدالقوى سمير النور     على بميت المشتركة عينر شريف 382811.57.57.5131778.5زفتاشفيق

باشا    44898 عبدالجيد عبدالرحمن مصطفى النور     عمر بميت المشتركة عينر شريف 33.524114.5516.515.577.5زفتاشفيق
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نصير    44899 راغب السيد فرج النور     فرج بميت المشتركة عينر شريف 10.51797واحد24207.52زفتاشفيق

عينر    44900 سليمان سليمان مجدى النور     فؤاد بميت المشتركة عينر شريف 34.515.514.51291712.574.5زفتاشفيق

زريع    44901 محمد عبدالهادى امجد النور     كريم بميت المشتركة عينر شريف 393016101319.51297زفتاشفيق

المهدى    44902 ابراهيم مرزوق مرزوق النور     كريم بميت المشتركة عينر شريف 336.5312.510.511.513.564زفتاشفيق

الصغير     44903 السيد محمد فوزى جمال النور     مجدى بميت المشتركة عينر شريف 35.526101413.519.512.575.5زفتاشفيق

عينر    44904 سليمان ابراهيم هشام النور     مجدى بميت المشتركة عينر شريف 35.5101413.512.518975زفتاشفيق

عبدالمقصود    44905 مصطفى السباعى النور     محمد بميت المشتركة عينر شريف 33.553147.5151054.5زفتاشفيق

الشافعي    44906 احمد محمد ايمن النور     محمد بميت المشتركة عينر شريف 34105.5128.51613.553.5زفتاشفيق

عبدالله   44907 عبدالجواد رزق النور     محمد بميت المشتركة عينر شريف 3617.51713918.512.583زفتاشفيق

الصغير    44908 احمد ابوزيد طارق النور     محمد بميت المشتركة عينر شريف 288.561212.5151276زفتاشفيق

سلمه   44909 احمد عبدالله النور     محمد بميت المشتركة عينر شريف 264.56101210.51544زفتاشفيق

عينر    44910 بدوى عبدالله كامل النور     محمد بميت المشتركة عينر شريف 34.57.512.513.51417.512.584زفتاشفيق

مصطفى   44911 هلل وجيه النور     محمد بميت المشتركة عينر شريف 21.54311.57.512.518.543زفتاشفيق

حمامه    44912 محمد مصطفى عبدالقادر النور     مصطفى بميت المشتركة عينر شريف 38.522.519.51313191577زفتاشفيق

حمامة    44913 محمد عبدالجواد محمد النور     مصطفى بميت المشتركة عينر شريف 3691012.59.5161454.5زفتاشفيق

عينر    44914 عبدالمنصف الدين علء النور     منصور بميت المشتركة عينر شريف 38.520.51711.51219.516.577.5زفتاشفيق

نصير    44915 عبدالحميد محمود الحمدى النور     نعيم بميت المشتركة عينر شريف 3820.513.510.5112017.588زفتاشفيق

موسى    44916 عبدالخالق عبدالله رمضان النور     وجدى بميت المشتركة عينر شريف 30.5710.512818.515.575.5زفتاشفيق

الطنطاوي    44917 على فتوح شعبان النور     اسراء بميت المشتركة عينر شريف 3825.514.5121216.51886.5زفتاشفيق

محمد    44918 شفيق الشحات شفيق النور     اسماء بميت المشتركة عينر شريف 35.522.515.59.57.51713.568.5زفتاشفيق

الله     44919 حيا عبدالله عبدالحميد عبدالعاطى النور     اسماء بميت المشتركة عينر شريف 338.57.59.54.58.59.585زفتاشفيق

الخولي    44920 مصطفى شريف مصطفى النور     اسماء بميت المشتركة عينر شريف 3824.512.513.5817.51589.5زفتاشفيق

احمد     44921 سيد البهنسى البهنسى جبر النور     امال بميت المشتركة عينر شريف 322410.5124.515.513.587.5زفتاشفيق
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عامر    44922 الشناوى حماد يوسف النور     اميره بميت المشتركة عينر شريف 33.5277.51111.518.51588زفتاشفيق

عينر    44923 زكريا يحيى النبوى النور     ايمان بميت المشتركة عينر شريف 38.5291314.514.75201488زفتاشفيق

السباعي    44924 حمزه عبدالعزيز ايمن النور     بسنت بميت المشتركة عينر شريف 39292015152019.5910زفتاشفيق

عينر    44925 رضوان عبدالفتاح محمد النور     تسنيم بميت المشتركة عينر شريف 36.51718.512.55.517.516.599.5زفتاشفيق

ابراهيم     44926 على عبدالخالق محمد ابراهيم النور     حبيبه بميت المشتركة عينر شريف 37.52612.597.516.513.5810زفتاشفيق

الشافعي    44927 احمد حامد احمد النور     حفظه بميت المشتركة عينر شريف 38.5251914.7512.519.519810زفتاشفيق

شريف     44928 على شريف احمد عبدالناصر النور     حنين بميت المشتركة عينر شريف 37.528.52012.510.519.516.589.5زفتاشفيق

ابراهيم    44929 زكى عبدالعليم زكى النور     خلود بميت المشتركة عينر شريف 381916.5137.519.515.579.5زفتاشفيق

شرف    44930 مرسى عبدالغنى المرسى النور     دعاء بميت المشتركة عينر شريف 27.5151081.513.58.597زفتاشفيق

الغايش    44931 على ابراهيم جمال النور     دعاء بميت المشتركة عينر شريف 392617.514.51319.7515.588.5زفتاشفيق

عامر   44932 معوض محمد النور     دينا بميت المشتركة عينر شريف 3920.517.51411.52013.5910زفتاشفيق

عبدالله   44933 عبدالحميد عبدالحميد النور     رنا بميت المشتركة عينر شريف 39.528.52015152018910زفتاشفيق

باشا    44934 عبدالجيد عبدالرحمن السعيد النور     ريهام بميت المشتركة عينر شريف 38.52919.7514152014.5910زفتاشفيق

سالم    44935 محمد ابوالخير عاطف النور     ريهام بميت المشتركة عينر شريف 362412.512.58161398.5زفتاشفيق

الراعي    44936 على محمود حاتم النور     ساره بميت المشتركة عينر شريف 279.56.55.55.5141077زفتاشفيق

موسى    44937 عبدالخالق عبدالله عبدالخالق النور     سالى بميت المشتركة عينر شريف 33.5156.511914.516.586.5زفتاشفيق

فرج    44938 محمد فرحات ايمن النور     شهد بميت المشتركة عينر شريف 35.522.517.51412.51915.589.5زفتاشفيق

ابراهيم    44939 محمد الششتاوى مناع النور     شهد بميت المشتركة عينر شريف 362310131019.7512.597.5زفتاشفيق

الغايش    44940 على عبدالله عبدالفتاح النور     شيماء بميت المشتركة عينر شريف 393019.515152017710زفتاشفيق

مصطفى    44941 عبدالهادى عبدالهادى عبدالجواد النور     عصمت بميت المشتركة عينر شريف 301077.5411.512.578زفتاشفيق

مصطفى    44942 عبدالرؤف عطيه محمود النور     فاطمه بميت المشتركة عينر شريف 372619.5151519.515810زفتاشفيق

اسماعيل   44943 خضرجبر اسماعيل النور     مروه بميت المشتركة عينر شريف 362718.513.514.518.51489زفتاشفيق

شادي    44944 هلل احمد عبدالله النور     مريم بميت المشتركة عينر شريف 39.53019.7515152017.579زفتاشفيق
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حسن     44945 عبدالمعطى عبدالموجود شعبان الله النور     منه بميت المشتركة عينر شريف 36.523.512.59.57.516.51477زفتاشفيق

النشار     44946 محمود ابراهيم رمضان النور     منه بميت المشتركة عينر شريف 3627.5121514.5161487زفتاشفيق

عينر    44947 بدوى عبدالله وجيه النور     نجاح بميت المشتركة عينر شريف 34.57.51097.510.51087زفتاشفيق

جابر    44948 عبدالغفار عبدالخالق ممدوح النور     نجوى بميت المشتركة عينر شريف 35.520.511.513.511171277.5زفتاشفيق

الحنفي     44949 احمد السيد عطيه محمود النور     ندى بميت المشتركة عينر شريف 3727.51313.5151814.589زفتاشفيق

ابوالعز    44950 ابراهيم عبدالحميد عبدالوهاب النور     هاجر بميت المشتركة عينر شريف 37.51714.5105.517.515.587.5زفتاشفيق

محمدعينر    44951 السيد ابوعوف عادل النور     هدى بميت المشتركة عينر شريف 33.5221310.51015.515.578.5زفتاشفيق

غانم   44952 لطفى عطا 27.511.578817.5952.5زفتااحمد

رضوان   44953 محمد عادل 25154.57.5816.59.562.5زفتاحاتم

جبريل    44954 جمعه ابراهيم وليد 34.516.5117.591813.562.5زفتاحسام

جادالله    44955 عبدالمجيد عبدالرافع رضا 351513.599.5171352.5زفتاعامر

رضوان   44956 محمد على 31151489.5191262.5زفتاعبدالفتاح

درويش   44957 رفعت عماد 2913.514.57.51018.51762.5زفتاعبدالله

رضوان   44958 محمد عبدالمنعم 2811147.58.5151152.5زفتاعبدالمنعم

درويش   44959 اسماعيل محمد 3217.51810.51118.514.562زفتاعيد

حميدة   44960 البهنسى سعد 371918.514142015.562.5زفتاماهر

حجازى   44961 رمضان ايمن 32.520.5111511.518.51262.5زفتامحمد

الوكيل   44962 راغب راغب 36.52215.512.58.51818.562زفتامحمد

درويش   44963 عبدالشكور عبدالعظيم 3417.51099.512.516.562.5زفتامحمد

ابوشوشة   44964 محمد فتحى 39302014.515201963.5زفتامحمد

حميدة   44965 عبدالعظيم محمد 36.518.5179131818.573زفتامصطفى

درويش    44966 السعيد اللفى اشرف 37.526.5201414.52016.572.5زفتايوسف

الحديدى   44967 احمد السعيد 3522.514.51113.518.516.572.5زفتايوسف
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درويش   44968 ابوالفتوح عباس 34.519.51510.512.518.517.582.5زفتايوسف

ندا    44969 السيد عثمان السيد 1915108.511181172.5زفتااسراء

رضوان   44970 عبداللطيف عبدالله 2987.5108.516.514.552.5زفتاايه

حجاب   44971 نسيم السيد 382218.51313.5171965زفتادنيا

رضوان   44972 رجب وائل 38221913.5151811.583زفتاروان

رضوان   44973 فرحات ابراهيم 18.56.54.51.51.555.556زفتازينب

حميدة   44974 عبدالعظيم السعيد 35.515157.57.512.51166.5زفتاسمر

النظامى   44975 الراعى احمد 25.53.5722.55.59.555.5زفتافاطمه

حسين   44976 محمد محمد 3481021.51010.566.5زفتامريم

سليمان   44977 عبدالله عبدالعظيم 26652.51.59.5956زفتانورهان

الشال   44978 محمد حسنى 22.5852.51.59.58.565زفتاهانم

درويش   44979 عبدالوهاب عصام 3924.517.51311.518.517.566زفتايسرا

سمك   44980 احمد السيد المشتركة    ابراهيم ع الخالق عبد 361514.597.51913.565زفتاعدلى

عبدالوهاب    44981 محمد ابراهيم رضا المشتركة    ابراهيم ع الخالق عبد 109.554.5واحدواحد14.597زفتاعدلى

الغندور   44982 ممدوح سعد المشتركة    ابراهيم ع الخالق عبد 41.5واحدصفرصفرنصف3صفر3.5زفتاعدلى

المشد   44983 السيد عبدالصبور المشتركة    ابراهيم ع الخالق عبد 310.5956.5صفر24810زفتاعدلى

ابوسمك   44984 منسوب يحيى المشتركة    ابراهيم ع الخالق عبد 38.522.516.511.510201559.5زفتاعدلى

البلتاجى    44985 الدين سهام ابراهيم المشتركة    احمد ع الخالق عبد 27.515142410.57.547.5زفتاعدلى

المشد   44986 عبدربه السعيد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 32.518.5131.52.58.510.568.5زفتاعدلى

واصل   44987 العشماوى صالح المشتركة    احمد ع الخالق عبد 3.56.56.545واحد14127.5زفتاعدلى

ابوالعزم   44988 حامد عبدالفتاح المشتركة    احمد ع الخالق عبد 13.5151024.56.5555.5زفتاعدلى

حسيبه   44989 رشدى عصام المشتركة    احمد ع الخالق عبد 38.5161810.510.51814.578.5زفتاعدلى

احمد    44990 سيد عبدالفتاح فتحى المشتركة    احمد ع الخالق عبد 30.5121154131175.5زفتاعدلى
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ابراهيم   44991 عبدالعليم فريد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 29.515122.53.516966.5زفتاعدلى

المشد   44992 ابراهيم محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 3825.517.5108.5191558زفتاعدلى

ابوزيد   44993 احمد محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 38.52616.510.591914.568زفتاعدلى

عامر   44994 عبدالحليم محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 3325.513107.517.516.566.5زفتاعدلى

كساب   44995 عبدالحميد محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 36.52615.510.55.518.51975.5زفتاعدلى

حجاج   44996 عبدالعليم محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 29.515.514.585.517.517.565.5زفتاعدلى

حجاب   44997 عبدالواحد محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 23151035.515.510.544زفتاعدلى

الديب   44998 فوزى محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 29.522.5127.55.518.51666زفتاعدلى

حسيبة   44999 محمود محمد المشتركة    احمد ع الخالق عبد 37.526.517.514152018.576زفتاعدلى

غيدة   45000 احمد مصطفى المشتركة    احمد ع الخالق عبد 28.517.513.53.57.51415.566زفتاعدلى

العوضى   45001 فوزى وائل المشتركة    احمد ع الخالق عبد 3728191311192089.5زفتاعدلى

شراره   45002 منسوب يحيى المشتركة    احمد ع الخالق عبد 24.51615.57.57.5151774زفتاعدلى

عيد   45003 سعد عاطف المشتركة    اسامه ع الخالق عبد 372817.5118.5201986زفتاعدلى

سالم    45004 الطنطاوى الدين محمدصلح المشتركة    اسامه ع الخالق عبد 35301611.513201778.5زفتاعدلى

البنا   45005 عبدالله طلعت المشتركة    اسلم ع الخالق عبد 156.56.527.571144زفتاعدلى

ابوحسين   45006 حسين رضا المشتركة    اشرف ع الخالق عبد 29.517.51457.51814.555.5زفتاعدلى

شرويده   45007 ابوالنصر يحيى المشتركة    اشرف ع الخالق عبد 2517145.58181656زفتاعدلى

الغندور   45008 ممدوح ابراهيم المشتركة    البدرى ع الخالق عبد 1316.5113.55131376زفتاعدلى

مطاوع   45009 السيد ايمن المشتركة    السيد ع الخالق عبد 272412.58.57.517.518.556زفتاعدلى

الرخ   45010 عبدالهادى خيرى المشتركة    توفيق ع الخالق عبد 15.522107.581115.545.5زفتاعدلى

موسى   45011 السيد على المشتركة    توفيق ع الخالق عبد 362919.511122019.566زفتاعدلى

قرقر    45012 محمد محمد ابراهيم المشتركة    حماده ع الخالق عبد 27.52617.511.5122017.565زفتاعدلى

حرك   45013 انيسحمدان المشتركة    حمدان ع الخالق عبد 19.52515.54514.516.564.5زفتاعدلى
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علوان   45014 محمد احمد المشتركة    حمدى ع الخالق عبد 342919.512.59.52019.576زفتاعدلى

عامر   45015 محمد محمد المشتركة    زياد ع الخالق عبد 3628.518.5129.52017.552زفتاعدلى

عويس   45016 يسن عيد المشتركة    سعد ع الخالق عبد 178.511.54.5415.51652زفتاعدلى

درويش   45017 عبداللطيف عبدالفتاح المشتركة    طارق ع الخالق عبد صفر1.5104.55صفر155.510زفتاعدلى

الجمال   45018 ابراهيم طلعت المشتركة    عادل ع الخالق عبد واحد3427.516137.519.75126زفتاعدلى

واصل   45019 عادل عبدالواحد المشتركة    عادل ع الخالق عبد 25.525.51194.517.5861.5زفتاعدلى

عطيه   45020 حسنى علء المشتركة    عادل ع الخالق عبد 2145.541.5صفر11176زفتاعدلى

عقدة   45021 عبدالحنان عبدالعال المشتركة    عبدالحنان ع الخالق عبد نصف3024.514137.518.513.56زفتاعدلى

علوان    45022 عبدالبارى محمد حمدى المشتركة    عبدالرحمن ع الخالق عبد واحد1416.565.53.516.57.55زفتاعدلى

السايح   45023 عبدالعزيز حسنى المشتركة    عبدالعزيز ع الخالق عبد واحد32.527.511.511.5519.5166زفتاعدلى

البلتاجى   45024 محمد عادل المشتركة    عبدالله ع الخالق عبد واحد3626.515127.52018.55زفتاعدلى

همام   45025 صالح علء المشتركة    عصام ع الخالق عبد واحد34.521.510.595.519174زفتاعدلى

زهير   45026 محمد على المشتركة    عصام ع الخالق عبد واحد242412.57.51.516.5155زفتاعدلى

كساب   45027 سعد محمد المشتركة    علء ع الخالق عبد واحد2825.5144216155زفتاعدلى

كساب   45028 عبدالحميد رضا المشتركة    عماد ع الخالق عبد نصف3125.5147.53.517.5155زفتاعدلى

حسين   45029 عمر على المشتركة    عمر ع الخالق عبد صفر3226.5135.5419.515.54زفتاعدلى

شرارة   45030 عبدالعليم رضا المشتركة    كامل ع الخالق عبد نصف30.524.512.511.54.518175زفتاعدلى

سعد   45031 السعيد خالد المشتركة    كريم ع الخالق عبد واحد37.527.517.5137.520195زفتاعدلى

فايد   45032 عبدالمعبود ابراهيم المشتركة    محمد ع الخالق عبد واحد37.527.516.5129.520196زفتاعدلى

ابراهيم   45033 عبدالله اسامه المشتركة    محمد ع الخالق عبد واحد3225.515.511.57.519206زفتاعدلى

الشقر    45034 محمد عبده السيد المشتركة    محمد ع الخالق عبد واحد33.525.514.5118.52012.55زفتاعدلى

كساب   45035 محمد السيد المشتركة    محمد ع الخالق عبد نصف27.521.5117.57.52018.57زفتاعدلى

السايح   45036 عبدالوهاب ايهاب المشتركة    محمد ع الخالق عبد 2.5164.58.59.51010.564.5زفتاعدلى
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المشد   45037 احمد حماده المشتركة    محمد ع الخالق عبد 3328131414.5201977.5زفتاعدلى

علوان   45038 محمد حمدى المشتركة    محمد ع الخالق عبد 30.516.56.5127.51914.544زفتاعدلى

على    45039 عبدالفتاح عبدالفضيل رضا المشتركة    محمد ع الخالق عبد 24.5226.511.51218.51856.5زفتاعدلى

محمد   45040 رشدى سمير المشتركة    محمد ع الخالق عبد 29226.59.59181756.5زفتاعدلى

شرارة   45041 السعودى شحات المشتركة    محمد ع الخالق عبد 8214.5910.5181555.5زفتاعدلى

عطية   45042 راغب طارق المشتركة    محمد ع الخالق عبد 112.57.5811854نصفزفتاعدلى

والى   45043 عبدالعزيز طارق المشتركة    محمد ع الخالق عبد 11.5233.5910181665.5زفتاعدلى

عيد   45044 سعد عاطف المشتركة    محمد ع الخالق عبد 2526.57.5119.5181875.5زفتاعدلى

ابوالسعد   45045 رمضان عبدالعظيم المشتركة    محمد ع الخالق عبد 20301011.51418.52076.5زفتاعدلى

السايح   45046 ابراهيم عبدالفتاح المشتركة    محمد ع الخالق عبد 393019.514.515202067زفتاعدلى

عباسشرارة   45047 عبدالله المشتركة    محمد ع الخالق عبد 12.5241091416.51956.5زفتاعدلى

صابون   45048 محمد عبدالله المشتركة    محمد ع الخالق عبد 31281210.513.5192078زفتاعدلى

الرخ   45049 عبدالقادر عبدالمجيد المشتركة    محمد ع الخالق عبد 9.51557.59.511.57.555.5زفتاعدلى

صابون   45050 الحسينى عصام المشتركة    محمد ع الخالق عبد 13.5154.57.591216.554.5زفتاعدلى

المشد   45051 محروس علء المشتركة    محمد ع الخالق عبد 141977.510.513.51665.5زفتاعدلى

حراز   45052 رمضان على المشتركة    محمد ع الخالق عبد 32.5211010.5121315.556زفتاعدلى

عمر   45053 محمد كمال المشتركة    محمد ع الخالق عبد 38.53019.514.515201865.5زفتاعدلى

سمك   45054 عبدالفتاح محمد المشتركة    محمد ع الخالق عبد 38.5301814.515202076زفتاعدلى

حرك   45055 عبدالخالق ناصر المشتركة    محمد ع الخالق عبد 7.517.5712.510.510.514.554.5زفتاعدلى

سيداحمد   45056 امين ياسر المشتركة    محمد ع الخالق عبد 342816.51214202085.5زفتاعدلى

شرارة   45057 منصور ياسر المشتركة    محمد ع الخالق عبد 2622.541031814.542زفتاعدلى

صابون   45058 مصطفى احمد المشتركة    محمود ع الخالق عبد 4.52345413.512.542.5زفتاعدلى

الجوهرى   45059 انيسسند المشتركة    محمود ع الخالق عبد 383019.511.514.752017.563زفتاعدلى
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رمضان   45060 ابوالفتوح ايمن المشتركة    محمود ع الخالق عبد 33.529125.57.51814.552زفتاعدلى

جاد   45061 عدلى طلعت المشتركة    محمود ع الخالق عبد 17.52574513.58.542زفتاعدلى

الجوهري   45062 عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة    محمود ع الخالق عبد 4.5173.55.5312942.5زفتاعدلى

المشد   45063 محمود عصام المشتركة    محمود ع الخالق عبد 36.52716.51213191463زفتاعدلى

الشيشى   45064 رمضان علء المشتركة    محمود ع الخالق عبد 3125.512.57.57.5181252.5زفتاعدلى

الشقر   45065 عبدالواحد نبيل المشتركة    محمود ع الخالق عبد 5.518757.513541.5زفتاعدلى

الجمال   45066 عبدالمنعم يحيى المشتركة    محمود ع الخالق عبد 11.526107.58.5159.542.5زفتاعدلى

سعد   45067 ابراهيم ابراهيم المشتركة    مصطفى ع الخالق عبد 19261010817.51443.5زفتاعدلى

الشيشى   45068 عبدالرازق ايمن المشتركة    مصطفى ع الخالق عبد 15236.59.5817.51042زفتاعدلى

جاد   45069 عدلى طلعت المشتركة    مصطفى ع الخالق عبد 15.52475.57.515.51352.5زفتاعدلى

بركات   45070 محمد عبدالهادى المشتركة    مصطفى ع الخالق عبد 37.530131212.5202063زفتاعدلى

ابراهيم   45071 ابوالخير جمال المشتركة    هانى ع الخالق عبد 34.524118.510.51614.542.5زفتاعدلى

القرنى   45072 يسن صلح المشتركة    يسن ع الخالق عبد 1116.56.57.57.5148.542زفتاعدلى

الدين    45073 شمس عبدالباسط احمد المشتركة    يوسف ع الخالق عبد 3421.510.59.591614.552.5زفتاعدلى

عيد   45074 محمد اللفى المشتركة    اسراء ع الخالق عبد 35.52410111217.51662زفتاعدلى

صابون     45075 عبدالخالق الحسينى الدين صلح المشتركة    اسراء ع الخالق عبد 14.521.52.59.5411.51362زفتاعدلى

واصل   45076 بدير اسامه المشتركة    اسماء ع الخالق عبد 37.526.51010.511.5191364.5زفتاعدلى

خضر   45077 عبدالعظيم ايمن المشتركة    اسماء ع الخالق عبد 383017.511.51219.51664زفتاعدلى

ابوعمر   45078 عبدالفتاح عصام المشتركة    اسماء ع الخالق عبد 36.52517.510.51118.512.578.5زفتاعدلى

فايد   45079 سلمه عادل المشتركة    الء ع الخالق عبد 352616.511.511191168.5زفتاعدلى

الرخ   45080 محمد عبدالواحد المشتركة    الء ع الخالق عبد 37.53017.513141911.567.5زفتاعدلى

المشد    45081 ابراهيم محمود محمد المشتركة    الء ع الخالق عبد 39.53019.513.515201878.5زفتاعدلى

محفوظ   45082 محمد سلمه المشتركة    امانى ع الخالق عبد 34241712.5101915.569زفتاعدلى
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حرك   45083 محمد سامى المشتركة    امل ع الخالق عبد 38.529.516.513112016.5710زفتاعدلى

الله    45084 جاد عبدالمقتدر عبدالخالق المشتركة    امل ع الخالق عبد 27.516.514.513.51117.517.558زفتاعدلى

حسيبة   45085 رشدى احمد المشتركة    انجى ع الخالق عبد 38.529.518.514152018710زفتاعدلى

الديب   45086 عبدالوهاب على المشتركة    انجى ع الخالق عبد 3729.51912.512.52019710زفتاعدلى

عقده   45087 عبدالشكور احمد المشتركة    انيسه ع الخالق عبد 238107.55161374زفتاعدلى

ابراهيم   45088 سمير عنتر المشتركة    ايمان ع الخالق عبد 37.5271913.5122011.558.5زفتاعدلى

الشقر   45089 صالح وحيد المشتركة    ايمان ع الخالق عبد 38.53019.51314.752015.568.5زفتاعدلى

احمد   45090 محمد السيد المشتركة    ايه ع الخالق عبد 37.529181412.52018.578زفتاعدلى

كساب   45091 المهدى طارق المشتركة    ايه ع الخالق عبد 24.571081.513.56.577.5زفتاعدلى

الديب   45092 عبدالوهاب على المشتركة    ايه ع الخالق عبد 33.52613.58.51017.516.575زفتاعدلى

هرجة   45093 محمد هشام المشتركة    ايه ع الخالق عبد 2615158.51117.51364.5زفتاعدلى
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حرك    45094 احمد سيد ولء المشتركة    ايه ع الخالق عبد 38.53019.51414.75201579.5زفتاعدلى

حرك   45095 زكى كرم المشتركة    حبيبه ع الخالق عبد 37.53019.514.514.752019710زفتاعدلى

واصل   45096 بدير عصام المشتركة    دنيا ع الخالق عبد 38.529.519.51414.752015710زفتاعدلى

السايح   45097 العربى محمد المشتركة    دنيا ع الخالق عبد 25.51512.59.58198.578.5زفتاعدلى

عقده   45098 عبدالشكور محمد المشتركة    دنيا ع الخالق عبد 17.59.567.57.5171045زفتاعدلى

سمك   45099 حامد جمال المشتركة    دولت ع الخالق عبد 28855.5214.513.565زفتاعدلى

عطيه   45100 محمد احمد المشتركة    دينا ع الخالق عبد 39.53017.514.513.5202068زفتاعدلى

حرك   45101 احمد رضا المشتركة    دينا ع الخالق عبد 39.529.518.51515191979.5زفتاعدلى

ابوهرجة    45102 حامد عبدالله شريف المشتركة    دينا ع الخالق عبد 3816.510147.5201769زفتاعدلى

ابوحسين   45103 عماد محمد المشتركة    دينا ع الخالق عبد 39.5201813122018.565.5زفتاعدلى

شرارة   45104 بدير وائل المشتركة    رحاب ع الخالق عبد 39.528.518.51313.519.51867.5زفتاعدلى

عطية   45105 صالح محمد المشتركة    رقيه ع الخالق عبد 38.51515.51312201876زفتاعدلى

الطنطاوي   45106 رأفت احمد المشتركة    رنا ع الخالق عبد 392316.514.514.752017.576.5زفتاعدلى

عطية   45107 محمد صلح المشتركة    رنا ع الخالق عبد 39101113.55201867زفتاعدلى

عمر   45108 راشد مصطفى المشتركة    رنا ع الخالق عبد 30.515594.5201566.5زفتاعدلى

واصل   45109 عبدالحافظ خيرى المشتركة    ريم ع الخالق عبد 286.547.521917.567زفتاعدلى

عطيه   45110 محمد عبدالعزيز المشتركة    ريم ع الخالق عبد 39.519.517148.5201758زفتاعدلى

خليل    45111 عبدالبديع عبدالمهيمن م المشتركة    ريها ع الخالق عبد 31.5116.57.53.5171666.5زفتاعدلى

هرجة   45112 محمد عصام المشتركة    ريهام ع الخالق عبد 17.53.55.541.512.511.567زفتاعدلى

ابوحسين   45113 عمر سالم المشتركة    ساره ع الخالق عبد 39.5281914.515201768زفتاعدلى

عطية   45114 طلعت عبدالعزيز المشتركة    ساره ع الخالق عبد 39.52817.513.513.5201867.5زفتاعدلى

العوضى    45115 محمد عبدالرؤف اشرف المشتركة    سعاد ع الخالق عبد 2712.57.552201866.5زفتاعدلى

حرك   45116 عبدالرؤف عبدالله المشتركة    سعاد ع الخالق عبد 159.534.52.519.57.558زفتاعدلى
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الطوخى   45117 عبدالمعبود اشرف المشتركة    شاديه ع الخالق عبد 1611.575.532011.563.5زفتاعدلى

عطيه    45118 احمد ماهر احمد المشتركة    شاهنده ع الخالق عبد 39.528.5181514.5202069زفتاعدلى

حرك   45119 ابوالخير ابراهيم المشتركة    شهد ع الخالق عبد 3712.51314.58.52013.569زفتاعدلى

جاد   45120 منصور عبدالخالق المشتركة    شهد ع الخالق عبد 382119.51514.52015.569.5زفتاعدلى

العطار   45121 عبدالخالق حامد المشتركة    عايده ع الخالق عبد 3925.5181512191869.5زفتاعدلى

شاهين   45122 عبدالفتاح احمد المشتركة    عتاب ع الخالق عبد 566.510.52.526.567زفتاعدلى

الهرميس   45123 كرم تامر المشتركة    عزه ع الخالق عبد 62.55.57.523.54.541.5زفتاعدلى

موسي   45124 فتحى محمد المشتركة    عصمت ع الخالق عبد 32.5121513.58.51813.556زفتاعدلى

متولى   45125 عبدالهادى عبدالله المشتركة    فاطمه ع الخالق عبد 393020151519.514610زفتاعدلى

موسي   45126 فتحى قطب المشتركة    فاطمه ع الخالق عبد 392519.514.513.519.512.567.5زفتاعدلى

عيد   45127 احمد محمد المشتركة    فدوى ع الخالق عبد 3730201511191577زفتاعدلى

حسيبه   45128 محمد ايمن المشتركة    فرح ع الخالق عبد 3422.517143.515.51465.5زفتاعدلى

والى   45129 فتحى ابراهيم المشتركة    فوزيه ع الخالق عبد 39.529201515201568.5زفتاعدلى

الشقر   45130 زكى عادل المشتركة    فوزيه ع الخالق عبد 278.516.511.54111547زفتاعدلى

عيسي   45131 ابراهيم محمد المشتركة    فوزيه ع الخالق عبد 382219.51514.51913.567زفتاعدلى

خليفه   45132 سعد ايمن المشتركة    ليلى ع الخالق عبد 39.5271915152013.568زفتاعدلى

ابويوسف   45133 عبدالله عبدالمهيمن المشتركة    ليلى ع الخالق عبد 2581010.53101164.5زفتاعدلى

المشد   45134 محمد جمال المشتركة    مرفت ع الخالق عبد 3519.51514.55.51712.565زفتاعدلى

سعد   45135 راغب عبدالشافى المشتركة    مرفت ع الخالق عبد 3621.513.5135.51914.566.5زفتاعدلى

حرك   45136 لطفى طريف المشتركة    مريم ع الخالق عبد 33.51715135.516.511.553.5زفتاعدلى

سليمان   45137 سعد على المشتركة    مريم ع الخالق عبد 38201813.55.5181554.5زفتاعدلى

المشد   45138 فتحى محمود المشتركة    مريم ع الخالق عبد 39.51819.514.51419.515.564.5زفتاعدلى

عقدة   45139 عبدالعال جمال المشتركة    ملكه ع الخالق عبد 913.512.55254.564زفتاعدلى
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الشقر   45140 صلح هايثم المشتركة    منار ع الخالق عبد 147.512.52253.543زفتاعدلى

الجوهرى   45141 عبدالفضيل جمال المشتركة    منه ع الخالق عبد 31121091215.512.556زفتاعدلى

عطية   45142 محمد صلح المشتركة    منه ع الخالق عبد 38.5913.513121816.564.5زفتاعدلى

مسلم   45143 محمد صلح المشتركة    منه ع الخالق عبد 39.52919.515152017.568.5زفتاعدلى

واصل   45144 عبدالله سعد المشتركة    مياده ع الخالق عبد 39.52818.514.513.52017.579.5زفتاعدلى

سليمان   45145 عبدالمهيمن سليمان المشتركة    مياده ع الخالق عبد 39.525.518.513.513.5201869.5زفتاعدلى

غنيمه   45146 بدوى محمد المشتركة    نانسى ع الخالق عبد 3827191111201958.5زفتاعدلى

عمر   45147 فتحى ايمن المشتركة    ندا ع الخالق عبد 3515.512101112.51655.5زفتاعدلى

صابون   45148 ممدوح سامى المشتركة    ندا ع الخالق عبد 39.528.518.5131419.51659.5زفتاعدلى

عطيه   45149 محمد ابوالفتوح المشتركة    ندى ع الخالق عبد 36.52017.51112.519.514.556.5زفتاعدلى

الشافعى    45150 عبدالعزيز حماد احمد المشتركة    ندى ع الخالق عبد 38171712.513.517.516.576.5زفتاعدلى

سعد   45151 صالح يسرى المشتركة    نرمين ع الخالق عبد 378.5101312.517.51657زفتاعدلى

الشيخ   45152 عبدالوهاب ابوالفتوح المشتركة    نعمه ع الخالق عبد 35.5151713.511.518.51858زفتاعدلى

الرخ   45153 عبدالهادى خيرى المشتركة    نعيمه ع الخالق عبد 25.511.511.581111.51757زفتاعدلى

المشد   45154 محمود عادل المشتركة    نورهان ع الخالق عبد 34.51113.511.513151868زفتاعدلى

عطيه   45155 صالح محمد المشتركة    نورهان ع الخالق عبد 39.52518.51414.518.516.579.5زفتاعدلى

المشد    45156 ابراهيم عبدالله نصرت المشتركة    نيره ع الخالق عبد 39.516.51713.512.518.51868زفتاعدلى

سعد    45157 المرسى عبدالعزيز ماجد المشتركة    هاجر ع الخالق عبد 35.510.511.51111.51515.565.5زفتاعدلى

احمد    45158 ابوسيد مصطفى عزت المشتركة    هانم ع الخالق عبد 3710.514.511.51317.51669زفتاعدلى

كساب   45159 عبدالموجود فايق المشتركة    هند ع الخالق عبد 38.511.513.510.514191869.5زفتاعدلى

شرارة   45160 عبدالحفيظ راغب المشتركة    ولء ع الخالق عبد 3910.51311131718.579زفتاعدلى

مسلم   45161 محمد صلح المشتركة    يمنى ع الخالق عبد 39.52719.51515201966.5زفتاعدلى

احمد    45162 سيد عبدالمنصف امين المشتركة   احمد اليمن شبرا 12.545.535.531353.5زفتاكفر
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دراز   45163 محسن خالد المشتركة   احمد اليمن شبرا 202.5557.5310.562زفتاكفر

دعبس   45164 فرحات رمضان المشتركة   احمد اليمن شبرا 3.542صفر327.5صفر2.5زفتاكفر

درويش   45165 محمود عماد المشتركة   احمد اليمن شبرا 37281912.5142015.562.5زفتاكفر

الله    45166 جاد السباعى نعيم المشتركة   اشرف اليمن شبرا 35.5221911.59.51411.562.5زفتاكفر

نعمةالله   45167 السيد محمد المشتركة   امين اليمن شبرا واحد76واحد525.5صفر6.5زفتاكفر

هواش   45168 محمد ابراهيم المشتركة   ايمن اليمن شبرا 2526.53.54.51611.552.5زفتاكفر

صالح   45169 توفيق محمد المشتركة   ايهاب اليمن شبرا 172.542.55107.561.5زفتاكفر

البنا    45170 جابر احمد السيد المشتركة   بلل اليمن شبرا نصف5.534.55واحد1144.5زفتاكفر

حجازى   45171 عبدالشافى ابراهيم المشتركة   حسام اليمن شبرا 5.53.54.541.5واحد134.56زفتاكفر

نصار   45172 منصور عبدالله المشتركة   سعد اليمن شبرا 3712.5148.58.5141662.5زفتاكفر

الجوهرى   45173 السعيد عبدالله المشتركة   سعيد اليمن شبرا 13.54.54.51.57.557.552زفتاكفر

صالح   45174 صلح محمد المشتركة   سيف اليمن شبرا 2056.537.55.58.552زفتاكفر

جادالله   45175 عبدالحكيم ابراهيم المشتركة   عادل اليمن شبرا 349.512.57.57.51214.552.5زفتاكفر

هواش   45176 عبدالعزيز عبدالفتاح المشتركة   عادل اليمن شبرا 31.5473651342زفتاكفر

جعفر   45177 عبدالوهاب حسين المشتركة   عبدالحكيم اليمن شبرا 202.56.527.54.5962.5زفتاكفر

عبدالجليل   45178 عبدالحميد ابراهيم المشتركة   عبدالحميد اليمن شبرا 37271712.513.5181773زفتاكفر

دراز    45179 محمد عبدالخالق محمد المشتركة   عبدالخالق اليمن شبرا 5.52.55.562نصف2صفر7.5زفتاكفر

جادالله   45180 عبدالعزيز السعيد المشتركة   عبدالعزيز اليمن شبرا 22.584.537.51012.562.5زفتاكفر

حجازى   45181 عبداللطيف محمد المشتركة   عبداللطيف اليمن شبرا واحد2.536.54واحد71.52.5زفتاكفر

البنا   45182 عبدالله مجدى المشتركة   عبدالله اليمن شبرا 338.5128.54.513.51763زفتاكفر

جادالله   45183 عبدالله محمد المشتركة   عبدالله اليمن شبرا 225.51042.55.51743زفتاكفر

السلخ   45184 عبدالله مراد المشتركة   عبدالله اليمن شبرا 15.5410335.5443.5زفتاكفر

ابوالسعد   45185 السعيد محمد المشتركة   على اليمن شبرا 5843واحد2.52واحد11زفتاكفر
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الشال   45186 عبدالفتاح المشتركة   فارسطارق اليمن شبرا 1011.543واحد2264.52.5زفتاكفر

حسان   45187 سيد المشتركة   فارسمحمد اليمن شبرا 5543واحدنصف4.534زفتاكفر

ابوالسعد   45188 محمود احمد المشتركة   كريم اليمن شبرا نصف25.535.552.5109.54زفتاكفر

عطاالله   45189 عبدالسميع عصام المشتركة   كريم اليمن شبرا 38.52819.51515201254زفتاكفر

محمد   45190 سعد احمد المشتركة   محمد اليمن شبرا 289.55.57.54.51110.574زفتاكفر

الشابورى   45191 ابواليزيد السيد المشتركة   محمد اليمن شبرا 2997.5851213.563زفتاكفر

عبدالجليل   45192 شحاته السيد المشتركة   محمد اليمن شبرا 2876.587.510.51053.5زفتاكفر

العويشى   45193 عاطف تامر المشتركة   محمد اليمن شبرا 37.519.5191414.51714.556.5زفتاكفر

جادالله   45194 الشافعى راغب المشتركة   محمد اليمن شبرا 3843واحد61.531.5زفتاكفر

جعفر   45195 محمد رمضان المشتركة   محمد اليمن شبرا 51264واحد11.55.562.5زفتاكفر

السيسى   45196 صالح عادل المشتركة   محمد اليمن شبرا 36.51613.5121218.5964.5زفتاكفر

هواش   45197 عبدالعزيز عادل المشتركة   محمد اليمن شبرا 24.5977.5514865زفتاكفر

الشال   45198 فريد عبدالله المشتركة   محمد اليمن شبرا 2310.5683141054زفتاكفر

حسين   45199 عزت عزت المشتركة   محمد اليمن شبرا 351815.513.511.5191976زفتاكفر

ابوحسين   45200 عثمان على المشتركة   محمد اليمن شبرا 3216.5151291917.574.5زفتاكفر

قريش   45201 غالب على المشتركة   محمد اليمن شبرا 3215107.55.514.51674.5زفتاكفر

عبدالجليل    45202 الراعى على فوزى المشتركة   محمد اليمن شبرا 11.54554.54.5962زفتاكفر

حسين   45203 محمد محمود المشتركة   محمد اليمن شبرا 181.55.57.54.51.576.52زفتاكفر

السعدنى   45204 مصطفى ياسر المشتركة   محمد اليمن شبرا 29.516.51513.513.512.51653.5زفتاكفر

الشال   45205 حسنى مصطفى المشتركة   محمود اليمن شبرا 25.515.542.55.571351.5زفتاكفر

السلخ   45206 زكى السيد المشتركة   مصطفى اليمن شبرا 31.519.511.5810181852.5زفتاكفر

صالح   45207 صلح محمود المشتركة   مصطفى اليمن شبرا 258103.57.591672.5زفتاكفر

العتربى   45208 مصطفى هانى المشتركة   مصطفى اليمن شبرا 35.518.518111419.7515.552.5زفتاكفر
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ابوحسين   45209 عبدالله محمد المشتركة   منصور اليمن شبرا 3517.51812.512.5191673زفتاكفر

هواش   45210 الدسوقى عبدالناصر المشتركة   مهند اليمن شبرا 32.517104415.517.552.5زفتاكفر

نصار   45211 نصر حمدى المشتركة   نصر اليمن شبرا واحد138صفر29.51824.510زفتاكفر

حسين   45212 توفيق احمد المشتركة   يوسف اليمن شبرا 3315355.5101262زفتاكفر

الشال   45213 صلح جمال المشتركة   يوسف اليمن شبرا 1653.54.5555.551.5زفتاكفر

عطالله   45214 خليل محمود المشتركة   يوسف اليمن شبرا 1794.57.55.5101042.5زفتاكفر

عبدالجليل   45215 على جابر المشتركة   اسراء اليمن شبرا 3728.514.5141519.51468.5زفتاكفر

صالح   45216 محمد عبدالسميع المشتركة   اسراء اليمن شبرا 38.5251212.512.51516.554.5زفتاكفر

دعبس   45217 فهمى محمود المشتركة   اسراء اليمن شبرا 37.5181011.51016.51774.5زفتاكفر

حجازى   45218 احمد عادل المشتركة   اسماء اليمن شبرا 35.522711.59.51717.573زفتاكفر

غنيمة   45219 البسيونى نصر المشتركة   اسماء اليمن شبرا 3818.51714.514.518.51784.5زفتاكفر

دعبس   45220 ابوبكر محمد المشتركة   امانى اليمن شبرا 3415127.55.516.515.554.5زفتاكفر

حجازى   45221 عبدالمقتدر صلح المشتركة   اميره اليمن شبرا 2.52.56.572.5واحد4.58.54زفتاكفر

حسين   45222 الغمرى عبدالرحمن المشتركة   امينه اليمن شبرا 26.517.564313.512.564.5زفتاكفر

ابوحسين    45223 حامد على صادق المشتركة   ايمان اليمن شبرا 26.51562.51.512.511.563.5زفتاكفر

حجاب   45224 توفيق على المشتركة   ايمان اليمن شبرا 38261913.51319.515.566زفتاكفر

حرك   45225 عبداللطيف محارب المشتركة   ايمان اليمن شبرا 11.51262.5صفر19.510.563.5زفتاكفر

نصار   45226 منصور احمد المشتركة   ايه اليمن شبرا 24.515.557.51.510.512.551.5زفتاكفر

عبدالجليل   45227 امين ايهاب المشتركة   بسنت اليمن شبرا 362311131014.51773.5زفتاكفر

محمود   45228 وهيد السعداوى المشتركة   خلود اليمن شبرا 3827.519.5131419.751864.5زفتاكفر

حجازى   45229 جابر عبدالعزيز المشتركة   دنيا اليمن شبرا 66.541.5نصف153.51.53زفتاكفر

العشماوى   45230 ابراهيم نبيل المشتركة   دنيا اليمن شبرا 37.5231712.51419.51862.5زفتاكفر

دعبس   45231 جابر مصطفى المشتركة   دينا اليمن شبرا 35.51516.59.54.5181677زفتاكفر
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حجازى   45232 عبداللطيف محمد المشتركة   رنا اليمن شبرا 3320.51487.517.51473زفتاكفر

عبدالجليل   45233 السيد محمد المشتركة   زينب اليمن شبرا 1111.553واحد2110.56.55زفتاكفر

دراز    45234 عبدالستار عبدالخالق عبدالله المشتركة   سعديه اليمن شبرا 3018.5107.58171663زفتاكفر

حسين    45235 عبدالسميع محمود احمد المشتركة   سهيله اليمن شبرا 261210.58.561616.543زفتاكفر

خليف   45236 طلعت اشرف المشتركة   شروق اليمن شبرا 3729.518.513.51419.51683زفتاكفر

حجازى   45237 عبدالفتاح اشرف المشتركة   شروق اليمن شبرا 2515108.52.51715.562.5زفتاكفر

عبدالناصر   45238 فوزى شعبان المشتركة   شهد اليمن شبرا 30.5157.55.5515.51464زفتاكفر

الشابورى   45239 نصر عصام المشتركة   شهد اليمن شبرا 3726.517.51210161676.5زفتاكفر

الشال   45240 غازى فتحى المشتركة   شهد اليمن شبرا 3930191311.519.518.587زفتاكفر

بعره   45241 عبدالفتاح محمد المشتركة   ضحى اليمن شبرا 393019.514152017.5710زفتاكفر

حجازى   45242 ابراهيم محمد المشتركة   عزه اليمن شبرا 36.52319.513.511.519.514.573.5زفتاكفر

عبدالجليل   45243 حامد محمود المشتركة   عل اليمن شبرا 361518.510.51118.512.563.5زفتاكفر

الحفناوى   45244 عبدالفتاح عبدالمنعم المشتركة   فاطمه اليمن شبرا 3317.5115.56131363زفتاكفر

حراز   45245 نصر يسرى المشتركة   كريمه اليمن شبرا 32.51572.54.514.51172.5زفتاكفر

الشابورى   45246 ابواليزيد السيد المشتركة   لميس اليمن شبرا 32.512.5107.55.512.51363زفتاكفر

جعفر   45247 عبدالملك عبدالوهاب المشتركة   ليلى اليمن شبرا 2815105412.57.583.5زفتاكفر

عبدالجليل   45248 عبدالجليل عبالله المشتركة   مروه اليمن شبرا 39.5301914.5152016.584زفتاكفر

جادالله   45249 طلعت محمد المشتركة   مريم اليمن شبرا 39291914.514.5201584زفتاكفر

السعدنى   45250 عبدالغفور عبدالرحمن المشتركة   منه اليمن شبرا 2910.51145.513873زفتاكفر

عطوه   45251 عبدالحليم محمد المشتركة   منه اليمن شبرا 37.525.51811.5919.515.583زفتاكفر

حسين   45252 حلمى توفيق المشتركة   مى اليمن شبرا 32.5251010.5914.516.582زفتاكفر

هواش   45253 سليمان عبدالسميع المشتركة   مى اليمن شبرا 37.529.519.5131219.516.583زفتاكفر

كامل   45254 نادى محمد المشتركة   مى اليمن شبرا 30156.54411.514.582.5زفتاكفر
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البنا   45255 وجيه محمد المشتركة   ناهد اليمن شبرا 27.51110.52.53.511.5962زفتاكفر

دراز   45256 السيد ابراهيم المشتركة   نسمه اليمن شبرا 39301914.5152016.597.5زفتاكفر

عطاالله   45257 المحمدى محمد المشتركة   نورهان اليمن شبرا 352815.5127.51616.573.5زفتاكفر

حسين   45258 العشماوى عبدالمنعم المشتركة   هبه اليمن شبرا 39.530201514.52016.595زفتاكفر

صالح   45259 عثمان سامى المشتركة   هدى اليمن شبرا 382613.58.55.517.51183.5زفتاكفر

عطاالله   45260 ابوبكر احمد المشتركة   هدير اليمن شبرا 219533117.574زفتاكفر

دراز   45261 محسن اسامه المشتركة   هدير اليمن شبرا 191055.52.5108.593.5زفتاكفر

غانم   45262 احمد ابراهيم المشتركة   هند اليمن شبرا 29.51510.51.5310.51682.5زفتاكفر

سلمه   45263 السيد ابراهيم المشتركه   ابراهيم عبية البهى 29.510.5128.58.514.5741.5زفتاالشهيدانور

جادالله   45264 محمد السيد المشتركه   ابراهيم عبية البهى 1410797.5104.563زفتاالشهيدانور

داود   45265 ابراهيم عاصم المشتركه   ابراهيم عبية البهى 24.59.56125.51310.553.5زفتاالشهيدانور

قش   45266 محمود خالد المشتركه   ابوريه عبية البهى 4.5105.536134.551.5زفتاالشهيدانور

العجورى   45267 الطنطاوى ابراهيم المشتركه   احمد عبية البهى واحد782.55.55.5102.54زفتاالشهيدانور

طاش   45268 توفيق ابراهيم المشتركه   احمد عبية البهى 29.5155137.517.51052زفتاالشهيدانور

الخولى   45269 عبدالعاطى ابراهيم المشتركه   احمد عبية البهى 211538511.5642.5زفتاالشهيدانور

عصر   45270 ابومسلم ابومسلم المشتركه   احمد عبية البهى 24155.510.5614.51042.5زفتاالشهيدانور

المزين   45271 محمد احمد المشتركه   احمد عبية البهى 25.5221011.57.518.510.553زفتاالشهيدانور

حسين   45272 صالح اشرف المشتركه   احمد عبية البهى 14.511.53.53415853زفتاالشهيدانور

الشرقاوى   45273 عيسى اشرف المشتركه   احمد عبية البهى 29221011.51018.510.552.5زفتاالشهيدانور

شوشة   45274 السعيد السعيد المشتركه   احمد عبية البهى 2515.51012.57.571152.5زفتاالشهيدانور

السيسى   45275 شوقى السيد المشتركه   احمد عبية البهى 1818.5611.57.519.51342زفتاالشهيدانور

هدهد   45276 احمد المتولى المشتركه   احمد عبية البهى 3729181314.52013.553.5زفتاالشهيدانور

حسين   45277 العايق حسين المشتركه   احمد عبية البهى 18.596117.515.5743.5زفتاالشهيدانور



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2103

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

دنيا    45278 عبدالله رضا المشتركه   احمد عبية البهى 1111.55116113.553.5زفتاالشهيدانور

حجاج    45279 شوقى محمد رضا المشتركه   احمد عبية البهى 20.518.510125.5178.553زفتاالشهيدانور

الطوخى   45280 احمد سامى المشتركه   احمد عبية البهى 37.5241412.512.519.514.573زفتاالشهيدانور

حماد   45281 فوزى سامى المشتركه   احمد عبية البهى 3624151311.5191462زفتاالشهيدانور

سلم   45282 البهى سعيد المشتركه   احمد عبية البهى 156951810.562.5غـزفتاالشهيدانور

شعبان   45283 فتحى سمير المشتركه   احمد عبية البهى 36.522.511121219.514.572زفتاالشهيدانور

دنيا   45284 البندارى شبل المشتركه   احمد عبية البهى 16.517.56.587.518.51452.5زفتاالشهيدانور

بقا   45285 السيداحمد عادل المشتركه   احمد عبية البهى 118101.55.513.51074زفتاالشهيدانور

هدهد   45286 احمد عبدالمحسن المشتركه   احمد عبية البهى 32.528.5168.59.518.51374.5زفتاالشهيدانور

علم   45287 عطيه عبدالمنصف المشتركه   احمد عبية البهى 31.529.518.5121118.514.575زفتاالشهيدانور

الدبشه   45288 رمضان عزت المشتركه   احمد عبية البهى 34.52918.514.51519.51875زفتاالشهيدانور

غنيم   45289 عطيه عطيه المشتركه   احمد عبية البهى 3428.518.51312.518.51765زفتاالشهيدانور

العجوري   45290 خميس علء المشتركه   احمد عبية البهى 37302013.514.7519.51885زفتاالشهيدانور

داود   45291 طلعت علء المشتركه   احمد عبية البهى 373018131119.51775زفتاالشهيدانور

شرع   45292 عبدالعليم على المشتركه   احمد عبية البهى 332617131119.51784زفتاالشهيدانور

دنيا   45293 عنتر فوزى المشتركه   احمد عبية البهى 37.52919.511.513.52015.584.5زفتاالشهيدانور

الخولى   45294 محمد كمال المشتركه   احمد عبية البهى غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيدانور

دنيا   45295 حسين مجدى المشتركه   احمد عبية البهى 36.52919141519.51875.5زفتاالشهيدانور

شلبايه   45296 احمد محمد المشتركه   احمد عبية البهى 3622.519.514152016.584.5زفتاالشهيدانور

السيسى   45297 شلبى محمد المشتركه   احمد عبية البهى 31.5271810.513.519.51784زفتاالشهيدانور

حماد   45298 طلعت محمد المشتركه   احمد عبية البهى 4.55104.53.51011.553زفتاالشهيدانور

حسين   45299 عبدالجواد محمد المشتركه   احمد عبية البهى 34.527.5199.5101812.573زفتاالشهيدانور

الزنتوت   45300 عبدالعزيز محمد المشتركه   احمد عبية البهى 19.5171047.511.511.553.5زفتاالشهيدانور
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عصر   45301 عبدالفتاح محمد المشتركه   احمد عبية البهى 31.52713.57.510191784.5زفتاالشهيدانور

برغوت   45302 عبدالمعبود محمد المشتركه   احمد عبية البهى 3423.5131210.519.51875زفتاالشهيدانور

دنيا   45303 عبدالوهاب محمد المشتركه   احمد عبية البهى 169.510.5610.514.513.554زفتاالشهيدانور

الصباغ   45304 عبدربه محمد المشتركه   احمد عبية البهى 919.515.557.513.51163زفتاالشهيدانور

سعد   45305 محمد محمد المشتركه   احمد عبية البهى 37.528.52012.51519.518.574.5زفتاالشهيدانور

عيسى    45306 محمد السيد محمود المشتركه   احمد عبية البهى 6.515.512.57.55.514.51184زفتاالشهيدانور

الجدع   45307 النصارى مسعد المشتركه   احمد عبية البهى 210.54.55.5651063.5زفتاالشهيدانور

الكومى   45308 ابراهيم ممدوح المشتركه   احمد عبية البهى 25.520147.57.5111353.5زفتاالشهيدانور

عصر   45309 عبدالله ياسر المشتركه   احمد عبية البهى 212011.598.5111564زفتاالشهيدانور

حسين   45310 محمود حسام المشتركه   ادهم عبية البهى 32271310.58.5151563.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45311 رمضان محمد المشتركه   اسامه عبية البهى 342816.511917.51573.5زفتاالشهيدانور

الصفر   45312 مصطفى عبدالحد المشتركه   الحسن عبية البهى 34.5261713.57.518.51473زفتاالشهيدانور

ناصف   45313 ابراهيم عبدالمنعم المشتركه   السعيد عبية البهى 14.513.512.512.57.5141463.5زفتاالشهيدانور

رزق   45314 المتولى محمد المشتركه   السعيد عبية البهى 18.5251510.58.5161463.5زفتاالشهيدانور

شاهين   45315 سند السيد المشتركه   السيد عبية البهى 2154.57.5612.51073.5زفتاالشهيدانور

الكومي   45316 السيد محمد المشتركه   السيد عبية البهى 11.515105.5810.51553.5زفتاالشهيدانور

سلم   45317 ابراهيم هانى المشتركه   السيد عبية البهى 31.5251398.515.51373.5زفتاالشهيدانور

علم   45318 السيد وليد المشتركه   السيد عبية البهى 917.51067.5101368زفتاالشهيدانور

عبدالجليل   45319 عايد عمران المشتركه   الغريب عبية البهى 923.57.5961013.573.5زفتاالشهيدانور

نافع   45320 محمد احمد المشتركه   ايهاب عبية البهى 12.523.513.595.514.51453.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45321 عبدالمعطى ياسر المشتركه   باسم عبية البهى 2528.514127.51715.563.5زفتاالشهيدانور

البواب   45322 البيومى عبدالله المشتركه   بيومى عبية البهى 13.52512.594.5111553.5زفتاالشهيدانور

طاش   45323 توفيق ابراهيم المشتركه   توفيق عبية البهى 32.524.51810.561815.583.5زفتاالشهيدانور
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برغوت   45324 ابوالعزايم عصام المشتركه   حازم عبية البهى 34271812.510.5181583.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45325 احمد احمد المشتركه   حسام عبية البهى 33.5291712.5818.514.564زفتاالشهيدانور

قش   45326 مصطفى حسن المشتركه   حسام عبية البهى 292915128181563.5زفتاالشهيدانور

حسين   45327 ابوالفتوح خضر المشتركه   حسن عبية البهى 3224.514.512.57.5171555زفتاالشهيدانور

عصر   45328 فتوح محمد المشتركه   خالد عبية البهى 315763.5109.553زفتاالشهيدانور

برغوت   45329 سليمان سامى المشتركه   رامى عبية البهى 2381311.57.5191265زفتاالشهيدانور

النجار   45330 عبدالحكيم عبدالله المشتركه   ربيع عبية البهى 17.541013.57.51414.542زفتاالشهيدانور

الحلوجى   45331 السيد محمد المشتركه   ربيع عبية البهى 37.51819.751311.51916.573.5زفتاالشهيدانور

الزكى   45332 السيد محمد المشتركه   رضا عبية البهى 3316.5189.59.518.51863.5زفتاالشهيدانور

عيد   45333 محمد رفعت المشتركه   رفعت عبية البهى 15.571510516.514.542زفتاالشهيدانور

الحصرى   45334 معوض ابراهيم المشتركه   زياد عبية البهى 24.515.51614518.510.552.5زفتاالشهيدانور

عمر   45335 طه اشرف المشتركه   زياد عبية البهى 3217.518133.51812.553زفتاالشهيدانور

بقا   45336 عبدالمقتدر محمد المشتركه   زياد عبية البهى 36.52519.513142018.544زفتاالشهيدانور

حسين   45337 محمود ياسر المشتركه   زياد عبية البهى 11.5914.58.5612.51263زفتاالشهيدانور

عمرو   45338 احمد عادل المشتركه   سعد عبية البهى 3224191513.519.517.573زفتاالشهيدانور

سلم   45339 حسن محمد المشتركه   سلم عبية البهى 362319141419.517.593.5زفتاالشهيدانور

البواب   45340 عبدالجواد مسعد المشتركه   سلمه عبية البهى 321918.5151419.519.564.5زفتاالشهيدانور

الكومى   45341 محمد اشرف المشتركه   سيف عبية البهى 37.5292014.5152019.594زفتاالشهيدانور

مصباح   45342 عبدالعظيم المحمدى المشتركه   شريف عبية البهى 38.528201514.52019.584زفتاالشهيدانور

دنيا   45343 يوسف فوزى المشتركه   شوقى عبية البهى 201512.5127.5171873زفتاالشهيدانور

عيسي   45344 شوقى محمد المشتركه   شوقى عبية البهى 15.5914.513614.515.552.5زفتاالشهيدانور

سلم   45345 عبدالمعطى مصطفى المشتركه   صلح عبية البهى 34.52518.514132017.564زفتاالشهيدانور

سلم   45346 جبر طلعت المشتركه   طارق عبية البهى 16911.57.56149.541.5زفتاالشهيدانور
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عبده   45347 عبدالله محمد المشتركه   طارق عبية البهى 30171714817.517.544زفتاالشهيدانور

مصباح   45348 عبدالله محمد المشتركه   طارق عبية البهى 252516.513.58181653زفتاالشهيدانور

مختار   45349 طاهر محمد المشتركه   طاهر عبية البهى 20.5810.512.56181263زفتاالشهيدانور

عبده   45350 فراج صلح المشتركه   طه عبية البهى 221714.5147.51916.552زفتاالشهيدانور

عيسى   45351 محمد احمد المشتركه   عادل عبية البهى 3321.517.51413.5201473.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45352 حسن عادل المشتركه   عادل عبية البهى 27.5191615819.751443زفتاالشهيدانور

حسين   45353 السيد عدنان المشتركه   عادل عبية البهى 4115.57.529.56.542.5زفتاالشهيدانور

برغوت   45354 عبدالمعبود عبدالله المشتركه   عاصم عبية البهى 66.51082141263زفتاالشهيدانور

شقيم   45355 السعيد عاطف المشتركه   عاطف عبية البهى 5.5103.52.5610.543واحدزفتاالشهيدانور

عبدالحليم   45356 عبدالحميد عبدالحميد المشتركه   عاطف عبية البهى 35.5107.557.5941.5زفتاالشهيدانور

الكومى   45357 عبدالحميد عاطف المشتركه   عبدالحميد عبية البهى 34.52619.51410201567.5زفتاالشهيدانور

حماد   45358 عزت ابراهيم المشتركه   عبدالخالق عبية البهى 34.527191411.519.513.583.5زفتاالشهيدانور

الصفر   45359 محمد حسين المشتركه   عبدالرحمن عبية البهى 382819.75141519.51372.5زفتاالشهيدانور
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الجندى   45360 عبدالرحمن عبدالواحد المشتركه   عبدالرحمن عبية البهى 8.57103.5211.51041.5زفتاالشهيدانور

شوشة   45361 السعيد عمر المشتركه   عبدالعظيم عبية البهى واحد124.54صفر1.5452.5زفتاالشهيدانور

عصر   45362 عبدالعاطى محمد المشتركه   عبدالفتاح عبية البهى 9137.5101.512.56.544زفتاالشهيدانور

منتصر   45363 شوقى ابراهيم المشتركه   عبدالله عبية البهى 10131.512642صفر2.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45364 عبدالله ابراهيم المشتركه   عبدالله عبية البهى 33.52419147.51910.553.5زفتاالشهيدانور

حسين   45365 عبدالله اشرف المشتركه   عبدالله عبية البهى 341919.75148.5201473.5زفتاالشهيدانور

عبده   45366 عبدالله خالد المشتركه   عبدالله عبية البهى 27.51219.5128.518.513.573.5زفتاالشهيدانور

الجدع   45367 عبدالمنعم ربيع المشتركه   عبدالله عبية البهى 11.51112.594.51613.542زفتاالشهيدانور

حماد   45368 السعيد عبدالحميد المشتركه   عبدالله عبية البهى واحد1213.511.5107.510.554زفتاالشهيدانور

البواب   45369 محمود عبدالوهاب المشتركه   عبدالله عبية البهى صفر1.57.56.54.5265.54زفتاالشهيدانور

عبده   45370 مصطفى محمد المشتركه   عبدالله عبية البهى 27.510138.541710.584زفتاالشهيدانور

عبدالحليم   45371 احمد حماده المشتركه   عبدالمنعم عبية البهى 32.516.5158.5419.51374.5زفتاالشهيدانور

الخولى   45372 عبدالمنعم محمد المشتركه   عبدالمنعم عبية البهى صفر5.5674.51.5254زفتاالشهيدانور

الحصري    45373 محمد عبدالمنعم وفيق المشتركه   عبدالمنعم عبية البهى 264.5448129.554زفتاالشهيدانور

مصباح   45374 شاكر محمد المشتركه   عبده عبية البهى 28.511.56.51012.518.55.556زفتاالشهيدانور

دنيا   45375 ابراهيم احمد المشتركه   عبوده عبية البهى 227.5511.511.5125.554زفتاالشهيدانور

سلم   45376 عمر محمد المشتركه   عزت عبية البهى 2310.549.51118855.5زفتاالشهيدانور

حماد    45377 العابدين زين خالد المشتركه   عصام عبية البهى 31.571014.51217.59.577زفتاالشهيدانور

راضى   45378 السيد احمد المشتركه   علء عبية البهى واحد114.5324.55.57.54زفتاالشهيدانور

عبدالغنى   45379 مشرف ايهاب المشتركه   علء عبية البهى 174.55.59.59.517.58.544.5زفتاالشهيدانور

عامر   45380 المغاورى ابراهيم المشتركه   على عبية البهى 87.543.5610545زفتاالشهيدانور

البطاوى   45381 سيداحمد سيداحمد المشتركه   على عبية البهى 3615.51714.51419.59.577زفتاالشهيدانور

عبده   45382 فراج طه المشتركه   على عبية البهى 3122101112.5191065.5زفتاالشهيدانور
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الفقى   45383 عبدالرحمن عبدالرحمن المشتركه   على عبية البهى 3325.519.514.75152012.556زفتاالشهيدانور

عبيه   45384 على محمد المشتركه   على عبية البهى 282111.51191613.555زفتاالشهيدانور

عسل   45385 محمد محمد المشتركه   على عبية البهى 35.521.51414.511201766.5زفتاالشهيدانور

حمودة   45386 العزب العزب المشتركه   عمار عبية البهى 30.5191914.512.519.513.555زفتاالشهيدانور

دياب   45387 يوسف شاكر المشتركه   عمر عبية البهى 37.5192014.75142013.567زفتاالشهيدانور

عبدالسلم   45388 محمد طلبه المشتركه   عمر عبية البهى 23.547.57.57.511.51044زفتاالشهيدانور

عبده   45389 عبدالخالق على المشتركه   عمر عبية البهى 341511.513.5111813.576.5زفتاالشهيدانور

حماد   45390 بدير محسن المشتركه   عمر عبية البهى 362615.51413.519.51067زفتاالشهيدانور

سعيد    45391 طلبه محمد محمد المشتركه   عمر عبية البهى 37.525.519.7515152016.576.5زفتاالشهيدانور

برغوت   45392 محمد حلمى المشتركه   عمرو عبية البهى 23.513648.513.5645زفتاالشهيدانور

هيكل   45393 ربيع عصام المشتركه   عمرو عبية البهى 29136.514.59.519.511.556زفتاالشهيدانور

الكومى   45394 محمد مجدى المشتركه   عمرو عبية البهى 34.51613.51311.5181556.5زفتاالشهيدانور

برغوث   45395 مصطفى وائل المشتركه   فارس عبية البهى 5.5716.510.51018.5953زفتاالشهيدانور

البطاوى   45396 سيداحمد فكرى المشتركه   فايق عبية البهى 3722.51913.5152011.563.5زفتاالشهيدانور

علم   45397 المغورى محمد المشتركه   فتحى عبية البهى 3719.51913142012.563.5زفتاالشهيدانور

ابوحسين   45398 الحسينى على المشتركه   فوزى عبية البهى 5.57.513.598.5161223.5زفتاالشهيدانور

خضر   45399 المغاورى اشرف المشتركه   كريم عبية البهى 2523.516.511.511.5181184زفتاالشهيدانور

طاش   45400 السعيد السعيد المشتركه   كريم عبية البهى 23.524141010.5181373.5زفتاالشهيدانور

داود   45401 السيد عبدالعليم المشتركه   كريم عبية البهى 12.5614.588.511.56.562.5زفتاالشهيدانور

عصر    45402 احمد سيد علء المشتركه   كريم عبية البهى 262515.5107.517.513.563.5زفتاالشهيدانور

سلم   45403 جبر لطفى المشتركه   كريم عبية البهى 10.57.51398159.562.5زفتاالشهيدانور

عساكر   45404 حسين محمد المشتركه   كريم عبية البهى 13.581811.510.5151073.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45405 حسين نصر المشتركه   كريم عبية البهى 1461612.512.5191272.5زفتاالشهيدانور
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الخولى   45406 محمد احمد المشتركه   كمال عبية البهى 26231713.511.5171563.5زفتاالشهيدانور

الصفر   45407 محمد يوسف المشتركه   كمال عبية البهى 21.52719.512.51120955زفتاالشهيدانور

الجندى   45408 صبحى اشرف المشتركه   ماهر عبية البهى 38.528.519.514142017.573.5زفتاالشهيدانور

بقا   45409 عبدالمقتدر جلل المشتركه   مجدى عبية البهى 97.510117.5147.575زفتاالشهيدانور

سرحان   45410 ربيع محمد المشتركه   مجدى عبية البهى 126104511.5652.5زفتاالشهيدانور

حبيشة   45411 السيد ابراهيم المشتركه   محمد عبية البهى 10.557.52.5413445زفتاالشهيدانور

عصر   45412 عبدالله ابراهيم المشتركه   محمد عبية البهى 5.541023.512.5565زفتاالشهيدانور

شوشه   45413 محمود ابراهيم المشتركه   محمد عبية البهى 37.518.519.513.514201763.5زفتاالشهيدانور

برغوت   45414 محمد ابوالعزايم المشتركه   محمد عبية البهى 363019.51413.5201675زفتاالشهيدانور

العجورى   45415 محمد احمد المشتركه   محمد عبية البهى 27.51616.599.52012.555زفتاالشهيدانور

عيسى   45416 ابراهيم انور المشتركه   محمد عبية البهى 311618.512918.51755زفتاالشهيدانور

عيسى   45417 ابراهيم بكر المشتركه   محمد عبية البهى 37.519165.5142014.565زفتاالشهيدانور

االصباغ   45418 شوقى جمال المشتركه   محمد عبية البهى 3715.518.57.513.519.51875زفتاالشهيدانور

عصر   45419 عبدالفتاح جمال المشتركه   محمد عبية البهى نصف349117.51016.57.54زفتاالشهيدانور

عصر   45420 فتوح حامد المشتركه   محمد عبية البهى 39.52819.751414201775.5زفتاالشهيدانور

طاش    45421 كامل محمد حامد المشتركه   محمد عبية البهى 33.510.5124.511.51712.562.5زفتاالشهيدانور

طاش    45422 حسن ابراهيم خالد المشتركه   محمد عبية البهى 35.519.5117.511171665زفتاالشهيدانور

حسين   45423 المغاورى خالد المشتركه   محمد عبية البهى 36.520167.5122016.575زفتاالشهيدانور

عوضجل   45424 خالد المشتركه   محمد عبية البهى 38.520.518.5912.519.51656زفتاالشهيدانور

طاش   45425 محمد رزق المشتركه   محمد عبية البهى 311613.55.511.51810.543زفتاالشهيدانور

البرهنتوشي   45426 السيد سامى المشتركه   محمد عبية البهى 3820.5199.512201856زفتاالشهيدانور

سلم   45427 حسن سلم المشتركه   محمد عبية البهى 39.52819.514.515201876زفتاالشهيدانور

النجار   45428 عبدالحكيم سليمان المشتركه   محمد عبية البهى 39.528.52014142018.565زفتاالشهيدانور
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فايد   45429 فكرى شريف المشتركه   محمد عبية البهى 2615107.59.5131665زفتاالشهيدانور
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عبدالغنى   45430 مشرف شعبان المشتركه   محمد عبية البهى 13.584.52.539.51052زفتاالشهيدانور

هيكل   45431 احمد شوقى المشتركه   محمد عبية البهى 199.57.51.59.5813.541.5زفتاالشهيدانور

بدوى    45432 عبدالحميد عبدالمنعم صلح المشتركه   محمد عبية البهى 3115142.511.516.514.543.5زفتاالشهيدانور

مصباح   45433 عبدالله طارق المشتركه   محمد عبية البهى 3519.513.54.512.517.515.555زفتاالشهيدانور

الكومى   45434 محمد عادل المشتركه   محمد عبية البهى 381816.54.510.518.51765زفتاالشهيدانور

الخولى   45435 عبدالمنعم عبدالحكيم المشتركه   محمد عبية البهى 66.5537.57.512.545.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45436 البندارى عبدالغفار المشتركه   محمد عبية البهى 811.513.545.5نصف154.56.5زفتاالشهيدانور

علم   45437 محمود عبدالله المشتركه   محمد عبية البهى 29.57.5102.58.51310.545زفتاالشهيدانور

عبده   45438 مصطفى عبدالله المشتركه   محمد عبية البهى 20.58.57.52.57.511.510.565زفتاالشهيدانور

الجندى    45439 عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالواحد المشتركه   محمد عبية البهى 25.54.516.51110.5161155.5زفتاالشهيدانور

البربرى    45440 عبدالسميع محمد عدروس المشتركه   محمد عبية البهى 2812.51812101915.545.5زفتاالشهيدانور

شعبان   45441 سيداحمد عصام المشتركه   محمد عبية البهى 136.5108.59.517.57.565زفتاالشهيدانور

دنيا   45442 احمد علء المشتركه   محمد عبية البهى 23.55.510810.516.5945زفتاالشهيدانور

مشالى   45443 ابراهيم على المشتركه   محمد عبية البهى 105.54109.513.51043.5زفتاالشهيدانور

داود   45444 محمد عنتر المشتركه   محمد عبية البهى 3816.5171212.5201776زفتاالشهيدانور

البطاوى   45445 سيداحمد فكرى المشتركه   محمد عبية البهى 3817.51712.5131918.576.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45446 عبدالله فؤاد المشتركه   محمد عبية البهى 293.511.54.511.517.5853زفتاالشهيدانور

الحداد   45447 السيد محمد المشتركه   محمد عبية البهى 36.52017.51110.51915.565زفتاالشهيدانور

برغوت   45448 المتولى محمد المشتركه   محمد عبية البهى 211514.57.59.51915.565.5زفتاالشهيدانور

الحوت   45449 محمد محمد المشتركه   محمد عبية البهى 38.517.517.512.51119.51867زفتاالشهيدانور

برغوت   45450 محمد محمود المشتركه   محمد عبية البهى 39.52819.512.510.5201779زفتاالشهيدانور

السيسى   45451 ربيع مختار المشتركه   محمد عبية البهى غـ13.54غـ4.5510.5صفر9زفتاالشهيدانور

مصباح   45452 محمد مصباح المشتركه   محمد عبية البهى 36.521.517.5111017.516.553.5زفتاالشهيدانور
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سرحان   45453 موسى موسى المشتركه   محمد عبية البهى 23.521.51399196.566زفتاالشهيدانور

عصر   45454 عبدالمنعم هانى المشتركه   محمد عبية البهى غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيدانور

داود   45455 السيد وائل المشتركه   محمد عبية البهى 393019.511.510.52018.578.5زفتاالشهيدانور

مصباح   45456 شاكر ياسر المشتركه   محمد عبية البهى 36.59.517.5121219.51565.5زفتاالشهيدانور

بقا   45457 جمعه يوسف المشتركه   محمد عبية البهى 37.518.518.511.512.5191565.5زفتاالشهيدانور
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حماد   45458 عثمان ابوالمجد المشتركه   محمود عبية البهى 10.57.591010.553.5نصف11زفتاالشهيدانور

يونس    45459 على عبدالعظيم رجب المشتركه   محمود عبية البهى 7.51.511.547.5116.553.5زفتاالشهيدانور

تمراز   45460 مسعد صبرى المشتركه   محمود عبية البهى 256.51711.510.518.516.565.5زفتاالشهيدانور

علم   45461 محمود عبدالفتاح المشتركه   محمود عبية البهى 512.552.5واحد1977.52زفتاالشهيدانور

رزق   45462 عبدالعظيم عبدالله المشتركه   محمود عبية البهى 4.512.541.5نصف17.56103.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45463 سيداحمد على المشتركه   محمود عبية البهى 30.5151413.51217965زفتاالشهيدانور

عبيه   45464 على محمد المشتركه   محمود عبية البهى 30.56.510.57.567.511.563.5زفتاالشهيدانور

النجار   45465 محمود محمد المشتركه   محمود عبية البهى 8572.5468.552.5زفتاالشهيدانور

الدين    45466 شمس محمد احمد المشتركه   مصطفى عبية البهى 3718.516118.51213.585زفتاالشهيدانور

العربى   45467 السعيد السعيد المشتركه   مصطفى عبية البهى 3612.517.57.57.59.510.573.5زفتاالشهيدانور

شلبى    45468 احمد سيد السيد المشتركه   مصطفى عبية البهى 29151344.5814.555زفتاالشهيدانور

سرحان   45469 مصطفى حامد المشتركه   مصطفى عبية البهى 1777.52.533.59.565زفتاالشهيدانور

سلم   45470 عمر حسنى المشتركه   مصطفى عبية البهى 9.567.522.53.54.585زفتاالشهيدانور

البواب   45471 مصطفى رمضان المشتركه   مصطفى عبية البهى 25.57.516.553111065زفتاالشهيدانور

سلم   45472 محمد عمر المشتركه   مصطفى عبية البهى 3628.5191213.5191885زفتاالشهيدانور

سرحان   45473 على محمد المشتركه   مصطفى عبية البهى 13.5671.533.5543زفتاالشهيدانور

داود   45474 محمد داود المشتركه   ممدوح عبية البهى 298107.54.5129.582.5زفتاالشهيدانور

داود     45475 عبدالعظيم النبى حسب علء المشتركه   هادى عبية البهى 39.52819.51415201376.5زفتاالشهيدانور

ريشه   45476 امين عبدالملك المشتركه   وائل عبية البهى 35.51118.59.58.511.51155زفتاالشهيدانور

الصفر   45477 عبدالفتاح السيد المشتركه   وفدى عبية البهى 361919128.515.51365زفتاالشهيدانور

عيسى   45478 يوسف انور المشتركه   وليد عبية البهى 362819.51412.517.515.565زفتاالشهيدانور

طاش   45479 عبدالغنى محمود المشتركه   ياسر عبية البهى 3612.517.54.5491375زفتاالشهيدانور

احمد   45480 حسن عادل المشتركه   ياسين عبية البهى 238.5153.54.59.5975زفتاالشهيدانور
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دنيا   45481 فايق عماد المشتركه   ياسين عبية البهى 36.520179.57.51414.583زفتاالشهيدانور

الدبشة    45482 رمضان رمضان خالد المشتركه   يوسف عبية البهى 352116.59.57.51215.585زفتاالشهيدانور

سرحان   45483 يوسف علء المشتركه   يوسف عبية البهى 22.5752.51.55.5875زفتاالشهيدانور

داود   45484 عبدالفتاح عنتر المشتركه   يوسف عبية البهى 38302012.514.519.51995.5زفتاالشهيدانور

خاطر   45485 خاطر السيد المشتركه   اسراء عبية البهى 8876.5نصف217.54.54زفتاالشهيدانور

الحصرى   45486 ابوريه جمعه المشتركه   اسراء عبية البهى 3624.517121118.51288زفتاالشهيدانور

سلمان   45487 موسى سيداحمد المشتركه   اسراء عبية البهى 36.51510119131178زفتاالشهيدانور

غنيم   45488 احمد عادل المشتركه   اسراء عبية البهى 37.516109.5917.51488.5زفتاالشهيدانور

امارة   45489 عبدالله عبدالله المشتركه   اسراء عبية البهى 3717.5104.5415.516.567.5زفتاالشهيدانور

حسين   45490 اسماعيل عبدالله المشتركه   اسراء عبية البهى 36.5914541716.588زفتاالشهيدانور

حماد   45491 زين عصام المشتركه   اسراء عبية البهى 98.576.5واحد2212.52.53.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45492 احمد عماد المشتركه   اسراء عبية البهى 3927.51713.5122018.578.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45493 محمد فيصل المشتركه   اسراء عبية البهى 35.522.510.51412.519.51677زفتاالشهيدانور

الصباغ   45494 شوقى محمد المشتركه   اسراء عبية البهى 36.52113.51414.519.51478.5زفتاالشهيدانور

منتصر   45495 محمد محمد المشتركه   اسماء عبية البهى 37.524.516.513.51219.517.588زفتاالشهيدانور

مرجان   45496 سند السباعى المشتركه   الء عبية البهى 39.5301811.58.5201788زفتاالشهيدانور

البطاوي   45497 عبدالمقتدر السعيد المشتركه   الء عبية البهى 36.515157.54.517.51077.5زفتاالشهيدانور

عصر   45498 المغاورى ايمن المشتركه   الء عبية البهى 36.58.573.521413.577.5زفتاالشهيدانور

عبده   45499 عبدالعزيز محمد المشتركه   الء عبية البهى 38.5277.513.57.517.51788زفتاالشهيدانور

برغوت   45500 عبدالفتاح عبدالفتاح المشتركه   الماظه عبية البهى 914.567واحد33.512.551.5زفتاالشهيدانور

عثمان    45501 عبدالحليم مختار احمد المشتركه   امال عبية البهى 35.52415.59.55.51815.587.5زفتاالشهيدانور

عساكر   45502 حسين احمد المشتركه   امانى عبية البهى 173102.53.5151276.5زفتاالشهيدانور

بقا   45503 بدير عبدالعظيم المشتركه   امل عبية البهى 3824188.54.516.51365.5زفتاالشهيدانور
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ريشة   45504 احمد احمد المشتركه   امنيه عبية البهى 3828.51297.513.511.555.5زفتاالشهيدانور

الشهاوى   45505 محمد عبدالروف المشتركه   امنيه عبية البهى 3823.516.5121118.517.566.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45506 فتحى عبدالعظيم المشتركه   امنيه عبية البهى 3929.519.75151518.514.589زفتاالشهيدانور

الشهاوى   45507 حسين محمود المشتركه   امنيه عبية البهى 3728.516.510.51318.51766.5زفتاالشهيدانور

عبية   45508 محمد السعيد المشتركه   اميره عبية البهى 35.5271713.514.5191657زفتاالشهيدانور

الخولى   45509 محمد جلل المشتركه   اميره عبية البهى 33.517.51713.57.517.51476.5زفتاالشهيدانور

سالم   45510 سلمه عبدالعزيز المشتركه   اميره عبية البهى 168104.551115.555زفتاالشهيدانور

حسين   45511 محمد محمد المشتركه   اميره عبية البهى 38.53019.7515152016.5810زفتاالشهيدانور

رزق   45512 محمد مسعد المشتركه   اميره عبية البهى 107.5737.5101366زفتاالشهيدانور

اماره   45513 محمد احمد المشتركه   انجى عبية البهى 3425164.57.518.516.576زفتاالشهيدانور

منتصر   45514 عبدالله اشرف المشتركه   ايات عبية البهى 39.52919.514.514.519.517.577.5زفتاالشهيدانور

الحويحى   45515 محمد خالد المشتركه   ايات عبية البهى 37.529.518.51513.5201977.5زفتاالشهيدانور

الزهار   45516 عطيه عطيه المشتركه   ايات عبية البهى 2012.57.55.58151456.5زفتاالشهيدانور

الشرخ   45517 محمود ياسر المشتركه   ايات عبية البهى 2620.513.5111217.518.557.5زفتاالشهيدانور

عصر   45518 المرسى ابراهيم المشتركه   ايمان عبية البهى 33.529.518.5148.518.517.579.5زفتاالشهيدانور

حماد   45519 السيد اشرف المشتركه   ايمان عبية البهى 3411.51581015.517.555.5زفتاالشهيدانور

علم   45520 فتحى ايمن المشتركه   ايمان عبية البهى 33.522.515.51412.51918.568.5زفتاالشهيدانور

دياب   45521 سليمان سليمان المشتركه   ايمان عبية البهى 37.52616.513.512.519.51969زفتاالشهيدانور

السيسى   45522 عبدالحميد محمد المشتركه   ايمان عبية البهى 39.52919.515152016710زفتاالشهيدانور

حسين   45523 ابوبكر اشرف المشتركه   ايناس عبية البهى 382818.51314.52018.569زفتاالشهيدانور

فايد   45524 فكرى السيد المشتركه   ايه عبية البهى 272212.510513.515.558زفتاالشهيدانور

عصر   45525 عبدالقوى شهاب المشتركه   ايه عبية البهى 3023.51110.57141659زفتاالشهيدانور

الخولى   45526 احمد عصام المشتركه   ايه عبية البهى 3829191413.5201788.5زفتاالشهيدانور
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سلم   45527 محمود على المشتركه   ايه عبية البهى 81.53337.55.555زفتاالشهيدانور

الحريش   45528 عبدالعاطى محمد المشتركه   ايه عبية البهى 2919.56.587.515.513.555.5زفتاالشهيدانور

عبدالغنى   45529 محمد محمد المشتركه   ايه عبية البهى 5.59.555نصفواحد10.53.52.5زفتاالشهيدانور

قمصان   45530 صلح نزيه المشتركه   ايه عبية البهى 4753نصف1111.542.5زفتاالشهيدانور

مصباح   45531 على وجيه المشتركه   ايه عبية البهى 15.58.54.521.57.54.556زفتاالشهيدانور

حماد   45532 ابراهيم ياسر المشتركه   ايه عبية البهى 3928.5181412201576.5زفتاالشهيدانور

القرضاوي   45533 شاكر ياسر المشتركه   ايه عبية البهى 22978.53.513.51466.5زفتاالشهيدانور

المزين   45534 على عبدالله المشتركه   بتول عبية البهى 39301813142014.577زفتاالشهيدانور

سلم   45535 عثمان احمد المشتركه   بسمله عبية البهى 36.52915.5148.519.51667زفتاالشهيدانور

هيكل   45536 على السيد المشتركه   بسنت عبية البهى 3728131412.5201865.5زفتاالشهيدانور

الحصرى   45537 زكريا طارق المشتركه   بسنت عبية البهى 10.511.554واحد20.51147.5زفتاالشهيدانور

سلمان   45538 المصلحى محمد المشتركه   بشرى عبية البهى 3525.51414.51319.514.565.5زفتاالشهيدانور

حسين   45539 عبدالجواد عماد المشتركه   تسنيم عبية البهى 39.5292014152013.578زفتاالشهيدانور

منصور   45540 عبدالعزيز عبدالحميد المشتركه   تغريد عبية البهى 38.526.518151219.7515.577زفتاالشهيدانور

عصر   45541 ابواليزيد رضا المشتركه   تقى عبية البهى 352210125.518.514.576.5زفتاالشهيدانور

حموده   45542 محمد فتحى المشتركه   تقى عبية البهى 1514.555واحد31.510.5210.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45543 سيداحمد احمد المشتركه   جميله عبية البهى 37.520.5813.59.518.515.577.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45544 سيداحمد على المشتركه   جميله عبية البهى 3522.51013.51219.51866.5زفتاالشهيدانور

البنا   45545 ابراهيم صابر المشتركه   حسناء عبية البهى 36.515109.521714.577زفتاالشهيدانور

حسين   45546 عبدالعظيم خالد المشتركه   خلود عبية البهى 39301913.514.5201677زفتاالشهيدانور

عيسى   45547 عبدالمعطى السعيد المشتركه   دنيا عبية البهى 3720.57.510.57.517.513.577زفتاالشهيدانور

ابوالنصر   45548 محمد خالد المشتركه   دنيا عبية البهى 25.5165.57.52.5141475.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45549 حلمى ياسر المشتركه   دنيا عبية البهى 1.512.545واحد6.541.51.5زفتاالشهيدانور
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اماره   45550 مروان عبدالله المشتركه   دينا عبية البهى 247108.53.59.51246زفتاالشهيدانور

عيسى   45551 محمد مغورى المشتركه   دينا عبية البهى 34.525161410.517.516.566.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45552 احمد حمدى المشتركه   رقيه عبية البهى 3523.512.57.57.5131466.5زفتاالشهيدانور

راضى   45553 السيد عبدالوهاب المشتركه   رقيه عبية البهى 37.517.513.57.57.515.51565.5زفتاالشهيدانور

حماد    45554 العابدين زين احمد المشتركه   رنا عبية البهى 3829.518.5149.518.514.575.5زفتاالشهيدانور

ناصف   45555 عبدالمنصف جمال المشتركه   رنا عبية البهى 38.52518141018.51775زفتاالشهيدانور

الخولى   45556 محمد عبدالله المشتركه   رنا عبية البهى 39.5251914.514.52014.576زفتاالشهيدانور

ابوموسى   45557 عبدالمجيد اشرف المشتركه   روان عبية البهى 33.5181611.5914.517.556زفتاالشهيدانور

المزين   45558 احمد خالد المشتركه   روان عبية البهى 38.527.518.51514.5201976.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45559 رياض راغب المشتركه   روان عبية البهى 3830191514.52015.575.5زفتاالشهيدانور

هيكل   45560 ابومسلم رضا المشتركه   روان عبية البهى 37.529191514.519.51678زفتاالشهيدانور

الطوخى   45561 احمد سامى المشتركه   روان عبية البهى 3829181514.519.51786.5زفتاالشهيدانور

سرحان   45562 يوسف شكرى المشتركه   رودينا عبية البهى 383018.5151119.516.576.5زفتاالشهيدانور

البطاوى   45563 ربيع توفيق المشتركه   ريهام عبية البهى 21.5186.57.538.51656زفتاالشهيدانور

قوره   45564 السيد عبدالوهاب المشتركه   زهراء عبية البهى 3419.517.514816.51766زفتاالشهيدانور

الخولى   45565 محمد ابراهيم المشتركه   زينب عبية البهى 36.518.51014811.5765.5زفتاالشهيدانور

احمد    45566 السيد ابراهيم رمضان المشتركه   زينب عبية البهى 8.54.544.51.541064.5زفتاالشهيدانور

عسل   45567 محمد على المشتركه   زينب عبية البهى 3513.515.57.53.516.516.565زفتاالشهيدانور

تمراز   45568 السيد حسنى المشتركه   سابينا عبية البهى 38.5291914.75152014.565.5زفتاالشهيدانور

قوره   45569 ابوريه جمال المشتركه   ساره عبية البهى 2915.5107.581712.564.5زفتاالشهيدانور

سلمان   45570 فهيم رضا المشتركه   ساره عبية البهى 27.511.510448764.5زفتاالشهيدانور

حجاج    45571 شوقى محمد على المشتركه   ساره عبية البهى 39.53017.5141419.51666.5زفتاالشهيدانور

الخولى   45572 عطيه عادل المشتركه   ساميه عبية البهى 38.5291811.511.519.51664.5زفتاالشهيدانور
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عصر   45573 فايق طارق المشتركه   سمر عبية البهى 25.522.57.58.55.513.51756.5زفتاالشهيدانور

زغلول   45574 ابوريه عبدالجواد المشتركه   سمر عبية البهى 2326107.53.516.515.554.5زفتاالشهيدانور

عصران   45575 محمد محمد المشتركه   سمر عبية البهى 3625109.57.51516.554.5زفتاالشهيدانور

زغلول   45576 عبدالجواد عزت المشتركه   سها عبية البهى 3930201515201766زفتاالشهيدانور

حسين   45577 عبدالحليم محمد المشتركه   سهيله عبية البهى 38.52713.51211.518.51774.5زفتاالشهيدانور

عصر   45578 ايمن وليد المشتركه   شاهنده عبية البهى غـغـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيدانور

برغوث   45579 محمد السعيد المشتركه   شروق عبية البهى 39.5301814.514.5201564زفتاالشهيدانور

عيسى   45580 سند الشرقاوى المشتركه   شروق عبية البهى 22.59.56.52.52.51216.553زفتاالشهيدانور

طاش   45581 رزق عبدالغنى المشتركه   شروق عبية البهى 312372.5411.51785زفتاالشهيدانور

سلم    45582 محمد الله فرج المشتركه   شروق عبية البهى 24.522.55.5531215.574.5زفتاالشهيدانور

الصباغ   45583 شوقى محمد المشتركه   شروق عبية البهى 3726.51314.5121916.576زفتاالشهيدانور

دنيا   45584 عبدالوهاب وليد المشتركه   شروق عبية البهى 221152.5واحد1111.54زفتاالشهيدانور

خميس   45585 احمد عبدالمنعم المشتركه   شمس عبية البهى واحد64صفرصفرنصف1.521.5زفتاالشهيدانور

حسين   45586 عبدالله عصام المشتركه   شهد عبية البهى 35.53016131219.52064.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45587 ابراهيم كرم المشتركه   شهد عبية البهى 372915.514132015.575.5زفتاالشهيدانور

حسين   45588 ابراهيم محمد المشتركه   شهد عبية البهى 383013.57.55.5181975زفتاالشهيدانور

عيسى   45589 ابوريه محمد المشتركه   شيماء عبية البهى 331963.5نصف7.577.5زفتاالشهيدانور

عصر   45590 حلمى عادل المشتركه   صفا عبية البهى 3727.514.597.519.52064زفتاالشهيدانور

عبدالغنى   45591 مشرف ايهاب المشتركه   صفاء عبية البهى 1410105.5291473.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45592 احمد هانى المشتركه   صفيه عبية البهى 3428.514.513.510.519.51675.5زفتاالشهيدانور

بقا   45593 عبدالخالق ابوبكر المشتركه   ضحى عبية البهى 37301913.5152013.579.5زفتاالشهيدانور

ريشة   45594 بدير مروان المشتركه   ضحى عبية البهى 29.514.5104.539.510.576زفتاالشهيدانور

عيسى   45595 محمد محمود المشتركه   عائشه عبية البهى 35.526138.5818.51579زفتاالشهيدانور
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محمددنيا   45596 محمد صبحى المشتركه   عديله عبية البهى 29.524684.51513.576.5زفتاالشهيدانور

هدهد   45597 محمد اشرف المشتركه   عزه عبية البهى 29153338965زفتاالشهيدانور

عيسى   45598 ابوبكر السيد المشتركه   عزيزه عبية البهى 17165.53.527.511.574زفتاالشهيدانور

المزين   45599 محمود محمد المشتركه   عل عبية البهى 18154.521.5813.573.5زفتاالشهيدانور

منصور   45600 عبدالله راغب المشتركه   علياء عبية البهى 20.520.54.51.529875زفتاالشهيدانور

عمرو   45601 محمد شريف المشتركه   علياء عبية البهى 2925.51033.5151566.5زفتاالشهيدانور

الفقى   45602 محمد عبدالله المشتركه   غاده عبية البهى 39.53019.51515201979زفتاالشهيدانور

مرجان   45603 مصطفى محمد المشتركه   غاده عبية البهى 3928201515201979.5زفتاالشهيدانور

ابوالمجد   45604 سمير احمد المشتركه   غرام عبية البهى 22.511.573.53101474.5زفتاالشهيدانور

حموده   45605 العزب العزب المشتركه   غرام عبية البهى 39.53019.514.7515201779.5زفتاالشهيدانور

الغريب   45606 توفيق ابراهيم المشتركه   فاتن عبية البهى 35.522.51191011.51175.5زفتاالشهيدانور

سلم   45607 عبدالخالق اشرف المشتركه   فاطمه عبية البهى 9.5221.52101066زفتاالشهيدانور

حسين    45608 ابوسريع ابراهيم السعيد المشتركه   فاطمه عبية البهى 34.525.513.511.511.517.51776.5زفتاالشهيدانور

قورة   45609 مصطفى السيد المشتركه   فاطمه عبية البهى 3729.517.514.514.5201476زفتاالشهيدانور

دنيا   45610 المغاورى المغاورى المشتركه   فاطمه عبية البهى 39.52716.51412.5201376زفتاالشهيدانور

الحريش   45611 محمد الهادى المشتركه   فاطمه عبية البهى 3626118.57.5121466.5زفتاالشهيدانور

الفقى   45612 عبدالوهاب محمد المشتركه   فريال عبية البهى 34.525745.517.51466.5زفتاالشهيدانور

رزق   45613 عبدالعظيم عبدالله المشتركه   كريمه عبية البهى 2.5101475واحد31.57.53.5زفتاالشهيدانور

علم   45614 عطيه احمد المشتركه   ماجده عبية البهى 28.515624.514.51075زفتاالشهيدانور

عيسي   45615 احمد عبدالعليم المشتركه   محاسن عبية البهى 33.529.512.59.57.512.51855زفتاالشهيدانور

هدهد   45616 مصطفى ابوالمجد المشتركه   مروه عبية البهى 383019.51514.5201858زفتاالشهيدانور

داود   45617 عبدالفتاح خالد المشتركه   مريم عبية البهى 2618127.59.514.51676.5زفتاالشهيدانور

صالح    45618 شعبان عبدالعزيز سامى المشتركه   منار عبية البهى 2612.53.57.57.5101456زفتاالشهيدانور
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حسين   45619 فتوح علء المشتركه   منار عبية البهى 3716.5101414.5171868زفتاالشهيدانور

عبده   45620 جبر محمد المشتركه   منار عبية البهى 39.530191515201868.5زفتاالشهيدانور

منتصر   45621 على محمد المشتركه   منار عبية البهى 4.51542.5نصف21.56.55.54.5زفتاالشهيدانور

شرع   45622 محمد محمد المشتركه   منار عبية البهى 21.56453.5111556.5زفتاالشهيدانور

بقا   45623 المرسى خالد المشتركه   منال عبية البهى 2912107.55.512.51555.5زفتاالشهيدانور

عسل    45624 سليمان السعيد الله المشتركه   منه عبية البهى 3626.514.51513.5201757زفتاالشهيدانور

ابودنيا    45625 على سعد الله المشتركه   منه عبية البهى 12.57.55.54.5341545زفتاالشهيدانور

عبده    45626 فراج صلح الله المشتركه   منه عبية البهى 311813.510.54.5131675.5زفتاالشهيدانور

منتصر     45627 الله جاب عطيه الله المشتركه   منه عبية البهى 35.52317.51312191766.5زفتاالشهيدانور

ابوالمجد     45628 عبدالعاطى احمد وائل الله المشتركه   منه عبية البهى 22.51910.511912.51566.5زفتاالشهيدانور

الصفر    45629 محمود وليد الله المشتركه   منه عبية البهى 36.526.514.514.511141757زفتاالشهيدانور

منتصر   45630 محمد احمد المشتركه   منه عبية البهى 3729191514.5201878زفتاالشهيدانور

عيسى    45631 احمد سيد المغاورى المشتركه   منه عبية البهى 36.527159.510201757زفتاالشهيدانور

سرحان   45632 مصطفى عبدالله المشتركه   منه عبية البهى 2815145.5510.51746.5زفتاالشهيدانور

مسعود   45633 احمد عبدالوهاب المشتركه   منه عبية البهى 15.5667.53101145زفتاالشهيدانور

حموده   45634 احمد محمد المشتركه   منه عبية البهى 393019.515152017610زفتاالشهيدانور

برغوت   45635 محمد محمود المشتركه   منه عبية البهى 38.52717.51514181746.5زفتاالشهيدانور

حسين   45636 راغب طارق المشتركه   مهيتاب عبية البهى 382918.513.513.5201766.5زفتاالشهيدانور

البطاوى   45637 عبدالمقتدر متولى المشتركه   مى عبية البهى 36.529.51914.513.519.51747زفتاالشهيدانور

قورة   45638 مصطفى محمد المشتركه   مى عبية البهى 3516.518811.5201145زفتاالشهيدانور

العجورى   45639 محمد محمد المشتركه   ميرال عبية البهى 26.51510.55.55181256.5زفتاالشهيدانور
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الخولى   45640 عبدالمنعم محمد المشتركه   ميرنا عبية البهى 28.517127.55.5171267زفتاالشهيدانور

عصر   45641 عبدالمنعم طارق المشتركه   ناديه عبية البهى 30.515137.54.5161556زفتاالشهيدانور

سرحان   45642 عبدالجليل وجيه المشتركه   نانسى عبية البهى 26.516122.54.5151556زفتاالشهيدانور

عصر   45643 ابراهيم السيد المشتركه   ناهد عبية البهى 248.5121.53.5151456.5زفتاالشهيدانور

الخميسى   45644 مصطفى احمد المشتركه   نبيله عبية البهى 27.58634.5111555زفتاالشهيدانور

عصر   45645 احمد ابراهيم المشتركه   ندا عبية البهى 3216.512.5127.5181556.5زفتاالشهيدانور

عامر   45646 عبدالسلم اسماعيل المشتركه   ندا عبية البهى 39.5302013.515201877زفتاالشهيدانور

حمودة   45647 عبدالعليم السعيد المشتركه   ندا عبية البهى 3815191310.5201767زفتاالشهيدانور

عثمان   45648 فؤاد السيد المشتركه   ندا عبية البهى 26.51811.55315.51655.5زفتاالشهيدانور

زغلول   45649 ابوريه طلعت المشتركه   ندا عبية البهى 39.530201415201767زفتاالشهيدانور

عيسى   45650 محمد عبدالمنعم المشتركه   ندا عبية البهى 392619.5141219.51557.5زفتاالشهيدانور

برغوت   45651 ابراهيم عصام المشتركه   ندا عبية البهى 35.524.519.7588.519.51757زفتاالشهيدانور

يوسف    45652 عبدالمعز فهيم فهيم المشتركه   ندا عبية البهى 11671.547.51253.5زفتاالشهيدانور

حسين   45653 محمود محمد المشتركه   ندا عبية البهى 39.5292012.514.5201967زفتاالشهيدانور

الكومى   45654 عطيه محمود المشتركه   ندا عبية البهى 361017.52.5918.51456.5زفتاالشهيدانور

دنيا   45655 محمد محمود المشتركه   ندا عبية البهى 39.530201315201757زفتاالشهيدانور

داود   45656 محمود محمود المشتركه   ندا عبية البهى 3926.52013.512201657زفتاالشهيدانور

منتصر   45657 عبدالله مسعد المشتركه   ندا عبية البهى 3527207.5819.51747زفتاالشهيدانور

داود   45658 طلعت ياسر المشتركه   ندا عبية البهى 3722.52049171666.5زفتاالشهيدانور

السيسى   45659 محمد السيد المشتركه   ندى عبية البهى 39.52517.51515201668.5زفتاالشهيدانور

رزق    45660 محمد محمد مرزوق المشتركه   ندى عبية البهى 3011.5107.53.5201047زفتاالشهيدانور

شوشه   45661 عبدالله نعيم المشتركه   ندى عبية البهى 38.527189.514.5201658.5زفتاالشهيدانور

حماد   45662 عزت السيد المشتركه   ندين عبية البهى 39.52919.751515201769.5زفتاالشهيدانور
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البواب   45663 عبدالجواد السيد المشتركه   نسرين عبية البهى 38.528.51911.51519.751757.5زفتاالشهيدانور

الفقي   45664 عبدالسلم عبدالخالق المشتركه   نسمه عبية البهى 12.516.53.51.52.517.51365زفتاالشهيدانور

دنيا   45665 البسيونى محمد المشتركه   نسمه عبية البهى 37.5271913.515201468.5زفتاالشهيدانور

داود   45666 محمد سيداحمد المشتركه   نها عبية البهى 37.528191415201757زفتاالشهيدانور

البطاوى   45667 محمد ابوالسعود المشتركه   نهله عبية البهى 6.56.531.5511.51062.5زفتاالشهيدانور

الدين    45668 شمس فتحى عماد المشتركه   نور عبية البهى 39.52919.7514.7514.75201369زفتاالشهيدانور

حماد   45669 محمد محمود المشتركه   نورا عبية البهى 38.5281913.515201358زفتاالشهيدانور

المزين   45670 عمر ابراهيم المشتركه   نورهان عبية البهى 56.5غـ1211.520غـ3326زفتاالشهيدانور

يوسف   45671 احمد احمد المشتركه   نورهان عبية البهى 24.515152.51019.51155.5زفتاالشهيدانور

حموده   45672 عبدالعليم رزق المشتركه   نورهان عبية البهى 38231812.514201668.5زفتاالشهيدانور

شعبان   45673 عبدالعاطى طلعت المشتركه   نورهان عبية البهى 241310211191167.5زفتاالشهيدانور

حسين   45674 عبدالرحيم عبدالرحيم المشتركه   نورهان عبية البهى 331816.5111419.51257.5زفتاالشهيدانور

شاهين   45675 ابراهيم محمد المشتركه   نورهان عبية البهى 372418.5913201667زفتاالشهيدانور

السيسى   45676 عبدالحميد محمد المشتركه   نورهان عبية البهى 39.529.519.751515201869.5زفتاالشهيدانور

حسان   45677 نعيم هانى المشتركه   نورهان عبية البهى 3.513.51044.5نصف175.57زفتاالشهيدانور

دياب   45678 سليمان ابوريه المشتركه   هاجر عبية البهى 38.5261912.515201769زفتاالشهيدانور

عيسى   45679 رياض رياض المشتركه   هاجر عبية البهى 3024.514.5313.5201168.5زفتاالشهيدانور

حماد   45680 عثمان شحاته المشتركه   هاجر عبية البهى 3629.51913.515201468زفتاالشهيدانور

يحيى   45681 يوسف على المشتركه   هاجر عبية البهى 7.5101255.5واحد209.56.5زفتاالشهيدانور

جزاف   45682 المتولى محمد المشتركه   هاجر عبية البهى 38.529201515201779.5زفتاالشهيدانور

اماره   45683 على محمد المشتركه   هاجر عبية البهى 31.517.5104.510151377زفتاالشهيدانور

المزين   45684 عثمان وفدى المشتركه   هاجر عبية البهى 3510.51288.514.51453زفتاالشهيدانور

شلبى    45685 على القبارى المحمدى المشتركه   هاله عبية البهى 35.515101.58.5171154.5زفتاالشهيدانور



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2123

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حموده   45686 سمير سامى المشتركه   هانم عبية البهى 7.510.51053.5واحد16.56.55.5زفتاالشهيدانور

بقا   45687 بدير محمد المشتركه   هانم عبية البهى 271271.57.5131044زفتاالشهيدانور

حسين   45688 فتحى مصطفى المشتركه   هبه عبية البهى 35.519.5117.51116.51347زفتاالشهيدانور

عبيد   45689 عبدالعليم جبر المشتركه   هدى عبية البهى 39.5302014.5152017510زفتاالشهيدانور

حموده   45690 عبدالعليم ابراهيم المشتركه   هدير عبية البهى 39.52918.51115201579زفتاالشهيدانور

حموده   45691 السعيد خيرى المشتركه   هدير عبية البهى 39.5272014.514.5201658.5زفتاالشهيدانور

مرجان   45692 بكر رياض المشتركه   هدير عبية البهى 39.527.519.514.515201875.5زفتاالشهيدانور

حسين   45693 محمود عبدالله المشتركه   هدير عبية البهى 39.526.5201514.52013710زفتاالشهيدانور

الله     45694 فرج عبدالمجيد الله فرج المشتركه   وسام عبية البهى 31.515127.51015.51154زفتاالشهيدانور

عصر   45695 سيداحمد محمد المشتركه   وسام عبية البهى 3518.519.513122018510زفتاالشهيدانور

عصر   45696 عبدالرؤوف محمد المشتركه   وسام عبية البهى 38.51918.58.510.5201455.5زفتاالشهيدانور

السيسى   45697 محمد السيد المشتركه   ياسمين عبية البهى 37.52619.514.515201568زفتاالشهيدانور

داود   45698 سليمان رضا المشتركه   ياسمين عبية البهى 35.517.51291019.51164.5زفتاالشهيدانور

العجورى   45699 عبدالحليم شاكر المشتركه   ياسمين عبية البهى 39.53019.514.515201869زفتاالشهيدانور

عصر   45700 احمد عبدالفتاح المشتركه   ياسمين عبية البهى 3411.5161010.519.51465.5زفتاالشهيدانور

عيسى   45701 يوسف محمد المشتركه   ياسمين عبية البهى 38.525.5201314.5201489زفتاالشهيدانور

حسين    45702 احمد محمد ابراهيم المشتركه   يمنى عبية البهى 3824.519.5111419.51289زفتاالشهيدانور

الطحان    45703 محمد عبدالله ابراهيم خيال   ابراهيم سعد السلم 361.5واحد4.51.52.5واحد2زفتاعبد

رزق    45704 سلم عبدالحميد احمد خيال   ابراهيم سعد السلم 9.535233.52.552.5زفتاعبد

ابراهيم    45705 عبدالعزيز ابراهيم السيد خيال   ابراهيم سعد السلم 37.52917.514.7514191364زفتاعبد

ابراهيم    45706 الدسوقى مسعد رضا خيال   ابراهيم سعد السلم واحد33.55.52.51.534.56زفتاعبد

الدين      45707 بدر ابراهيم رياض رياض خيال   ابراهيم سعد السلم 4.54.53423.56.561.5زفتاعبد

الدين    45708 شرف احمد الدسوقى خيال   احمد سعد السلم 338.57.5438861.5زفتاعبد
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الطويل    45709 السيد عبدالرازق السيد خيال   احمد سعد السلم 38.5271610.57.516.51152.5زفتاعبد

الحنفى   45710 السيدابراهيم حسين خيال   احمد سعد السلم 12.5105.532.57.52.542زفتاعبد

علي     45711 الشيخ حسن حسنين خالد خيال   احمد سعد السلم 33.512127.54.57874زفتاعبد

ل    45712 بل احمد عبدالحكيم خيال   احمد سعد السلم 5.5552.51.51.54.544زفتاعبد

العتابى    45713 على عبدالحميد عبدالحميد خيال   احمد سعد السلم 372718.591317.513.562زفتاعبد

الشيخ    45714 عبدالوهاب عبدالمنعم عبدالوهاب خيال   احمد سعد السلم 332315.58518.5752.5زفتاعبد

خيال    45715 محمد محمود محمد خيال   احمد سعد السلم 7.525.522.533.541.5زفتاعبد

العطار    45716 عبدالجواد طه البدراوى خيال   اسامه سعد السلم 342718.514.51518.511.562زفتاعبد

منا    45717 راغب على على خيال   اسامه سعد السلم 1563.57.551041.5غـزفتاعبد

سالم   45718 سالم الطنطاوى خيال   اسلم سعد السلم صفر2.544نصفنصف7.533زفتاعبد

شعيب    45719 المتولى مصطفى جبر خيال   اشرف سعد السلم واحد23واحد2541.52.5زفتاعبد

درويشسليمان    45720 المصيلحى اسماعيل خيال   انور سعد السلم 2310.510437.58.541.5زفتاعبد

تركي    45721 نصر راشد راشد خيال   جمال سعد السلم 472.541.5واحد12.55.56.5زفتاعبد

سعد    45722 احمد حامد حامد خيال   حامد سعد السلم 26.5442.5واحد6.556زفتاعبد

المجارى    45723 عبدالمنعم محمد عبدالمنعم خيال   حسام سعد السلم 1.544.5224242.5زفتاعبد

الطويل    45724 حسن حسان مجدى خيال   حسان سعد السلم واحد6.55واحد861023.5زفتاعبد

سعد    45725 عبدالمنعم صلح عبدالعليم خيال   حسن سعد السلم 39.530201415201761.5زفتاعبد

سلمه    45726 اسماعيل عبدالعليم عبدالعليم خيال   حسين سعد السلم نصف2617.5107.55.57.5156زفتاعبد

خطاب    45727 احمد عبدالعليم احمد خيال   حمدى سعد السلم 3021643.551361.5زفتاعبد

جمعه   45728 ابراهيم صبحى خيال   حمدى سعد السلم واحد31277436.5126زفتاعبد

خيال    45729 عبدالحليم احمد احمد خيال   خالد سعد السلم 2618.5103.57.561452زفتاعبد

سلمه    45730 رزق عطيه حسن خيال   خالد سعد السلم واحد32.517.5148.551611.56زفتاعبد

الدسوقى    45731 مختار فريد مختار خيال   خالد سعد السلم 2717.572.54.56.5971.5زفتاعبد
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رجب    45732 بسيونى فكرى محمد خيال   رضا سعد السلم واحد3.52.56.56نصف257زفتاعبد

مصطفى    45733 عبدالحافظ سامى ماهر خيال   سامى سعد السلم واحد1.53.53.56صفر12.55.53.5زفتاعبد

الطويل    45734 احمد ونيس احمد خيال   صلح سعد السلم 2018.54910411.551.5زفتاعبد

الباجورى   45735 عبدالحميد عمر خيال   عبدالحميد سعد السلم 35.521610.514.510.511.561.5زفتاعبد

خيال    45736 ابراهيم شوقى ابراهيم خيال   عبدالرحمن سعد السلم 39292014.5152014.562زفتاعبد

غنيم    45737 محمد احمد البندارى خيال   عبدالرحمن سعد السلم 21154.52.5368.552.5زفتاعبد

حمودة    45738 سعدالدين محمد محمد خيال   عبدالرحمن سعد السلم 5155.52.52.51.5241.5زفتاعبد

العشري    45739 على عبدالغفار عبدالله خيال   عبدالغفار سعد السلم 3728.517.511121810.563.5زفتاعبد

عماره    45740 احمد كمال محمد خيال   عبدالغنى سعد السلم 7.53.51162.5واحد19195زفتاعبد

السقا   45741 عبدالفتاح مكايد خيال   عبدالفتاح سعد السلم 24.515.5757.58962.5زفتاعبد

العراقي     45742 محمد القادر عبد احمد خيال   عبدالقادر سعد السلم 27.515.53.545.55862زفتاعبد

عماره    45743 عبدالحميد ابواليزيد احمد خيال   عبدالله سعد السلم 35.5291913.514.7519862زفتاعبد
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عبدالعزيز    45744 الششتاوى حموده الششتاوى خيال   عبدالله سعد السلم صفر55نصف82.52.522زفتاعبد

المليجي    45745 محمد محمد جمال خيال   عبدالله سعد السلم 393018.5131319.513.562زفتاعبد

رزق    45746 محمد فوزى محمد خيال   عبدالله سعد السلم واحد28.52810.512.5813.511.56زفتاعبد

حميدة    45747 فرج عبدالمقتدر فرج خيال   عبدالمقتدر سعد السلم واحد32226.53.54.51411.54زفتاعبد

رزق    45748 على عبدالودود مسعد خيال   علء سعد السلم 15.596.525.51.5541.5زفتاعبد

رزق    45749 على عبدالودود عبدالودود خيال   على سعد السلم 3216.514813157.542زفتاعبد

شعيشع    45750 الفرغلى على محمد خيال   على سعد السلم 35.52519.51214.751811.571.5زفتاعبد

ابوسرحان    45751 ابراهيم محمد محمود خيال   عمر سعد السلم 25.59.5107.5858.552زفتاعبد

ويلى    45752 محروس عبدالرازق ضياء خيال   عمرو سعد السلم 5.541.5صفر5.5واحد14.5810زفتاعبد

خطاب    45753 المحمدى فاروق اسامه خيال   فاروق سعد السلم نصف3.54نصف2نصف642زفتاعبد

بلل    45754 عبدالله فرج طه خيال   فرج سعد السلم 2723710.57.54.5961.5زفتاعبد

البسيونى    45755 سيداحمد فؤاد سيداحمد خيال   فؤاد سعد السلم 20.515.51057.54.5552زفتاعبد

تركى    45756 نصر كامل حسن خيال   كامل سعد السلم واحد26.518107.57.56.512.56زفتاعبد

زيد    45757 احمد محمد غريب خيال   كريم سعد السلم 991047.52.517.551.5زفتاعبد

دغمش    45758 جبر محمد فايز خيال   مجدى سعد السلم 17.587.57.57.51.5651.5زفتاعبد

عبدالعال    45759 عبدالمقصود عبدالمنصف احمد خيال   محمد سعد السلم واحد29.511127.57.514125زفتاعبد

سلمة    45760 احمد محمد احمد خيال   محمد سعد السلم 351.5واحد36.563.53.5زفتاعبد

عطيه    45761 البسطويسى المغاورى الدسوقى خيال   محمد سعد السلم 6.541.5نصف1795.53.55زفتاعبد

منا     45762 احمد عبدالمنصف الدين جمال خيال   محمد سعد السلم 25.512107.57.56.5751.5زفتاعبد

رزق    45763 عبدالجواد عبدالبارى حسنى خيال   محمد سعد السلم 2811105.510911.551.5زفتاعبد

سعد     45764 عبدالرازق كمال مصطفى حسنى خيال   محمد سعد السلم واحد189.563.57.5411.55زفتاعبد

عبدالعال    45765 عبدالمقصود محمد خالد خيال   محمد سعد السلم واحد3317147.58.51810.56زفتاعبد

احمدالطويل   45766 احمد رزق خيال   محمد سعد السلم 39302014.514.752019.587زفتاعبد
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يونسحميده    45767 صلح صلح خيال   محمد سعد السلم 3.59.554واحد16.511107.5زفتاعبد

عيد    45768 عبدالحميد محمد صلح خيال   محمد سعد السلم 362714.513.513.5197.564زفتاعبد

غنيم    45769 عبدالرحمن كريم طاهر خيال   محمد سعد السلم 131043واحد21.567.55.5زفتاعبد

قنديل    45770 السيد شوقى عبدالجواد خيال   محمد سعد السلم 231667.521410.553زفتاعبد

الجمسى    45771 عبدالرحمن الشحات عبدالرحمن خيال   محمد سعد السلم 37.52615.59.57.5191364.5زفتاعبد

ابوالعينين    45772 محمد ابوالعينين عبدالله خيال   محمد سعد السلم 31.517129.57.512.51251.5زفتاعبد

دياب    45773 محمد عامر عبدالمنعم خيال   محمد سعد السلم 35.5251213.514.515.51364.5زفتاعبد

ابراهيم    45774 عيسى حامد عبدالوهاب خيال   محمد سعد السلم 3418.51211.5311.51366زفتاعبد

حماده    45775 البيلى محمد محمود خيال   محمد سعد السلم 9.511.555.5نصف22.512.5105.5زفتاعبد

قنديل    45776 بدوى حسنى نبيل خيال   محمد سعد السلم 2111.5107.52.58.5663.5زفتاعبد

نسيم    45777 عبداللطيف نسيم نسيم خيال   محمد سعد السلم 3627.514.512.511.51916.575.5زفتاعبد

ليله    45778 خليل على وائل خيال   محمد سعد السلم 17.58.572.51.52662.5زفتاعبد

قنديل    45779 عبدالعظيم السعيد وليد خيال   محمد سعد السلم 341711.59.57.510.51264.5زفتاعبد

خيال    45780 حسين عبدالعبود وليد خيال   محمد سعد السلم 62واحد6.5واحد1.535.53زفتاعبد

نسيم    45781 عبداللطيف عبدالرازق ربيع خيال   محمود سعد السلم 2.5652واحد53.55.53.5زفتاعبد

خيال    45782 زنون مصطفى عبدالرحيم خيال   محمود سعد السلم 33.5151711.57.51410.562زفتاعبد

قنديل    45783 محمد عبدالقادر عبدالقادر خيال   محمود سعد السلم 1.5951.5صفرواحد139.56زفتاعبد

عبدالعال    45784 على عبدالمقصود عبدالمنصف خيال   محمود سعد السلم 2.5552واحد104.5نصف9.5زفتاعبد

عطيه   45785 بدير فوزى خيال   محمود سعد السلم 3828.519.51314.519.517.584.5زفتاعبد

الدين    45786 شرف عبدالحميد احمد خيال   مصطفى سعد السلم 441.5واحدواحد2.52.5105.5زفتاعبد

العشرى    45787 سيداحمد حسان علء خيال   مصطفى سعد السلم 35.5271311.512.518.510.555زفتاعبد

خطاب    45788 احمد عبدالعليم هشام خيال   مصطفى سعد السلم 11.5673.51012.5744.5زفتاعبد

خيال    45789 ابراهيم محمد ناجح خيال   معاذ سعد السلم 811.52.551.5صفر6.545.5زفتاعبد
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الباجورى    45790 عبدالرحمن حامد عبدالرحمن خيال   مؤمن سعد السلم 3122.512.510.512.515.514.585.5زفتاعبد

منا    45791 حلمى عبدالله عبدالله خيال   ناجح سعد السلم 393019.751315201677.5زفتاعبد

الدين     45792 بدر ابراهيم فرج ايهاب خيال   ياسين سعد السلم 23117.52.5101613.556زفتاعبد

ابوالعزم    45793 يوسف عبدالحميد سامى خيال   يوسف سعد السلم 25.58.543.51015.5853.5زفتاعبد

رزق    45794 ابراهيم عبدالحكيم ابراهيم خيال   احسان سعد السلم 35.518.552.51014.57.565.5زفتاعبد

اسماعيل    45795 عبدالحافظ فرج اسماعيل خيال   اسراء سعد السلم 28175.55.54.518.514.555.5زفتاعبد

احمد      45796 سيد بدوى احمد سيد السيد خيال   اسراء سعد السلم 64غـ28247.59.5813زفتاعبد

محمود    45797 ابراهيم احمد صلح خيال   اسراء سعد السلم 9.5103.52.52.595.575.5زفتاعبد

حسن    45798 ابراهيم مصطفى محمود خيال   اسراء سعد السلم 34.52210.51.510.518.51555.5زفتاعبد

حليمه      45799 الدين محى الدين محى السيد خيال   اسلم سعد السلم 10181355.5واحد28.5155.5زفتاعبد

سعد   45800 عبدالعظبم عبدالمحسن خيال   اسماء سعد السلم 7.512745.5نصف20.51510زفتاعبد

خطاب    45801 عبدالله محمد علء خيال   اسماء سعد السلم 29.511133.55.514.512.575.5زفتاعبد

حموده    45802 سعدالدين فؤاد طارق خيال   الء سعد السلم 393019.514152016.575.5زفتاعبد

قنديل    45803 بدوى عبدالمنصف مصطفى خيال   الء سعد السلم 23.51512.54.57.51614.575.5زفتاعبد

جمعه    45804 فتوح رفعت عبدالمنعم خيال   السيده سعد السلم 3825.557.511201275.5زفتاعبد

خطاب   45805 احمد على خيال   اميره سعد السلم 27124.538.518.51375زفتاعبد

عبدالجليل    45806 عبدالرحيم ابراهيم ابراهيم خيال   ايمان سعد السلم 372910111319.51795.5زفتاعبد

الفخرانى    45807 رزق ابراهيم احمد خيال   ايمان سعد السلم 39.53019.514142014.565زفتاعبد

جمعه    45808 عبدالقادر ابراهيم حمدى خيال   ايمان سعد السلم 39.529191515191985زفتاعبد

رزق    45809 السيد جبر عبدالسميع خيال   ايمان سعد السلم 38.52918.51514.75202094.5زفتاعبد

عبدالله   45810 عبدالعاطى محمد خيال   ايمان سعد السلم 39.5291813.515201894.5زفتاعبد

الدين    45811 شرف شوقى بيومى خيال   ايه سعد السلم 35.5301814.514.7518.519.584.5زفتاعبد

عبدالفتاح   45812 اسماعيل عبدالفتاح خيال   بسمله سعد السلم 33.526189.57.513.519.566زفتاعبد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2129

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابراهيم    45813 محمد على محمد خيال   بسمله سعد السلم 38.53019.51514.752019.594.5زفتاعبد

غريب    45814 اسماعيل السيد اشرف خيال   بسنت سعد السلم 1210.514.552617.584زفتاعبد

سلمه   45815 حسن عبدالهادى خيال   بسنت سعد السلم 35.52512.510817.51794زفتاعبد

الباجورى   45816 عبدالله محمد خيال   جهاد سعد السلم 9157246.515.584زفتاعبد

خطاب     45817 عبدالقادر بهجت محمود عبدالمنعم خيال   جيهان سعد السلم 36.52916141319.519.585زفتاعبد

محمد    45818 ابراهيم سرحان اسامه خيال   حماس سعد السلم 393019.514142019.595زفتاعبد

ناجي    45819 محمد الهنداوى الهنداوى خيال   حنان سعد السلم 3.51019.562.5نصف23107.5زفتاعبد

دياب     45820 ابراهيم احمد السيد حمدى خيال   حنان سعد السلم 3929.517.515152019.583.5زفتاعبد

على    45821 مصطفى شحاته رضا خيال   حنان سعد السلم 38.528.517.59.51319.518.585زفتاعبد

ابراهيم   45822 مسعدالدسوقى رضا خيال   دعاء سعد السلم 3830191212.52019.583.5زفتاعبد

دغمش    45823 عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز خيال   دعاء سعد السلم 3927.51511.58.51616.582.5زفتاعبد

رزق    45824 راغب حمزه خيرى خيال   دنيا سعد السلم 35.528.511.55.57.51218.574زفتاعبد

شاهين    45825 السيد مصطفى السيد خيال   دينا سعد السلم 332810831416.584.5زفتاعبد

دغمش    45826 محمد شبل عبدالله خيال   دينا سعد السلم 251071.5341684.5زفتاعبد

حميده    45827 فرج عبدالمقتدر رجب خيال   رانا سعد السلم 393017.513.51219.52085زفتاعبد

رزق    45828 راغب حمزه حسين خيال   رانيا سعد السلم 3929201415201996زفتاعبد

حسين    45829 ابراهيم شوقى محمد خيال   رانيا سعد السلم 32.522.5104.57.57.511.572زفتاعبد

بدير    45830 على جمال على خيال   رشا سعد السلم 37.5301513.514.7518.51572زفتاعبد

بدوى   45831 عبدالستاررزق رزق خيال   روان سعد السلم 33155.54.54.511.512.562زفتاعبد

ابوالعينين    45832 محمد ابوالعينين ابراهيم خيال   ساره سعد السلم 32195.534.5715.554.5زفتاعبد

الغال     45833 غبد توفيق كمال اشرف خيال   ساره سعد السلم 39.5302015152015.585زفتاعبد

سلمه    45834 السباعى محمد ابراهيم خيال   ساميه سعد السلم 28.58.55.52.54411.564زفتاعبد

الدين     45835 بدر ابراهيم احمد خالد خيال   سعاد سعد السلم 342919.57.59.5191382زفتاعبد
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عمرو    45836 محمد ابوالفتوح محمد خيال   سماح سعد السلم 37.53015.512.515201482زفتاعبد

شاهين    45837 السعيد محمد محمد خيال   سوزان سعد السلم 29.5145.57.57.5101352زفتاعبد

محمد     45838 العابدين زين طه محمد خيال   شروق سعد السلم 33.520124.581113.572.5زفتاعبد

بلل    45839 العزب مصطفى احمد خيال   شهد سعد السلم 38302010.514.5191382زفتاعبد

ثابت    45840 الشربينى سليم محمد خيال   صباح سعد السلم 38.526.5188815.51682.5زفتاعبد

شعيشع    45841 الفرغلى على محمد خيال   ضى سعد السلم 38.53018.51215191581.5زفتاعبد

ناصف    45842 احمد مصطفى عبدالرسول خيال   عبير سعد السلم 3728171313.5201783زفتاعبد

الله     45843 جل حسين عبدالعزيز محمود خيال   عزيزه سعد السلم 24.510.56.53.54101071.5زفتاعبد

نصرمنا   45844 فتحى نصر خيال   علياء سعد السلم 246.55.525.512.51262.5زفتاعبد

الدين    45845 شرف شوقى صبحى خيال   غاده سعد السلم 28948.57.51010.564.5زفتاعبد

جمعه    45846 فرج حامد فرج خيال   غاده سعد السلم 32.5157.545.510.515.561.5زفتاعبد

ابودسوقى    45847 حامد عبدالستار حامد خيال   فوزيه سعد السلم 32.510.5102.5512.512.562زفتاعبد

ابراهيم    45848 احمد السيد السيد خيال   فيفى سعد السلم واحد37صفر13331.54زفتاعبد

خيال    45849 حسين جبر عبدالرؤف خيال   كوثر سعد السلم 38.52819.51412.52017.582زفتاعبد

خيال    45850 حسين حسين صفوت خيال   لبنى سعد السلم واحد23.515107.57.510158زفتاعبد

رزق    45851 عبدالمنعم عبدالرءوف عبدالمنعم خيال   لمياء سعد السلم واحد37.52714.513.58.51815.57زفتاعبد

رزق    45852 عبدالحق عبدالمؤمن خيال   لميسسامى سعد السلم واحد114نصف9.511.56.52.52زفتاعبد

شفيق   45853 سامى عزيز خيال   ليديا سعد السلم 382613.59.54141981.5زفتاعبد

خيال    45854 عبدالحليم خليفه ايهاب خيال   ماجده سعد السلم 35.527149.58.5161683زفتاعبد

ابوالوفا    45855 عبدالحميد عبدالغفار عبدالمنعم خيال   مروه سعد السلم 37.525181211181582.5زفتاعبد

قنديل    45856 محمد على وليد خيال   مروه سعد السلم 38.5261811.512181773.5زفتاعبد

عبدالحافظ    45857 عبدالجواد عبدالفتاح اشرف خيال   مريم سعد السلم 32.52014.599181671.5زفتاعبد

خيال    45858 زانون مصطفى عبدالحكيم خيال   مريم سعد السلم 35.52415109181771.5زفتاعبد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2131

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رزق    45859 عبدالحق عبدالمؤمن عصام خيال   مريم سعد السلم 541.5واحدنصف31.561.5زفتاعبد

ابودسوقى    45860 مختار فريد عصام خيال   مريم سعد السلم 335.5101.55.5712.572زفتاعبد

غنيم    45861 محمد احمد محمد خيال   مريم سعد السلم 3.51.510.572.5نصف31.547زفتاعبد

بلل   45862 سالم علء خيال   منار سعد السلم 30.520.5105514.51271.5زفتاعبد

الله     45863 جل محمد عبدالعظيم قدرى خيال   منار سعد السلم 7156.525.52.510.551.5زفتاعبد

رزق   45864 جبرالسيد مصطفى خيال   منار سعد السلم 3728.517.512.514191682زفتاعبد

نسيم    45865 عبداللطيف نسيم ناصر خيال   منار سعد السلم 351716.57.586.515.584زفتاعبد

ابوعمر     45866 محمد عبدالبصير السعيد الله خيال   منه سعد السلم 37.52918.57.58.5191681.5زفتاعبد

الباجورى     45867 عبدالرحمن عبدالهادى ايمن الله خيال   منه سعد السلم 35251814111916.573زفتاعبد

جابر     45868 عبدالرازق عبدالمعبود محمد الله خيال   منه سعد السلم 38221811.5101816.573زفتاعبد

بلل     45869 العزب ابراهيم مصطفى الله خيال   منه سعد السلم 35.519147.581616.583زفتاعبد

عماره     45870 عبدالحميد ابواليزيد ناجح الله خيال   منه سعد السلم 32.52210.587.5131361.5زفتاعبد

بدير    45871 سيداحمد فوزى ماجد خيال   مها سعد السلم 23.516102.51.51014.583زفتاعبد

زيد    45872 المرسى احمد المرسى خيال   مياده سعد السلم 1.53.57.563نصف1784.5زفتاعبد

العشري    45873 سيداحمد عبدالمحسن جمال خيال   مياده سعد السلم 33.526149.581815.573زفتاعبد

الرخاوى    45874 عبدالجواد ابراهيم جمال خيال   ناديه سعد السلم 20.59.510524.512.583زفتاعبد

الطويل    45875 السيد حامد ايمن خيال   نجلء سعد السلم 342711.5121010.51984زفتاعبد

البحرواى    45876 ابوالمعاطى فتحى عادل خيال   نجيه سعد السلم 32.51516.5159.51917.584زفتاعبد

ابودسوقى    45877 مختار محمد جمال خيال   ندى سعد السلم 38.530181514.5201984زفتاعبد

العتابى    45878 عبدالهادى الخضر خالد خيال   ندى سعد السلم 38.5301714.514.75191483.5زفتاعبد

جمعه    45879 عبدالقادر ابراهيم عارف خيال   ندى سعد السلم 39.530191514.752017.594زفتاعبد

عماره    45880 احمد كمال اسماعيل خيال   نرمين سعد السلم 38281911131917.584زفتاعبد

هيبه   45881 محمد ابراهيم خيال   نغم سعد السلم 20154.51.51.5213.571.5زفتاعبد
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زيدان   45882 الشحات عرفه خيال   نهى سعد السلم 22157531014.572.5زفتاعبد

شاهين    45883 السيد مصطفى محمود خيال   نوال سعد السلم 1.5101673واحد26156زفتاعبد

السيد     45884 محمد النبى حسب البندارى خيال   نور سعد السلم 36.520.51712.510.5191584زفتاعبد

منا    45885 ابراهيم محمد ابراهيم خيال   نورا سعد السلم 3024105.53.51216.573زفتاعبد

حليمه    45886 العراقى محمود اشرف خيال   نوران سعد السلم 393019.51512.52017.5103.5زفتاعبد

جبر     45887 سند الدين محى محمد خيال   نورهان سعد السلم 13121.53.51.56.51683زفتاعبد

بلل    45888 متولى السباعى محمد خيال   هاله سعد السلم 29226.555.51015.584زفتاعبد

جمعه   45889 سعد هانى خيال   هايدى سعد السلم 39.527.5191414.51915.594زفتاعبد

عبدالله    45890 عبدالله عبدالوهاب عبدالقادر خيال   وسام سعد السلم 307.5101.5212.516.573.5زفتاعبد

الشرقاوى     45891 محمد النبى حسب صديق خيال   ياسمين سعد السلم 28.516101.52.51015.572.5زفتاعبد

ابوالوفا    45892 عبدالحميد عبدالغفار عبدالغفار خيال   ياسمين سعد السلم 331511.57.59.518.512.583.5زفتاعبد

عطيه    45893 خليل عزوز عبدالناصر خيال   ياسمين سعد السلم 116.5757.513.5563.5زفتاعبد

العشرى    45894 على عبدالغفار عبدالمنعم خيال   يمنى سعد السلم 36.527.5121311.5191673.5زفتاعبد

عامر   45895 محمد وجيه 231575.55149.564.5زفتارشوان

دعبس   45896 الحسينى توكل 239555147.564.5زفتاسليمان

عمارة   45897 شوقى ربيع 30.512107.55.5151164.5زفتاشوقى

ابوزيد   45898 توفيق عبدالرازق 23.57107.541512.563.5زفتاعبدالناصر

مصطفى   45899 فتحى اسماعيل 23.547.54.510444زفتافتحى

الشرقاوى   45900 عبداللعزيز خالد 1.54.555.5510564زفتاماهر

السيسى   45901 السيد عبدالقادر 256.56.55.55.51413.563.5زفتامصطفى

بدر   45902 عبدالجواد السيد 27.515107.57.5161665زفتاهشام

عامر   45903 محمد عبدالعزيز 33.516.5158818.515.565زفتاامينه

ابوزيد   45904 السيد نادر 3349.53.563واحد3زفتاانصاف
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بدر   45905 محمود محمد 38.527.517.5129.5192066.5زفتاخلود

العتابى   45906 عبدالقدر احمد 278.56.557.512.515.565زفتاشرين

غازى   45907 عبدالمعبود غازى 342618.587.51916.575زفتافاطمه

دعبس   45908 الحسينى توكل 127343.511.510.565زفتامنار

السقا   45909 محمد ابراهيم 297.511.57.57.5168.575زفتامنه

ابوريا   45910 السيد عبدالحى 38.521179.510.519.7518.566.5زفتامنى

غازى   45911 رفعت عبدالمعبود 36211513.51419.52066زفتاناديه

هشام    45912 البندارى احمد حسام 37.515.5179.57.519.513.577.5زفتاابراهيم

الخولي    45913 احمد البكرى شوقى 39.522.518.511.511201667.5زفتاابراهيم

شلبي    45914 احمد على محمد 3415.51381014.51265.5زفتاابراهيم

عبدالغني    45915 سالم المتولى هانى 382618.511.5122015.577زفتاابراهيم

الجاويش    45916 كامل عبدالحليم السعيد 36.5231799.519.515.577.5زفتااحمد

الرفاعي    45917 سليمان محمدى خالد 29231297.5171176زفتااحمد

رجب    45918 احمد عبدالمقصود صالح 37.52518.514.511.519.514.5710زفتااحمد

شوشه    45919 عبدالعال احمد محمد 38.52819.5141519.517.5710زفتااحمد

الرفاعي    45920 عبدالهادى احمد محمد 39.52819.7514.514.52014.589زفتااحمد

الرفاعي    45921 عبدالفتاح عبدالسلم محمد 31.517.5107.5516455.5زفتااحمد

المغني   45922 عبدالهادى اشرف 321511.57.551612.565.5زفتاادهم

الدين     45923 زين احمد ابوبكر احمد 39.52816.5111218.514.566زفتااسامه

الهمشري    45924 عبدالمهيمن فوزى محمد 39.5302014.515201968زفتااسامه

البسيوني    45925 محمد احمد محمد 38151413.5101913.575زفتاالمعتصم

عبدالغني    45926 محمد توفيق مصطفى 38.52816119191477زفتاتوفيق

مرعي     45927 عطيه البندارى احمد احمد 351514.510819.51487.5زفتاحماده
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يوسف    45928 حسن احمد احمد 3929.52014.514.7519.520710زفتاحماده

النادى    45929 محمد محمد الشحات 3828.52014.514201779.5زفتاذياد

الرفاعي    45930 عبدالهادى احمد ايمن 39.52016.514.51419.515.576.5زفتاذياد

النادي    45931 محمد ابوبكر وائل 37.52113.51011.516.51377زفتاسيف

البراوي    45932 احمد السيد اشرف 3822.510119.51615.587زفتاعبدالرحمن

الرفاعي    45933 محمد عبدالرحمن محمد 392819.7514.59.519.515.578.5زفتاعبدالرحمن

البسيوني    45934 مصطفى عطيه عمر 312414.587.51817.568زفتاعبدالله

الجاويش   45935 عبدالمعبودعبدالحليم احمد 312015.58517.514.568زفتاعمر

الديب    45936 مصطفى السعيد ايمن 39.530201515202089.5زفتاعمر

عطيان    45937 حسن فرج خالد 3830201414.752016.589زفتاعمر

شكر    45938 المتولى المتولى محمد 32.525199.5419.517.567زفتاعمر

رجب   45939 عبدالمقصود احمد 393019.5141319.7518.568زفتاكريم

الدسوقى     45940 ابراهيم احمد سيد بهجت 382918.5139.52015.577.5زفتاكريم

موسي    45941 ابراهيم احمد ابراهيم 36261914142016.587.5زفتامحمد

بكار    45942 احمد السعيد احمد 26.52017.5135.5171677زفتامحمد

رمضان     45943 احمد السيد سليمان احمد 2810.51410315959زفتامحمد

الشيشي     45944 ابراهيم البندارى محمود احمد 37.5302014.514.52018610زفتامحمد

الرفاعي     45945 محمد الباز محمد الحسن 35.52618.59.58.5191567.5زفتامحمد

الجاويش    45946 كامل عبدالحليم السعيد 362518.597.519.513.577زفتامحمد

هواش     45947 عبدالعزيز محمود فؤاد السيد 3221.517.5107.5161257زفتامحمد

النادي    45948 السيد الششتاوى خيرى 30.520137.531712.557زفتامحمد

حجازي    45949 فريد الدين علء 372112.58413.512.567.5زفتامحمد

هواش    45950 البكرى صلح علء 29.520.510.57.53.5141155.5زفتامحمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2135

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رجب     45951 محمد السعيد ت نشا 2017107.51.5119.566زفتامحمد

الغرباوي     45952 احمد سيد السيد نشأت 37271913.51019.51457.5زفتامحمد

النادي      45953 على السيد فتوح مراد احمد 362918.512919.52058.5زفتامحمود

الجاويش    45954 عبدالعزيز محمود عبدالمنعم 32.52017.51141814.556زفتامحمود

عامر    45955 احمد صلح محمد 17.518.513.592.512.51165زفتامحمود

رمضان    45956 السيد عبدالغنى محمد 36.5301315919.51877زفتامحمود

النادي   45957 محمدمحمد محمد 311612157.52018.567زفتامحمود

الرفاعي    45958 احمد محمد خالد 38.52919.751514.52019.588زفتامصطفى

هشام    45959 محمد عبدالمهيمن حمدى 38.527191512.5201978زفتامعتز

الجاويش    45960 عيسى محمد ابراهيم 382813.51514.519.52079زفتايوسف

زهره    45961 حافظ حامد احمد 4030201514.752020710زفتايوسف

عبدالغني    45962 محمد توفيق مصطفى 311812.513.5818.519.566.5زفتايوسف

البراوي    45963 احمد السيد احمد 36.528151312.52013.565زفتااسراء

الرفاعي     45964 احمد السيد عبدالحميد احمد 23.54.54.59.5311.51455زفتااسراء

بكار    45965 زكى مصطفى محمد 3520.51214.51019.7514.565زفتااسراء

الغرباوي    45966 محمد محمود احمد 346.51114.57.518.51263.5زفتااسماء

موسي    45967 ابراهيم عبدالله طارق 38.529.5181514201569.5زفتاالء

الرفاعي    45968 احمد محمد عصام 37.52212151419.516.578زفتاالء

الرفاعي    45969 عبدالرحمان عبداللطيف مجدى 3527.517.513.5142015.579زفتاالء

المغني    45970 احمد طه محمد 3523.516.512.59.5191665زفتاالء

الديب    45971 احمد عطيه انور 217.55.55.52.5131455.5زفتاامنيه

الرفاعي    45972 عبدالحميد جابر الحمدى 37.5301914.514.52017.569.5زفتاامينه

موسي    45973 محمد عطيه عبدالمنعم 403019.511.514.52019.579.5زفتاانجى
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الرفاعي     45974 احمد السيد محمد احمد 40292015152020810زفتاايمان

خليفه    45975 احمد على رمضان 37.525.516.515141914.575زفتاايمان

النادي    45976 محمد جابر محمد 3523.513.51513.5201675.5زفتاايمان

زيان    45977 احمد عبدالعظيم مصطفى 3718.511.513918.516.565زفتاايمان

مرعي    45978 عبدالمقصود سعد ايمن 39.5291914.514.52020810زفتاايه

هواش    45979 محمد عبدالوهاب محمد 33.527.517.514.51319.751989.5زفتاايه

الدين     45980 شرف السيد على السيد 37.52919.51514.75201989.5زفتابسمه

نصار    45981 احمد جابر سامى 3225111221719.578زفتاحبيبه

شوشه     45982 عطيه السعيد محمد عطيه 40302014.515202089.5زفتاحبيبه

النادي    45983 محمد عبدالخالق احمد 302511.514.5918.518710زفتاحنين

النادي    45984 عبداللطيف غريب حمدى 308.510.59.57.517.51767زفتادعاء

شكر    45985 مجاهد مجاهد رمضان 27.515105.53.51319.566.5زفتادينا

النادي    45986 عبدالرشيد فاروق على 372718.512.51419.51879.5زفتارنا

مرعي    45987 محمد السيد ايهاب 35.5291612817.52088.5زفتارودينه

النادي    45988 عبدالسلم السيد محمد 22.5156.55.5210.51778.5زفتاروفيدا

الجاويش    45989 على سلمه محمد 40302013.514201779.5زفتازهره

شوشه    45990 سليمان مصطفى سليمان 29.52212.5127.516.51288.5زفتاساره

الجاويش    45991 محمد جابر محمد 402819.515152017.5810زفتاسلمى

شوشه    45992 محمود محمد مدحت 403019.514.515202079زفتاسلمى

زميتر    45993 عليوه احمد عاصم 37.5271814.514.519.7520710زفتاسميره

الطباخ    45994 على عبدالمقصود محمد 3324141311.519.7519.576.5زفتاسميره

الغرباوي    45995 هاشم محمد نبيل 40301914.515202079.5زفتاسهيله

الغرباوي    45996 محمد محمود السعيد 33.52113.5104.5181868.5زفتاشروق

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ    ت الشافعى بك محمد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2137

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

علي    45997 السيد محمد احمد 32.518.511114.5161878زفتاشمس

زيان    45998 ابراهيم احمد احمد 38.5302015152018.579زفتاشهد

موسي   45999 محمد رضا 38.530181414.7519.517.569.5زفتاشهد

زغيب    46000 احمد محمد عبدالرؤف 362717.51411.5201657زفتاشيماء

هشام    46001 العشماوى عبدالنبى محمد 32.511.57.57.55131584زفتاعفاف

عبدالغني    46002 محمد توفيق الخطيب 392817.51414.752016.588زفتاعلياء

السخاوي    46003 ابراهيم فرج فارس 38.523.514.511.59201685.5زفتافاتن

الرفاعي    46004 ابراهيم محمد عبدالحكيم 3819.51611.57.519.751776.5زفتافاطمه

الطباخ    46005 على عبدالمقصود محمد 3416.515.510.5919.751775زفتافاطمه

بنه    46006 محمد محروس مصطفى 36.515.512.57.57.51818.576زفتافاطمه

مرعى    46007 عبدالحميد عبدالرؤف وحيد 37.525.5151413.519.751575.5زفتافاطمه

الرفاعي    46008 محمد محمد يسرى 38.52817.5147.519.7518.585.5زفتافاطمه

يوسف    46009 محمد السيد محمد 393017.514.51219.7515.577.5زفتافتحيه

عبدالغني    46010 سالم المتولى حربى 381915127.519.51787زفتامرح

الرفاعي    46011 عبدالحليم احمد محمد 34.512.5149.57.5181775.5زفتامروه

النادي    46012 شعلن محمد احمد 38.510.5107.54.5191785.5زفتامنه

مرعي     46013 عبدالهادى السعيد محمد محمد 37.530191513201776.5زفتامى

الجاويش    46014 محمد احمد عبدالله 382015.510.57.5201785.5زفتانانسى

النادي   46015 السيدعبدالسلم احمد 31.513.5105.53.51914.577.5زفتانرمين

المغني    46016 عبدالمهيمن السيد عبدالحليم 369.5117.54.517.517.575زفتانهله

النادي    46017 فهمى حسنى احمد 32.5965.53.517.517.575زفتانورهان

الرفاعي    46018 عبدالمعبود احمد ياسر 3826137.55.52017.577زفتاهبه

بنه    46019 محمد محروس رضا 31.58.573.521415.584زفتاهدى

. أ    ت الشافعى بك محمد
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المغني    46020 محمد عبدالحكم السعيد 38.529.519.513.5152018.587.5زفتايارا

حبيب   46021 عبدالرؤف مصطفى 23.58.5147.53.513.518.584.5زفتاابراهيم

عبدالله    46022 عبدالله محمود ابراهيم 372620131219.516.588زفتااحمد

الجحش    46023 صبحى نصر اشرف 36.521.51710.52.519.7517.588زفتااحمد

الدين     46024 شهاب عرفان محمد المحمدى 39.5302014.5152018.5910زفتااحمد

المغربى    46025 المصلحى عنتر جمال 351615.5115.519.518.586.5زفتااحمد

الشافعى    46026 محمد احمد حسام 191210.57.53101576.5زفتااحمد

حجازي    46027 عبدالحميد احمد خالد 139.5104312.516.584.5زفتااحمد

السروجي    46028 عبدالله عباس رأفت 3219.516.5135.519.518.586زفتااحمد

الدواس    46029 عبدالله عبدالله رضا 3829.52013.514.52018.587.5زفتااحمد

خليل    46030 محمد محمد عادل 3926.52013.57.52018.587.5زفتااحمد

كشكل    46031 محمد زكريا عبدالرازق 39302012.5112018.597زفتااحمد

المداح    46032 عبدالرؤف احمد عبدالرؤف 3829.52014.512.52018.597.5زفتااحمد

هلل   46033 خضر عبدالنبى 20.51618102.517.515.583.5زفتااحمد

الدين     46034 تاج الشربينى الحمدى محمد 3829.52014.514.52018.5108.5زفتااحمد

ريان   46035 رضا محمد 37.525.52014111918.588زفتااحمد

ابوالسعود   46036 سعد محمد 3928.5201413.52018.598.5زفتااحمد

عمارة    46037 محمد عبدالغنى محمد 3828.520141517.518.587.5زفتااحمد

الشناوى   46038 عبدالفتاح محمد 39.528.519.51414.52018.587.5زفتااحمد

عبدالحافظ    46039 محمد عبدالودود محمد 38.5282015152018.587.5زفتااحمد

القصاص    46040 سيداحمد كمال محمد 16.5161212.52191485زفتااحمد

سليمان    46041 محمد نجيب محمد 32.5171913.5419.7518.596.5زفتااحمد

الدين     46042 تاج الشربينى الحمدى محمود 39301914.75151918109.5زفتااحمد
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الشافعى    46043 السيد عبدالحميد مصطفى 24.512147.59.5141888.5زفتااحمد

الخشت   46044 عبدالرحمن مصطفى 16.5131357.511.516.585زفتااحمد

شادى     46045 ابراهيم محمد احمد هانى 30.518.51647.51316.584زفتااحمد

والي    46046 عبدالمهيمن احمد وائل 36.526.517.51210.51716.585زفتااحمد

راشد    46047 عبدالغفار سيداحمد الحسينى 15.51610.587.51016.585.5زفتااسامه

عزة   46048 محمد رضا 221312.57.558.515.585زفتاالسيد

البهواشى    46049 احمد عبدالعليم عبدالحكيم 372117.5105121796.5زفتاالسيد

الدواس    46050 عبدالله عبدالله رضا 39.5302015152018.597.5زفتاحازم

الخولي    46051 السيد السعيد السيد 1215118.57.51216.586زفتاحسام

البلتاجى    46052 حسن محمد حسن 37.522.51712.59.5201976.5زفتاحسام

عبدالباقي    46053 عطيه منصور نشأت 34.52717.51310.5191777زفتارائد

عبدالله    46054 عبدالقادر محمد ابراهيم 3629.51812.512.519.518.577زفتازياد

سليمان    46055 عبدالعظيم السيد محمد 382918.514.511181888.5زفتازياد

الجحش    46056 عباس عباسسالم 3326.51710.55.519.51866زفتاسالم

عبداللطيف    46057 محمد ابراهيم جمال 3828.51912.511.519.51876.5زفتاسيف

سكين    46058 محمد سند سند 22.525.51710.59.516.517.556.5زفتاسيف

عبدربه    46059 عبدالحليم محمد عبدالمؤمن 3118.516.57.591616.545زفتاشهاب

شوشة    46060 عبدالستار عبدالعاطى عبدالستار 362717.511.591816.586.5زفتاصالح

بدر    46061 عطيه فتحى محمد 36.525.518.512917.515.586.5زفتاطارق

عجلن    46062 محمد محمود حسين 32.526.518.512816.517.576.5زفتاطه

عماره    46063 موسى محمد عصام 391718.5125.5171868.5زفتاعبدالرحمن

العرج    46064 محمد السيد غنام 39292015152018.578.5زفتاعبدالرحمن

الشلقانى     46065 محمود حسن محمد نبيل 39.529201515201878.5زفتاعبدالرحمن
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خليفه    46066 عبدالغنى مصطفى جمال 3622.517.5138191868زفتاعبدالله

حواس    46067 السيداحمد بكر رضا 2210167.53.5714.564.5زفتاعبدالله

الدواسى    46068 عبدالله محمد فرج 21.58.51452715.564زفتاعبدالله

عبدالله    46069 سالم عبدالله مصطفى 35.521.517117.519.518.587زفتاعبدالله

والى    46070 محمد السعيد رضا 37.51517.511.57.516.51896زفتاعمر

مشالي    46071 عبدالسميع عطوه اشرف 38.5292014.515201685.5زفتاعمرو

عطيوى    46072 سالم عبدالغفار صلح 30.511.518.57.54.5141865.5زفتاعمرو

الهمشرى    46073 الطنطاوى ابوالفرج محمد 20.510.511.57.57.5131565.5زفتافرج

الدواس    46074 محمد فوزى محمد 38272014.514.519.518.587زفتافوزى

النرد    46075 موسى محمد عيد 34111588.517.51686.5زفتاكريم

هواش    46076 محمد عبدالهادى علءالدين 3623189.59201889زفتامازن

خليفه    46077 عبدالشكور شوقى رشدى 3926.5201411.52018.599زفتامجدى

احمد   46078 محمد ابراهيم 104.57.52.52.5711.565.5زفتامحمد

كشكل    46079 على محمود احمد 39.529.519.7515152018.579زفتامحمد

المداح    46080 على فتحى اشرف 39242014.5152018.579زفتامحمد

عطيوى    46081 عبدالغنى محمد خالد 39.529201515201799زفتامحمد

السروجي    46082 عبدالله عباس رأفت 2518.513.511.57.51515.578.5زفتامحمد

عجلن    46083 سليمان محمد سليمان 151112.59.532018.565.5زفتامحمد

رمضان     46084 محمد محمد محمود صلح 39.529.518.51415201479زفتامحمد

المرعز    46085 السيداحمد احمد طاهر 2020108.58.515.517.565.5زفتامحمد

الدين    46086 جمال عبدالحكم عبدالحميد 34.52215.51010.51717.557.5زفتامحمد

دياب    46087 عبدالسميع عبدالعال عبدالسميع 38281511142018.578.5زفتامحمد

الشريف    46088 السيد محمد عبدالعزيز 39282014.75142017.568زفتامحمد
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عبدالله    46089 عبدالعال عبدالقادر عبدالله 392819.514.510.5201898.5زفتامحمد

كشكل    46090 على عبدالله على 382819.512.511201889زفتامحمد

دياب     46091 محمد رضا محمد عماد 392918.513.59.5201879زفتامحمد

السرنجاوى    46092 محمد عبدالعظيم فوزى 39.530201515201899.5زفتامحمد

خليفة    46093 ابوالمعاطى حسن كامل 39.530201515201899.5زفتامحمد

عبدالباقى   46094 الراعى مجدى 39.5302015152018.589زفتامحمد

العشماوي    46095 عبدالمهيمن شوقى محمود 302414129.5171879.5زفتامحمد

الشافعى   46096 عرفات مصطفى 3925.519.51412191888.5زفتامحمد

درويش   46097 محمد مصطفى 372818.51411.52018.589.5زفتامحمد

مشالي    46098 عبدالسميع عطوه نبيل 38.527.517.51213.5191769.5زفتامحمد

ريان   46099 رضا ياسر 38.52717.51214.518.51779.5زفتامحمد

احمد    46100 عباس على ابراهيم 3.517.511.54.57.51.55.543زفتامحمود

شوشة     46101 الدين محى محمود ابراهيم نصف10.253.5917.58صفر20.511زفتامحمود

عبدالظاهر    46102 محمود عبدالرحمن اسامه 32251199171359زفتامحمود

والى   46103 عبدالحميد ايمن 1217.51093.513.55.556زفتامحمود

منجد    46104 محمد مصطفى جمال 232113.58.58.5146.568زفتامحمود

الشمونى    46105 عبدالسميع محمد عبدالسميع 36.52014131017.51759زفتامحمود

عطيه   46106 عبدالحافظ محمد 34.52214.5139.519.51859.5زفتامحمود

والى    46107 فريد مصطفى احمد 21.517.5109.581515.558زفتامصطفى

حجازى   46108 عبدالعاطى كمال 36301813.510.519.752068زفتامصطفى

الشناوى   46109 ابراهيم مجدى 3829191413.5202058.5زفتامصطفى

عبدالحافظ    46110 محمد عبدالودود محمد 39.5301914.515202058زفتامصطفى

الفقى     46111 محمود محمد مصطفى محمد 37.527.518.51011.51718.558زفتامصطفى

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد

. أ     ت المداح سلمه على محمد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2142

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الدين     46112 جمال عبدالغنى حامد عماد 3117131011.515.51549زفتامعتز

الدين     46113 شهاب محمد محمد جوده 39302014.515201859زفتامهند

رمضان    46114 السعيد محمود محمد 1027109.5818.516.549زفتاميسره

الخولي    46115 السيد السعيد السيد 2922.511.59.58.515.51658.5زفتاهشام

شاهين    46116 محمد محمدلطفى محمد 5.51264.53.511.51247زفتاياسين

الشناوي    46117 على ابراهيم محمد 37.5271713.513.5191859.5زفتايوسف

حجازى   46118 احمد محمود 1620.559.510141778.5زفتايوسف

شعبان    46119 عبدالمهيمن عبدالرحمن حمدى 292310145181659زفتااسراء

القطاري   46120 عبدالحميد عبدالفتاح 37.53011.51413.519.517.559زفتااسراء

شريف    46121 ابوالمعاطى عبدالستار محمد 36.5291613.510.519.752069.5زفتااسراء

عبدالغنى     46122 محمد الشحات محمد ايمن 382814131219.52068.5زفتااسلم

المغربي    46123 المصلحى السيد السعيد 36.53016.512.511.52015.557.5زفتااسماء

وكوك     46124 احمد الشحات عبدالشكور هانى 15.519109.52.51413.557.5زفتااسماء

السروجى    46125 سويلم محمد ابراهيم 31.52810.512.512.518.515.548.5زفتاالء

وكوك   46126 حسن حامد 3929191514.519.519710زفتاالء

حجازي    46127 خضر فريد ربيع 8.557واحد19.51177.52.5زفتاالزهراء

الدين     46128 شهاب على شعبان ايمن 39.5301914142020710زفتاالهام

الدين     46129 جمال محمد عطيه عبدالحميد 28.5245.57.57.5109.578.5زفتاامانى

دياب    46130 عبدالمجيد حلمى حلمى 37.5301915152018.588.5زفتاامنيه

خليل    46131 مصطفى فريد صابر 34.51910.57.57.51015.567.5زفتاامنيه

السباعي   46132 مصطفى فرج 35291212.58.512.516.568.5زفتاامنيه

شعبان    46133 مصطفى السيد محمد 36.52917.514.511.5191968.5زفتاامنيه

مشالى    46134 محمد عبدالغنى محمود 362917.51410.51817.569زفتاامنيه
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مشالى    46135 محمد عطيه السيد 25.516.56.587.510.51656.5زفتااهداء

عجلن    46136 عبدالمعطى احمد ابراهيم 393019.515152020910زفتاايمان

وكوك   46137 عبدالشكور اشرف 3216117.54.5712810زفتاايمان

عبدالحافظ   46138 فهمى بدر 24.5127.544.551259.5زفتاايمان

حبيب    46139 على عبدالحكم رفعت 39.53019.51514.52018810زفتاايمان

الدين     46140 جمال السيد السيد سامى 39.52919.513152020810زفتاايمان

مشالي    46141 محمد عطيه محمد 38.52819.7513.511.51819.5610زفتاايمان

كرات    46142 حسين محمد وجدى 393017.513.513.519.519.5510زفتاايمان

دياب    46143 عبدالدايم عيسى ربيع 36.522169.54.5111679.5زفتاايه

الصعيدي    46144 عبدالسميع محمد فرج 392919.513.51219.7517.579زفتاايه

سكين    46145 راغب السيد ناصر 363016.511.55201868.5زفتاايه

ابوعبدالله    46146 عبدالله عبدالفتاح مسعد 393019.51414201998.5زفتابسمله

شوشه     46147 احمد محمد رشاد محمد 2728137.57.513.51879زفتابسمه

عفر    46148 محمد كامل حمدى 38.5302014.5152020810زفتابسنت

راشد    46149 السيد عبدالعزيز علءالدين 362816.512.51413.51888زفتاتسنيم

المداح     46150 محمد احمد الدين صلح 31.51910.587.515.51879.5زفتاتغريد

عماره    46151 محمود عبدالوهاب رضا 372115.55.57.5171999.5زفتاحبيبه

البرشلى    46152 عبدالبديع عبدالعزيز عبدالبديع 39.5292015152018.599.5زفتاحبيبه

عطيوى   46153 محمد محمد 39.53019151319.7516.599.5زفتاحبيبه

الدواس   46154 السيدعلى محمود 7.56.5431.546.589زفتاداليا

عبداللطيف    46155 عبدالمهيمن حلمى جمال 39.530201515202099.5زفتادنيا

منجد    46156 محمد مصطفى حامد 30.52414.512.512.519.51999.5زفتادينا

محمد    46157 محمد السيد كرم 39.530201515202099.5زفتارغد
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منجد    46158 ابراهيم ابراهيم عزت 39.530201515202099زفتارميساء

ابوسليمان    46159 حامد ابوبكر محجوب 36.53020113.511.51898زفتارنا

عبدالظاهر    46160 محمود عبدالرحمن محمد 302812.511917.51777.5زفتارنيم

سابق    46161 احمد عبدالمقتدر احمد 39.53020151519.52089.5زفتاروان

درغام    46162 يحيى احمد السيد 38.52918151519.7518.599.5زفتاروان

بدران    46163 احمد محمود ثروت 362916.513.512.518.52098.5زفتاروان

ابوعزه   46164 محمد ابوالمعاطى 2415.55.57.5510.51588زفتاروضه

شريف    46165 ابوالمعاطى احمد رضا 362915.51411.519.51989زفتاروضه

احمد     46166 سيد ابوالخير عطيه محسن 383019.51515202099.5زفتاروضه

الفقى    46167 عبدالحليم محمد عبدالحليم 3930201415202099.5زفتاروفيده

عطيوى    46168 عبدالغنى عبدلله السيد 38301914152020910زفتاريم

الشمونى    46169 حسن نبيه حليم 39282014.5142016.589زفتازينب

حبيب    46170 على سيداحمد حسن 37.5291914.5112012.579زفتاساره

المغربي     46171 المصيلحى ابراهيم السيد عادل 37.53018.511.51019.7513.599زفتاساره

الهمشرى    46172 الطنطاوى عبدالمهيمن مصطفى 35.515147.54.513.51275زفتاساميه

سلطان    46173 عبدالغفار السيد طلعت 36231887.518.51488زفتاسمر

الدواس     46174 احمد على السيد محمود 13.59124.53109.566زفتاشيماء

هواش    46175 احمد عبدالحميد طلعت 3718.5178112013.577.5زفتاعل

الطرطورى    46176 عبدالحفيظ عبدالواحد محمد 35261687.51916.586.5زفتاعلياء

عبدالحافظ    46177 محمود عبدالغنى احمد 2920.516.588.518.51596زفتافاطمه

كشكل    46178 عبدالحفيظ محمد احمد 33.521148.57.519.7510.586زفتافاطمه

النجار   46179 عبدالحليم السيد 3415127.5410.513.588.5زفتافاطمه

ناصف    46180 حسين سعد جمال 31.515147.53.5171278.5زفتافاطمه
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ابوعميرة   46181 محمد عاطف 37.52719.5141219.519.599زفتافاطمه

والى    46182 والى عبدالله محمد 382819151119.515.599.5زفتافاطمه

شوشة     46183 محمد السيد الدين محيى 191614.55.57.511.51187زفتافاطمه

خليفة    46184 همام الحسينى احمد 3829201314.52019.598.5زفتامروه

طنش    46185 احمد عبدالغنى احمد 17.5511.53.55.566.584زفتامروه

البنا     46186 محمد عبدالغفار فرج محمد 383020151519.51998.5زفتامروه

الهمشرى    46187 السيد عبدالغفور عبدالحكيم 26.51512441710.576.5زفتامريم

شحاته    46188 عبدالمجيد كامل عزت 3629.516151119.51888زفتامريم

بدران      46189 سويلم ابراهيم محمد محمد الله 29.5157.57.510.511.51487.5زفتامنه

الشمونى     46190 محمد صلح هانى الله 36261314.51417.518.588زفتامنه

عبدالسميع   46191 معروف صفوت 39.526171413.519.51898.5زفتامنه

دياب    46192 السيداحمد عبدالرحمن صلح 38.52918151517.518.598زفتامنى

منجد     46193 خليل محمد مصطفى اشرف 39.52919.514.51419.52098.5زفتاندى

خليفه    46194 عبدالغنى مصطفى خالد 38.52618.513.51019.51978.5زفتاندى

زهران    46195 السيد محروس عادل 39.529181415191989زفتاندى

الشافعي    46196 محمود حامد محمود 39.526.518.51415202099زفتاندى

النقيب     46197 الطنطاوى على محمد عبدالمنعم 392818.51515202089.5زفتانرمين

حبيب    46198 على عبدالحكم عاطف 38.528.519.51512.5201997.5زفتانسمه

باشا    46199 السعيد محمد عبدالقادر 39.53018.514.514.5202099.5زفتانهى

حبيب    46200 عبدالحميد محمد عبدالحميد 382917.512.511.519.51098زفتانور

البرنى    46201 عبدالرحيم رشاد احمد 3923191414201988.5زفتانورا

نصر    46202 محمد مصطفى عماد 3927.518.513.5121917.577زفتانورا

شريف    46203 ابراهيم كامل رضا 31.527.555.512.51865زفتانورهان
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حجازى    46204 السيد محمد احمد 39.53019.751515201888.5زفتانورين

شعبان    46205 يوسف على السيد 3715713.58.5121868زفتاهاجر

شعبان    46206 عبدالمهيمن عبدالحكيم عبدالحكيم 39.530181415201789.5زفتاهاجر

عزة     46207 السيد السيد محمد ابراهيم 39.52415131417.51867.5زفتايارا

عبداللطيف   46208 عبدالله محمد 30.51411.52.5314.514.543زفتايمنى

قادوم    46209 حسن ابراهيم حسن المشتركة    ابراهيم الدين جمال ابراهيم 21.58.51.522.510.51565زفتاالشهيد

دياب    46210 عبدالودود عبدالقادر عبدالودود المشتركة    ابراهيم الدين جمال ابراهيم 15642.5314.51545زفتاالشهيد

ابوحجازى    46211 محمد محمد محمد المشتركة    ابراهيم الدين جمال ابراهيم 39.53019.51415201975زفتاالشهيد

البنا    46212 ابراهيم احمد مصطفى المشتركة    ابراهيم الدين جمال ابراهيم 39.530201514.5201787زفتاالشهيد
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عبدالحافظ    46213 احمد حامد ابراهيم المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 35.51511.594.5151755زفتاالشهيد

الشرقاوى    46214 المتولى البندارى المتولى المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 3322.5103.57.514.51765زفتاالشهيد

الشرقاوى    46215 عطيه عبدالله رضا المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 35.517.57.587.516.51875زفتاالشهيد

وكوك    46216 احمد سيد عاطف المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 311247.57.5151975زفتاالشهيد

ابوعميره    46217 محمد محمد عبدالرافع المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 172034.52.514.51855.5زفتاالشهيد

سعيد   46218 ابراهيم عبدالرحمن المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 35281611.510.5191755زفتاالشهيد

بكر    46219 على عبدالفتاح عبدالفتاح المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 38301912.514.5201865زفتاالشهيد

الدين     46220 جمال زكريا رفعت فايز المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 282513.57.59.5181565زفتاالشهيد

السرنجاوى    46221 محمد عبدالعظيم فرج المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 35.52614.513.510.5191885زفتاالشهيد

نعمه    46222 المكاوى عبدالعاطى محمد المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 26.519104.58.517.51875زفتاالشهيد

الشناوى    46223 ابراهيم السيد مصطفى المشتركة    احمد الدين جمال ابراهيم 27.517.5104.5817.51955زفتاالشهيد

ابوعشماوى    46224 عبدالغنى يوسف عبدلله المشتركة    اسامه الدين جمال ابراهيم 2517.56.543.513.51875زفتاالشهيد

البلتاجى     46225 على عبدالنبى على محمد المشتركة    اسامه الدين جمال ابراهيم 2.55.51213.565واحد12.511.5زفتاالشهيد

الدين     46226 جمال محمد عطيه فرج المشتركة    اشرف الدين جمال ابراهيم 171563.54.514.51855زفتاالشهيد

ابوالسبح    46227 كامل السيد طارق المشتركة    السيد الدين جمال ابراهيم 38.528.517.513.511.518.518.575زفتاالشهيد

محمود   46228 السيد عبدالمقتدر المشتركة    السيد الدين جمال ابراهيم 312013.512818.51843زفتاالشهيد

سرج    46229 عبدالله السيد محمود المشتركة    السيد الدين جمال ابراهيم 39.5281813142018.583.5زفتاالشهيد

البقاش     46230 احمد لطفى محمد الدين المشتركة    بهاء الدين جمال ابراهيم 3726.51513122015.563زفتاالشهيد

سليمان   46231 رزق كرم المشتركة    جون الدين جمال ابراهيم واحد311011.57.57.515157زفتاالشهيد

دياب    46232 هاشم حامد السيد المشتركة    حسام الدين جمال ابراهيم 1783.557.5131052زفتاالشهيد

الشناوى   46233 الراعى السعيد المشتركة    خالد الدين جمال ابراهيم 3319.51047.51611.572.5زفتاالشهيد

الشافعى     46234 عبدالمجيد عبدالمهيمن رفعت محمد المشتركة    خالد الدين جمال ابراهيم 309.57.53.57.516.516.552زفتاالشهيد

المرعز    46235 حامد ابراهيم جمال المشتركة    رامى الدين جمال ابراهيم 34228.51210.5171862.5زفتاالشهيد
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الطناحى    46236 ابراهيم كامل ايهاب المشتركة    زياد الدين جمال ابراهيم 372010.5129.5171672.5زفتاالشهيد

نصير    46237 ابراهيم سامى عبدالحميد المشتركة    سامى الدين جمال ابراهيم واحد2615107.55.514.5186زفتاالشهيد

سابق     46238 على محمد محمد هانى المشتركة    طارق الدين جمال ابراهيم 27.587.57.57.513.51662زفتاالشهيد

جصطن    46239 عبدالتواب عبدالبديع اشرف المشتركة    عبدالبديع الدين جمال ابراهيم 24126107.515.51572.5زفتاالشهيد

الدين     46240 جمال ابراهيم عبدالجواد ابراهيم المشتركة    عبدالجواد الدين جمال ابراهيم 35.52711.511.514191972.5زفتاالشهيد

الله     46241 جاب ابراهيم محمد طارق المشتركة    عبدالرحمن الدين جمال ابراهيم 3829131313.5191972.5زفتاالشهيد

الدين     46242 جمال احمد عبدالمقتدر على المشتركة    عبدالرحمن الدين جمال ابراهيم 38.527.51613.512.519.51873زفتاالشهيد

وكوك    46243 السعيد عبدالله السعيد المشتركة    عبدالله الدين جمال ابراهيم 382915.513.511.5201963.5زفتاالشهيد

عبدالباقى    46244 احمد عبدالمنصف محمد المشتركة    عبدالمنصف الدين جمال ابراهيم 22.510.5710817.51163زفتاالشهيد

الفقى   46245 الحفناوى محمد المشتركة    عمر الدين جمال ابراهيم 36.52811.51110181673زفتاالشهيد

الخولى    46246 عبدالقادر ابوبكر هانى المشتركة    عمرو الدين جمال ابراهيم 39.529171414.5201868زفتاالشهيد

عبدالفتاح   46247 كامل محمد المشتركة    كامل الدين جمال ابراهيم 29161111.5416.51966زفتاالشهيد

الدين     46248 شهاب ابوالعل عبدالرؤف عطيه المشتركة    كريم الدين جمال ابراهيم 34.54.5109.59.51914.576زفتاالشهيد

نصار    46249 العدوى محمد فوزى المشتركة    كريم الدين جمال ابراهيم 381717.513.514201889زفتاالشهيد

داود    46250 عبدالقادر فهمى محمد المشتركة    ماهر الدين جمال ابراهيم 39.524.517.51415201878.5زفتاالشهيد

الكلف    46251 ابراهيم ابوبكر احمد المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 35.517.5188.513.5201789زفتاالشهيد

عبدالباقى   46252 عبدالله احمد المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 39.53018.514.515201779.5زفتاالشهيد

سليمان    46253 عبدالله عرفان احمد المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 35.52414.512.512.518.51877.5زفتاالشهيد

سليمان    46254 عطيه فؤاد اكمل المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 39.526.519.514.515201969زفتاالشهيد

البقاش    46255 احمد لطفى الحسينى المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 3512.5175.57.518.51967زفتاالشهيد

زاهر     46256 احمد السيد محمود عبدالرحمن المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 102.53.516.51357.5صفر14.5زفتاالشهيد

السرنجاوى    46257 محمد عبدالعظيم فرج المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 36212011.512.519.51967.5زفتاالشهيد

سكين    46258 عبدالقادر اسماعيل كمال المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 341518.57.513.5191867.5زفتاالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2149

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوعشماوى    46259 عبدالغنى يوسف محمد المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 251515.57.57.518.51567.5زفتاالشهيد

الشافعى     46260 موسى احمد نجيب محمود المشتركة    محمد الدين جمال ابراهيم 235.512.585.5161567زفتاالشهيد

سلطان    46261 عبدالمعطى شحاته جمال المشتركة    محمود الدين جمال ابراهيم 25.5912.595.516.51667.5زفتاالشهيد

العشماوى    46262 محمود محمود محمد المشتركة    محمود الدين جمال ابراهيم 32241614.51219.51589.5زفتاالشهيد

يوسف    46263 السيد عبدالفتاح وليد المشتركة    محمود الدين جمال ابراهيم 36261914.514201869زفتاالشهيد

عميره    46264 ابراهيم ابراهيم السيد المشتركة    مصطفى الدين جمال ابراهيم 29201612.511201568.5زفتاالشهيد

نصر    46265 مصطفى فتحى كامل المشتركة    مصطفى الدين جمال ابراهيم 39302014.515201979.5زفتاالشهيد

عبدربه    46266 عبدالغنى محمد محمد المشتركة    مصطفى الدين جمال ابراهيم 38.53019.51314.75201989زفتاالشهيد

الطناحى    46267 محمود لطفى محمد المشتركة    معتز الدين جمال ابراهيم 39.53019.514.51519.51779زفتاالشهيد

الشافعى    46268 ابراهيم عبدالفتاح محمد المشتركة    منذر الدين جمال ابراهيم 3.5552.5نصفنصف92.53زفتاالشهيد

ابوعفر    46269 على عبدالباسط محمد المشتركة    اسراء الدين جمال ابراهيم 35.528.514.511.511.518.51977زفتاالشهيد

عميره    46270 عبدالعال فتوح عبدالعال المشتركة    اسلم الدين جمال ابراهيم 32.519.5147.55151966.5زفتاالشهيد

عقرب    46271 طه جابر طه المشتركة    اسماء الدين جمال ابراهيم 39.5302014.75152018710زفتاالشهيد

وفا    46272 احمد ابوبكر حمدى المشتركة    الء الدين جمال ابراهيم 3527.514.512.510.5191997زفتاالشهيد

باشا     46273 محمد على السيد كمال المشتركة    الشيماء الدين جمال ابراهيم 33.519.514108.517.51897زفتاالشهيد

ابوالسبح    46274 محمد مصطفى السيد المشتركة    امال الدين جمال ابراهيم 3618.518128.5171877.5زفتاالشهيد

الششتاوى     46275 احمد سيد السباعى سمير المشتركة    امنيه الدين جمال ابراهيم 3620.51611916.51866زفتاالشهيد

بنه    46276 على عنتر وليد المشتركة    امنيه الدين جمال ابراهيم 3826.517.513.514.5201875.5زفتاالشهيد

الشافعى     46277 عيسى محمد شوقى عماد المشتركة    اهله الدين جمال ابراهيم 35.526.517.51411201678زفتاالشهيد

الشناوى   46278 محمد رضا المشتركة    ايمان الدين جمال ابراهيم 3928.519.751414.519.520810زفتاالشهيد

الدين    46279 جمال عبدالفتاح ابراهيم المشتركة    ايه الدين جمال ابراهيم 3725.51812.51418.519610زفتاالشهيد

جامع    46280 جابر محمود طه المشتركة    ايه الدين جمال ابراهيم 342010.510.58.516.51787.5زفتاالشهيد

عبدالله    46281 عبدالعال الراعى عبدالرؤف المشتركة    ايه الدين جمال ابراهيم 3929.519.51515201489زفتاالشهيد
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عطيه    46282 عطيه السيد عطيه المشتركة    ايه الدين جمال ابراهيم 27.5151043.591866.5زفتاالشهيد

عميره    46283 مصطفى عبدالجواد فرج المشتركة    ايه الدين جمال ابراهيم 39.528191414.519.52088.5زفتاالشهيد

المزين      46284 حسن على الهادى محمد احمد المشتركة    بسمله الدين جمال ابراهيم 38.529191412.5191578زفتاالشهيد

المعيلى    46285 عبدالوهاب ابراهيم محمود المشتركة    بسمله الدين جمال ابراهيم 37.5281814.514.519.51688زفتاالشهيد

عبدالباقى    46286 عمر كامل عمر المشتركة    تسنيم الدين جمال ابراهيم 3928.51912.514.5182097.5زفتاالشهيد

عميره    46287 عبدالفتاح حامد رشاد المشتركة    تهانى الدين جمال ابراهيم 39.52819.514.514.52019710زفتاالشهيد

محرم     46288 حسين الدين صلح احمد المشتركة    حبيبه الدين جمال ابراهيم 25.58.5107.54.517.51765زفتاالشهيد

سليمان    46289 شريف على شريف المشتركة    حبيبه الدين جمال ابراهيم 32.518.510.512.57.5191955.5زفتاالشهيد

الشمونى    46290 محمود موسى محمود المشتركة    حبيبه الدين جمال ابراهيم 361210.513.513201776زفتاالشهيد

ابومنصور    46291 محمد ابراهيم طارق المشتركة    حنان الدين جمال ابراهيم 35.528.517.51413201879.5زفتاالشهيد

المغربى    46292 عبدالمهيمن عبدلله خالد المشتركة    خلود الدين جمال ابراهيم 39.52919.51515201987زفتاالشهيد

المزين    46293 البرعى احمد ثروت المشتركة    داليا الدين جمال ابراهيم 3924.5161410.5201896زفتاالشهيد

حجازى    46294 حامد حامد عادل المشتركة    دنيا الدين جمال ابراهيم 31.51510.58.59.517.51887زفتاالشهيد

البيض    46295 عبدالفتاح حافظ محمد المشتركة    دنيا الدين جمال ابراهيم 39271913.514202077زفتاالشهيد

عميره     46296 جبر محمد السيد جمال المشتركة    دينا الدين جمال ابراهيم 362515912.52019.577.5زفتاالشهيد

الشافعى    46297 محمد شوقى محمد المشتركة    راندا الدين جمال ابراهيم 29101037.5161965زفتاالشهيد

المنير    46298 حسن محمد رضا المشتركة    رفا الدين جمال ابراهيم 392619.51515202088زفتاالشهيد

السعدنى    46299 محمد نجيب محمد المشتركة    رنا الدين جمال ابراهيم 39.527.51813.514.5202087.5زفتاالشهيد

شاهين    46300 فريد السيد شاهين المشتركة    روان الدين جمال ابراهيم 12.526.57.5515.517.555.5زفتاالشهيد

الدين      46301 جمال الدين جمال عبدالحميد محمد المشتركة    روان الدين جمال ابراهيم 39.529191514.5202089.5زفتاالشهيد

الدواس    46302 عبدالسميع عبدالسميع مجدى المشتركة    زهراء الدين جمال ابراهيم 8.552.53.54.57.51162.5زفتاالشهيد

زميتر     46303 احمد سيد محمد محمود المشتركة    زينب الدين جمال ابراهيم 38.51714.51312.5201968.5زفتاالشهيد

شاهين    46304 ابوالمجد حامد سيداحمد المشتركة    ساره الدين جمال ابراهيم 33.5271813.513.5202088.5زفتاالشهيد
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سلطان    46305 ابراهيم الهادى ياسر المشتركة    ساره الدين جمال ابراهيم 27.51510.511.511.5182067زفتاالشهيد

وكوك    46306 حافظ احمد حافظ المشتركة    سماء الدين جمال ابراهيم 3627.515.51111202088زفتاالشهيد

الشمونى    46307 همام محمد رضا المشتركة    سماح الدين جمال ابراهيم 27.5111087.519.52065.5زفتاالشهيد

الفحل    46308 عبدالحليم الحسينى الحسيتى المشتركة    شدى الدين جمال ابراهيم 39.521.51611.51119.517.577.5زفتاالشهيد

الخيال    46309 السيد محمود رضا المشتركة    شهد الدين جمال ابراهيم 263.567.55.571576.5زفتاالشهيد

ابوعجيله    46310 عبدالغنى محمود عمرو المشتركة    شهد الدين جمال ابراهيم 33710551014.575زفتاالشهيد

شعلن    46311 سند مصطفى يوسف المشتركة    عايده الدين جمال ابراهيم 37.515.51510.55.51817.579زفتاالشهيد

الهمشرى   46312 عبدالوهاب رضا المشتركة    علياء الدين جمال ابراهيم 343.5139.57.519.516.579زفتاالشهيد

السنباطى    46313 محمد امام مصطفى المشتركة    علياء الدين جمال ابراهيم 37.52618141419.52079زفتاالشهيد

عطيوى    46314 عبدالغنى احمد عبدالغنى المشتركة    فاطمه الدين جمال ابراهيم 39.52919.51515202089.5زفتاالشهيد

الشناوى    46315 عبدالله محمود عبدالله المشتركة    كاميليا الدين جمال ابراهيم 38.528.517.512.51119.52088زفتاالشهيد

عفر    46316 عبدالغنى نجيب محمد المشتركة    مايسه الدين جمال ابراهيم 283.56.54.5272057.5زفتاالشهيد

الدين    46317 جمال عبدالحكيم ابوالدهب المشتركة    مريم الدين جمال ابراهيم 39.53019.51515202099.5زفتاالشهيد

وكوك     46318 احمد محمد مندوه خالد المشتركة    مريم الدين جمال ابراهيم 39302015152020810زفتاالشهيد

عبدالحافظ    46319 مصطفى محمود محمد المشتركة    مريم الدين جمال ابراهيم 39.5251914.512202088.5زفتاالشهيد

الخيال     46320 جبريل عبدالحميد عبدالغفار الله المشتركة    منه الدين جمال ابراهيم 39.525.51812.512.519.517.588.5زفتاالشهيد

القصاص     46321 عبدالرحمن محمد ممدوح الله المشتركة    منه الدين جمال ابراهيم 224.5492.541665زفتاالشهيد

الله    46322 جاب محمد ماهر المشتركة    ندى الدين جمال ابراهيم 25.5764.54316.575.5زفتاالشهيد

ابوعيد   46323 حسن مجدى المشتركة    ندى الدين جمال ابراهيم 39.521.515.5131018.518.568.5زفتاالشهيد

هواش     46324 محمد زكى جمال محمد المشتركة    ندى الدين جمال ابراهيم 3723.517.514.51418.518.5710زفتاالشهيد

عفر   46325 مصطفى خالد المشتركة    نورهان الدين جمال ابراهيم 39.5261915152020810زفتاالشهيد

الهمشرى   46326 عيسى سمير المشتركة    هدير الدين جمال ابراهيم 39.524.518.512.51518.52089زفتاالشهيد

عفر    46327 محمد مصطفى حسام المشتركة    هنا الدين جمال ابراهيم 383018.51414.519.52079زفتاالشهيد
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عبده    46328 ابوالمعاطى محمد عبدالله 302012.51011.5171675.5زفتاابراهيم

الدين     46329 شرف محمد محمد السعيد 392919.514.7514.75202076زفتااحمد

الديب    46330 حجاب عبدالمولى عبدالله 37.5301914.751519.515.576زفتااحمد

عبده    46331 الطنطاوى صالح محمد 3624.518.514.75151918.576زفتااحمد

سلم     46332 احمد رجب محمد ياسر 3120.516.513.51318.51265.5زفتااحمد

مبارك   46333 السيد ابراهيم 2520.51012.510.5151675زفتاحامد

عبدالله    46334 محمود عبدالله زكريا 23.5181013111914.576.5زفتاحامد

سلم    46335 ابراهيم ربيع سامى 28.51510.5128.5159.546.5زفتاربيع

وهدان    46336 محمد غنيم محمد 2717.51387.516.511.555.5زفتاسامى

سالم    46337 محمد عبدالمنعم نادر 33.517.512.511.511.516.51866.5زفتاشريف

سلم    46338 محمد رجب محمد 33.519.514.510.512.5181747زفتاطارق

الجندى   46339 عبدالرحمن عبدالمقتدر 2920.512.5101316.51377زفتاعبدالرحمن

السعدنى   46340 على عبدالوهاب 27.5241414.5131914.566.5زفتاعلى

البرنى    46341 عبدالرحمن حافظ محمد 241715.5111218.515.557زفتاعلى

مسلم    46342 محمد عبدالقادر احمد 2317181311.519.512.557زفتافارس

عطيه    46343 الشحات محمد احمد 39.5302015152017.566.5زفتامحمد

سلم     46344 احمد رجب محمد احمد 39.530201515201667زفتامحمد

سلم     46345 حمد السيد وهبه العوضى 30281512.513.5201767زفتامحمد

الفقى    46346 المتولى محمد المتولى 1316.51091316.58.566.5زفتامحمد

عميره    46347 عبدالعال محمد ايمن 31.518.51512.513.517.513.567زفتامحمد

الشاذلى    46348 عبدالفتاح عطيه عبدالموجود 3728.51814.75152016.566زفتامحمد

السعدنى   46349 على عبدالوهاب 3628.517.51413.52018.565.5زفتامحمد

بدر    46350 ابراهيم عطيه فرحات 34.522.5171311.52017.585زفتامحمد
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الجندى     46351 محمد سعد ابراهيم فوزى 30.519.5151311.5201876زفتامحمد

الرفاعى    46352 عبدالرافع عبدالله وائل 36.528.5151211.519.51976زفتامحمد

سلم   46353 عبدالعال محمد 26.51512.512815.51165.5زفتامحمود

مبارك   46354 نعيم احمد 3011.57.510.58.515.51766زفتانعيم

سلم    46355 عبدالمهيمن محمد عبدالمهيمن 3819.51714.7512.518.513.565.5زفتااسراء

سند    46356 الششتاوى عبدالله حمدى 3827.517.514.513.51918.576زفتااسماء

طلخان    46357 عبدالفتاح محمد عبدالمؤمن 291912.5107.514.516.565زفتااسماء

طاش    46358 عبدالحميد ربيع محمد 35.52617.514.5131918.566زفتاامانى

سند    46359 الششتاوى عبدالله جمال 392919.7515142019.575.5زفتاامل

عبده    46360 عبداللطيف عبدالوارث بلل 38.526.519.7514.7513.5202076زفتااميره

عوض    46361 عبدالباسط عبدالحليم عبدالباسط 35.52314.514131819.575.5زفتاايه

طلخان    46362 امام السيد باسم 35231611.510151565زفتابسمله

الدين     46363 شرف محمد محمد السعيد 3624.5161110161665.5زفتاتغريد

سالم    46364 محمد محمد محمد 3928.51914.7514202086زفتاحبيبه

الشناوى    46365 احمد ابواليزيد احمد 372818.513.513.5191986زفتادينا

حماده    46366 محمد احمد السيد 38.52918.514142017.576زفتاشهد

سالم    46367 محمد عبدالمنعم خالد 258.51398.5101665.5زفتاعايده

عبده    46368 محمد محمد مصلحى 39292014.75152016.577زفتاعائشه

الجندى     46369 محمد سعد ابراهيم محمد 39.53019.514.7515201777زفتاعلياء

وهدان    46370 حماد عبدالمحسن محمد 382414.514.751418.51996.5زفتافاطمه

السعدنى    46371 محمد محمد عماد 3820.51414.5121719.576زفتامرام

وهدان    46372 محمد السيد طه 393019.515152019.586.5زفتامروه

جادالله    46373 شحاته جاد عبدالرؤف 34266.514.5131614.576.5زفتامنار

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد

. أ     ت الخواجة حسين حامد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2154

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

سند    46374 محمد ابوالفرج ابوالفرج 382612.51513.5201977.5زفتامى

البنا    46375 ابراهيم محمد حسام 32.5251312.58.514.51777زفتامى

عبدالجليل    46376 عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح 39.530201414.52019.589زفتامى

الشاذلى    46377 عبدالغفار صبحى فتحى 34.52717.514.514.52019.578.5زفتانجلء

السيد    46378 محمود السيد العوضى 362716.514.7512.5201988.5زفتاندى

ستو    46379 عبدالبارى محمود ربيع 372712.514.510.5181777.5زفتاندى

عبدالله    46380 الشحات محمد السيد 39.52919.515152019.577.5زفتانسيبه

عبده    46381 الطنطاوى صالح طارق 39.53019.515152019.577.5زفتانورهان

عبده    46382 عبداللطيف عبدالوارث ثروت 3828.51614.513.51917.577.5زفتاهدير

الفيومى    46383 حامد الحسنين حامد 38261314.5111918.578زفتاياسمين

درغام    46384 احمد السيد فراج الجديدة  ابراهيم العداديه 25.519.55.584.514.512.565زفتاشرشابة

ابوالعطا    46385 احمد عبدالستار خالد الجديدة  احمد العداديه 318.552.52101273زفتاشرشابة

عبدالباقى   46386 مصطفى رأفت الجديدة  احمد العداديه 3416.51313.57.519.51373زفتاشرشابة

حماد    46387 محمود احمد عبدالحد الجديدة  احمد العداديه 3929.52015152018.575زفتاشرشابة

يونس    46388 عبدالوهاب حامد عمار الجديدة  احمد العداديه 38.530201510.52018.585.5زفتاشرشابة

محمود   46389 السيد محمد الجديدة  احمد العداديه 38.53019.751510.52018.586زفتاشرشابة

عيد    46390 عبدالوهاب احمد محمود الجديدة  احمد العداديه 35.527.52014.75142019.578زفتاشرشابة

الدواس   46391 عبدالحكم محمود الجديدة  احمد العداديه 30.526.51815101819.578زفتاشرشابة

سكين    46392 عبدالحليم عبدالفتاح عبدالحليم الجديدة  اسلم العداديه 26.5181114.5518.517.567زفتاشرشابة

القرنقوطى    46393 محمد محمد احمد الجديدة  بهاء العداديه 19151514.58.51617.566.5زفتاشرشابة

المرعز    46394 على حسن على الجديدة  حسن العداديه 31.52015.514.758.518.51776.5زفتاشرشابة

ابراهيم    46395 عبدالرحمن احمد اشرف الجديدة  ربيع العداديه 37.527.51914.7511.52017.576.5زفتاشرشابة

الدين     46396 جمال العزب سليمان احمد الجديدة  شريف العداديه غـغـغـغـغـغـغـغـ4.5زفتاشرشابة
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يونس    46397 محمد صالح محمد الجديدة  صالح العداديه 1916515613.51465.5زفتاشرشابة

عمارة     46398 محمد عمار صلح محمد الجديدة  طه العداديه 32.51910.5159.516.516.576.5زفتاشرشابة

الفقي    46399 عبدالحليم عبدالحد عبدالحميد الجديدة  عبدالحد العداديه 6115.51251013.553.5زفتاشرشابة

ابوحجازى    46400 عبدالغنى عبدالحليم رضا الجديدة  عبدالحليم العداديه 271811145.51518.575.5زفتاشرشابة

شحاتة    46401 محمود عبدالله خالد الجديدة  عبدالله العداديه 9747.51.5101075زفتاشرشابة

السيد   46402 عبدالله ياسر الجديدة  عبدالله العداديه 2921.512.514.512191586زفتاشرشابة

الطباخ    46403 السعيدعطيه محمد احمد الجديدة  عطيه العداديه 36.527.518.51514.519.51776.5زفتاشرشابة

السروجى   46404 عطيه عاطف الجديدة  عطيه العداديه 35.528.518.51514.75201787.5زفتاشرشابة
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العزازى    46405 حامد على حامد الجديدة  عمرو العداديه 3.58.57.511.5516.516.573.5زفتاشرشابة

محمود    46406 عبدالعظيم مجاهد على الجديدة  عمرو العداديه 37.53019.751515201667زفتاشرشابة

درويش    46407 عبدالغنى فوزى الجديدة  فارسعلء العداديه 36.52919.514.515201686زفتاشرشابة

يونس     46408 عبدالشكور حامد طارق الدين الجديدة  فاروق العداديه 27.5151011.51314.51465زفتاشرشابة

عبداللطيف    46409 سالم ابوالفرج هيثم الجديدة  فرج العداديه 2.51021345صفرواحد21زفتاشرشابة

حجازى   46410 عبدالغنى اشرف الجديدة  محمد العداديه 255.512119.5181656.5زفتاشرشابة

عمارة     46411 محمد احمد عزت بكر الجديدة  محمد العداديه 29.571210.51017.514.566.5زفتاشرشابة

عطيوى    46412 عبدالغنى محمد رضا الجديدة  محمد العداديه 27.586.510.5817.51566.5زفتاشرشابة

عيد    46413 فؤاد البسيونى سند الجديدة  محمد العداديه 32.51110127.517.515.568زفتاشرشابة

شعلن    46414 عبدالله محمد صالح الجديدة  محمد العداديه 3830191414.52016.558.5زفتاشرشابة

وكوك    46415 عمر عطيه صلح الجديدة  محمد العداديه 32.5107.588.516.511.567.5زفتاشرشابة

خاطر     46416 احمد السيد محمد عادل الجديدة  محمد العداديه 329.55.5581011.565زفتاشرشابة

عبدالظاهر    46417 عبدالحميد سند عبدالحميد الجديدة  محمد العداديه 33.517.511.51311.5171456زفتاشرشابة

المداح    46418 منصور احمد عبدالله الجديدة  محمد العداديه 23.56.5588.561055زفتاشرشابة

ابوحجازى    46419 محمد محمد فوزى الجديدة  محمد العداديه 32.512.5111210.5171476.5زفتاشرشابة

الدواس    46420 عيد السيد محمد الجديدة  محمد العداديه 33.5177.51211.5171476.5زفتاشرشابة

ابوزيد    46421 السيد السعيد مسعد الجديدة  محمد العداديه 23.51147.511171565.5زفتاشرشابة
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المرعز    46422 حامد عبدالحكيم هشام الجديدة  محمد العداديه 39.52819.51414.75201758زفتاشرشابة

يونس    46423 محمود ابراهيم حسن الجديدة  محمود العداديه 27.56.51097.51612.543زفتاشرشابة

عبدالرحيم    46424 عبدالرحيم محمود خالد الجديدة  محمود العداديه 246.510.5981711.553زفتاشرشابة

يونس    46425 محمد محمد محمد الجديدة  محمود العداديه 41065صفر77.5صفر19.5زفتاشرشابة

الشافعى    46426 على مصطفى احمد الجديدة  مصطفى العداديه 26510.58.52.57.51375.5زفتاشرشابة

المداح    46427 ابراهيم المداح سند الجديدة  مصطفى العداديه 362918.51514.5201987زفتاشرشابة

عبدالعاطى    46428 السيد مصطفى عبدالحد الجديدة  مصطفى العداديه 3426.517.51514.51917.577.5زفتاشرشابة

خليفة    46429 عبدالحميد محمد جمال الجديدة  يوسف العداديه 341810137.5131755.5زفتاشرشابة

عبدالنبى   46430 محمد ايمن الجديدة  الء العداديه 32.519.5141512.519.7517.589زفتاشرشابة

بدوى     46431 الغريب احمد كامل نجيب الجديدة  الء العداديه 382819.515152017.575زفتاشرشابة

شاهين   46432 احمد ابراهيم الجديدة  الزهراء العداديه 3624181514.5201868.5زفتاشرشابة

محمد    46433 على عبدالقادر صابر الجديدة  امنه العداديه 393019.514.5152018.569زفتاشرشابة

عيد    46434 عبدالوهاب احمد محمود الجديدة  اميره العداديه 3125.515.513.57.51918.585زفتاشرشابة

عبداللطيف    46435 البندارى سليمان مسعود الجديدة  امينه العداديه 37.528.519.515152018.566.5زفتاشرشابة

عمارة    46436 محمد عبدالله عبدالله الجديدة  ايمان العداديه 36171814.511.5191676زفتاشرشابة

المرعز    46437 بركات محمد محمود الجديدة  ايه العداديه 171566.5نصف36.517.517.513.5زفتاشرشابة

شحاتة    46438 عبدالوهاب عبدالله ابراهيم الجديدة  بسمه العداديه 3716.518158191876.5زفتاشرشابة

ابراهيم    46439 عبدالفتاح ابراهيم رضا الجديدة  بسنت العداديه 391920147.5151987زفتاشرشابة

ابوالعطا    46440 عبدالفتاح عرفان عبدالفتاح الجديدة  جهاد العداديه 392919.514152018.577.5زفتاشرشابة

الحبشى    46441 محمد رشاد نصر الجديدة  خلود العداديه 34.519.5161291718.567.5زفتاشرشابة

يونس    46442 محمد عبدالملك جمال الجديدة  دنيا العداديه 37.52717.514.513.52016.577زفتاشرشابة

ابوحسين    46443 مصطفى عبدالله صفوت الجديدة  دنيا العداديه 22.527.57.53.5614.566زفتاشرشابة

محمود    46444 عبدالحليم ابراهيم محمد الجديدة  رحاب العداديه 3826201514.5201779زفتاشرشابة
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عبدالظاهر    46445 عبدالحميد سند محمد الجديدة  روميساء العداديه 32.51512149.51418.579زفتاشرشابة

يونس    46446 عرفان حلمى سمير الجديدة  شروق العداديه 2911.510148.5131766.5زفتاشرشابة

صقرمحمود   46447 محمود محمود الجديدة  شروق العداديه 3215.51015917.51766.5زفتاشرشابة

الشافعى    46448 على مصطفى احمد الجديدة  شهد العداديه 38.528.519.513.5152017.577.5زفتاشرشابة

حجازى   46449 مصطفى عادل الجديدة  ضحى العداديه 29.52411.512.54.513.51568.5زفتاشرشابة

مسلم    46450 احمد محمود سامح الجديدة  فاطمه العداديه 3720.516.5151419.516.565زفتاشرشابة

والى    46451 محمد ابراهيم السيد الجديدة  مروه العداديه 24.5121110.5514.51756زفتاشرشابة

المداح    46452 عبدالسلم مصطفى عبدالسلم الجديدة  مريم العداديه 37.52919.51515201768زفتاشرشابة

عماره    46453 عبدالمهيمن محمد مجدى الجديدة  مريم العداديه 402919.51515201779.5زفتاشرشابة

عبدالعاطى    46454 محمد عبدالسلم محمد الجديدة  مريم العداديه 29.5151113.511.517.51468زفتاشرشابة

حواس    46455 السيد مجدى الله الجديدة  منه العداديه 36.52818.514.5152018.5710زفتاشرشابة

الدواس    46456 عيد فهمى مجدى الجديدة  منه العداديه 2719.5151311.513.51658زفتاشرشابة

سليم    46457 عبدالوهاب السيد كمال الجديدة  مى العداديه 38.52718.515151917.559.5زفتاشرشابة

عيد    46458 حسين احمد احمد الجديدة  ناريمان العداديه 3622.517151518.517.558.5زفتاشرشابة

المداح    46459 ابراهيم ابوبكر ابراهيم الجديدة  نجوى العداديه 3323.5171514.517.517.567.5زفتاشرشابة

نجيب    46460 ابراهيم محمد طارق الجديدة  نرمين العداديه 352016.51514191767.5زفتاشرشابة

ابوعمارة    46461 عبدالفتاح محمود رضا الجديدة  نورهان العداديه 36.52219.515152017.558زفتاشرشابة

عبدالله     46462 يوسف حامد يوسف محمد الجديدة  يارا العداديه 35.519.51814.5141915.547.5زفتاشرشابة

هجرس    46463 على ابراهيم عبدالرازق 34.512101312151542زفتاابراهيم

علم    46464 ابراهيم عبدالعزيز عبدالعزيز واحد25.575.59.57.513.5125زفتاابراهيم

جلبه    46465 موسى عبدالغفار رمزى 16.522.53.561210.553زفتااحمد

بركات    46466 سليمان على سليمان 31.5221410.57.516.51555.5زفتااحمد

صاجه    46467 عبدالوهاب شلبى عبدالحميد 39.5302013.5152018.546.5زفتااحمد
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العنانى    46468 السيد رفعت محمد 30.516.510109.517.511.556زفتااحمد

هجرس    46469 عبدالعليم فاروق مدحت 30663.53161044زفتااحمد

ياسين    46470 عبدالوهاب سند ناصر 3012.57.597.518.51445زفتااحمد

ماضى    46471 عطا السيد مصطفى 26.59.5104.5418.514.555.5زفتاالسيد

عبده    46472 الشحات محمد محروس 34.519.51513.512191843.5زفتابسام

العماوى    46473 محمد حسن عطا 352918.514.5152017.556.5زفتابلل

العماوى    46474 محمد عبدالقادر محمد 20.5652.52111042.5زفتاحسام

عبده    46475 احمد حسن خالد 8.55.5532134.542زفتاحسن

العماوى    46476 عنتر احمد يسرى 21.576.542.512.51353زفتاحماده

دياب    46477 يوسف عباس ابراهيم 37.523109.58151463.5زفتارضا

البنهاوى    46478 الششتاوى زكى محمد 2411.575.54151245زفتازكى

عمار    46479 هلل صبحى السيد 155.543نصف163.52.52.5زفتاصبحى

غزاله    46480 عبدالواحد احمد محمود 3319.511.59.581711.554زفتاطه

باش    46481 شريف عبدالحكيم صابر 26151094.515.512.552زفتاعبدالحكيم

الفار   46482 راغب احمد 37.52819.51312.52019.553زفتاعبدالرحمن

حجر    46483 مراد عبدالعزيز سمير 23.545.51.53111042زفتاعبدالعزيز

صاجه    46484 عبدالوهاب عبدالعزيز عباس 36.522.514111018.511.542زفتاعبدالعزيز

نصر    46485 سند عبدالعليم محمد واحد2.52105صفر1423زفتاعبدالله

عبده    46486 عبدالفتاح ابوبكر مدحت 21.576.537.571051.5زفتاعبدالله

البسيونى    46487 زكى عرفان المرسى 3112.512.58.57.514.51361.5زفتاعرفان

البسيونى   46488 بركات سمير 1785.57.57.5713.551.5زفتاعصام

نغمش    46489 العزب سند صبحى 7.56.513.561.5واحد15.565.5زفتاعصام

هجرس    46490 مسعد عبدالغفار مسعد 37301814.514201452.5زفتاعمر
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غزاله    46491 السيد محمود خالد 36.52715.51314.5201352.5زفتاعمرو

البسيونى    46492 فياض السعيد محمد 28.584.588101041.5زفتاعمرو

محمود    46493 السيد محمد عبدالله 2.53.51041.5واحد7.51.53زفتافؤاد

عقل      46494 الدين شرف عبدالرازق الدين شرف 34.51815.51411.5191352.5زفتاكريم

العماوى    46495 على كمال على 104.52.52223.541.5زفتاكمال

الشيخ    46496 عبدالرازق السعيد اشرف 26.5637.53101142.5زفتامحمد

باش    46497 هلل السيد بكر واحد31.525.513.5131219145زفتامحمد

محمود    46498 عبدالقادر صبحى جمال 30.516.5128817.51442.5زفتامحمد

الشيخ    46499 ابراهيم فوزى خالد نصف2.51010.54واحد16.53.52زفتامحمد

حمايد    46500 التهامى السيد رضا نصف31.51112.57.5512165زفتامحمد

نغمش    46501 العزب لطفى زكريا 36.520.517.512.515201464زفتامحمد

حشيش    46502 كمال توفيق سمير نصف3629.514.57.51115.518.56زفتامحمد

شيحه   46503 جوده عادل واحد25.52.54.57.541075زفتامحمد

ماضى    46504 عبدالحميد محمد عبدالحميد 361512.585.5181962زفتامحمد

بركات    46505 احمد عبدالمالك عبدالغفار 35.515.51013.510.514.514.552.5زفتامحمد

علم    46506 السنوسى مختار عصام 36191012.51013.517.553زفتامحمد

الشيخ    46507 عبدالمجيد محمد وائل 2793.5421013.562زفتامحمد

الشيخ     46508 الدين شمس ابوالمكارم وحيد 234.522.5241152زفتامحمد

زهران    46509 محمود ابراهيم رضا 18102.532.5511.541.5زفتامحمود

هجرس    46510 حافظ محمود طارق 291259.5410.514.561.5زفتامحمود

محمود    46511 السيد عثمان عرفات واحد24.511.547.565.5155زفتامروان

جادو    46512 الصبرى وهبه ايمن 3115107.53.513.51651.5زفتامصطفى

رزق    46513 الليثى رزق رجب 3176.531.571362زفتامصطفى
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المنيسى    46514 محمد محمد عبدالعزيز واحد113.532229.55زفتامصطفى

الشيخ   46515 محمد محمد 255.531.53412.552زفتامعتز

العماوى    46516 عنتر احمد محمد 3112.555.55.510.517.563زفتاوليد

عيطه    46517 على فرحات عصام 3118.51097.51516.552زفتايوسف

محمود    46518 السيد عثمان السعيد 38.528.519.514.5152019.589.5زفتاءالء

هجرس    46519 ابراهيم محمد ابراهيم 39.5292015152017.589.5زفتااثار

سرحان    46520 محمد محمد كرم 382919151519.51795زفتااروى

باش    46521 سليم عبدالرحمن سليم 35.51711.512614.51673.5زفتااسراء

سلم    46522 النويهى عبدالفتاح صبحى 38.529201515201989زفتااسراء

عيسى    46523 الدسوقى ابراهيم عبدالحميد 22.51041.52.56.51275زفتااسراء

الشيخ   46524 محمد محمد 33166.51.531017.565زفتااسراء

حجر    46525 مراد عبدالعزيز السيد 28.58.57.544.51212.574زفتااسماء

العماوى    46526 فياض صلح عبدالله 245.5422105.575زفتااشواء

العماوى    46527 الشافعى صبحى مدحت 1.5713.554.5نصف216.54زفتاالء

رزق    46528 الليثى رزق الليثى 21043نصفصفر13.57.53.5زفتاامنيه

كريتع    46529 الطنطاوى محمد ربيع 28.510.5101.5210.51277.5زفتاامنيه

عقل    46530 عبده عبدالله عبده 3728137.57.514.51877.5زفتاامنيه

عبده    46531 حسين فوزى نجاح 28156.55.57.55.51275زفتااميره
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سليم     46532 عبدالفتاح ابوبكر محمد وليد 34.518734.5131565زفتااميره

البسيونى    46533 عبدالعليم عبدالحليم جمال 39.52918.51314.52015.587زفتاامينه

صاجه    46534 عبدالوهاب شلبى صبحى 3729.518.51213.5191278.5زفتاامينه

دياب    46535 مراد محمد عثمان 23.510.55.55.53.57.512.574.5زفتاامينه

هشه    46536 عبدالهادى عبدالقادر محمد 5.51252واحدواحد23.59.56زفتااهداء

عقل    46537 توفيق عبدالونيس وليد 3726.5138.561918.575زفتاايمان

العنانى     46538 السيد يحيى محمد يحيى صفر8.54صفرصفرصفرصفر52زفتاايمان

العماوى     46539 احمد سيد محمد عبدالله 39301915152017.579.5زفتاايناس

علم    46540 الجميل على السيد 37.52818.511.511.518.518.569.5زفتاايه

جعفر   46541 عبدالغفار خالد 393019.514.514.52019.597زفتاايه

محمود    46542 عبدالغفار ابوبكر بلل 3926.519.514.5152017.589.5زفتابسمه

باش    46543 السيد السيد جمال 36.52215.5121219.514.579زفتابسنت

كريتع    46544 راغب حسنى جمال 1.55.514.547.5واحد2010.52.5زفتاجهاد

عمار    46545 هلل محفوظ حسن 3927181110201679زفتاحسناء

غزاله    46546 السيد محمود طارق 393018.51515201599زفتاحسناء

هجرس    46547 منصور عبدالمنعم محمد 3310.56.52.51.512.51553زفتاحسناء

حجر    46548 حافظ صلح نبيل 301073.5310.51357زفتاخلود

عبده    46549 حسين فوزى هانى 27166.521.5111667.5زفتاخلود

باش   46550 فوزى شبل 3718.511.59615.51567زفتادعاء

عبدالحافظ    46551 عبدالله كمال يحى 3726107.54.515.516.558زفتادعاء

البسيونى    46552 عبدالله صبحى عبدالله 3215.5105.59.5131165زفتادينا

باش    46553 شبل فوزى عبدالله 1.512.557.5نصفواحد1843زفتادينا

كريتع    46554 عثمان محمد محمد 3110107.5416759زفتادينا
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غزاله    46555 محمد عبدالرازق وليد 2212711.53141269زفتاروان

العماوى     46556 فهمى فتحى محمد محمد 34.525.511.512.57.518.5658.5زفتاريم

دياب    46557 شريف كامل رمضان 39.5301915152017610زفتاريهام

صاجه    46558 عبدالرازق سمير احمد 3324105.531417.557زفتازينب

هجرس    46559 عبدالحميد محمد محمد 39.5301915152016710زفتاساره

عمار    46560 هلل عبدالعزيز عادل 392817.51514.52017.5710زفتاسعاد

المتولى   46561 عبدالعزيز محمد 38281513.513181059.5زفتاسعديه

علم    46562 محمد محمد يحيى 3721.5108.57.518.515.569زفتاشروق

الشيخ    46563 المدنى عبدالمالك محمود 393018.51414.52016.573زفتاشهد

العماوى     46564 الدين شمس احمد محمد 352315.512101816.562.5زفتاشيماء

سلم    46565 محمد جوده محمد 1710.535.53.5615.574زفتاصباح

جلبه    46566 عبدالمالك ابوبكر عبدالمالك 382818.514152015.569زفتاصفاء

النويهى    46567 عبدالحميد عبدالفتاح المرتضى 2211641.5101662.5زفتاضحى

السرسى    46568 احمد عبدالغفار سالم 101452واحد33.515.564.5زفتاضحى

بعلط    46569 السيد عبدالفتاح على 2767.594.5109.575.5زفتافاتن

ابوالنجا   46570 عبدالمعطى اشرف 3626.5151310.51917.574زفتافاطمه

جعفر    46571 الدسوقى على تامر 38.529.517.512.511.519.751965زفتافاطمه

محمود    46572 عبدالقادر محمد وائل 35.5281214.5132016.577زفتافاطمه

الديب   46573 محمد عبدالحميد 39.52920141419.519.578.5زفتافايزه

علم    46574 ابراهيم عبدالعزيز طلعت 39.52719.513152019.569.5زفتافرح

هيبه    46575 عبدالفتاح فاروق عبدالحكيم 39.53019.514.515201767زفتاكاريمان

العماوى    46576 رسلن عبدالغفار محمد 36.525.516.514.51318.51869زفتاليلى

العماوى    46577 رسلن محمد محمد 35237.59518.517.562.5زفتاماجده
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الشيخ   46578 مصطفى صبحى واحد14.55.53.51.51.53.5124زفتامريم

دياب   46579 احمد رضوان 101471.5نصف22.58.541.5زفتامنال

الشيخ     46580 عرفان عرفان النويهى الله 3621.511.584.51214.573زفتامنه

العماوى      46581 عبداللطيف شكرى محمد هشام الله 382719.513.5111817.587.5زفتامنه

العماوى    46582 عنتر احمد وليد 19.511107.54.512863.5زفتامى

الصور     46583 عبدالمطلب الشحات محمد النويهى 14.57.54.521.54.51155زفتاندا

حواس    46584 عبدالحليم عبدالمنعم محمد 3516.56861314.556زفتاندا

هجرس    46585 عبدالحميد محمد عاطف 382813.51314.52017.599.5زفتانرمين

المنيسى    46586 محمد محمد محمد 28.520.510221011.573زفتانسمه

عبدالمطلب    46587 الشحات محمد عبدالمطلب 14.573.5نصفواحدنصف1452.5زفتانوال

الشيخ    46588 ابراهيم فوزى مبروك 3417.51210.551814.584.5زفتانورهان

ياسين    46589 عبدالقادر يحيى محمد 3015.54.54.51.510.59.577.5زفتانورهان

الشيخ    46590 عبدالرازق السعيد عبدالرازق 3723.5108.55.515.519.579.5زفتانيره

المام    46591 محمد السعيد ابراهيم 39.52919.514.51519.51999.5زفتاهاجر

عقل    46592 توفيق صلح اشرف 3222.5652.51017.585زفتاهاجر

السرسى    46593 عبدالحليم حسن عبدالحليم 39.53019.514.7515201979.5زفتاهاجر

عمار    46594 هلل محفوظ اشرف 3829181314.519.51859.5زفتاهبه

احمد    46595 عبدالحميد محمود عبدالحميد 36.5241412.58.519.51877زفتاهبه

ابوالنجا    46596 عبدالمهيمن ونيس على 3928.5151010201969.5زفتاهند

العماوى     46597 الدين شمس محمد ممدوح 362210126.5151465.5زفتاهند

النويهى    46598 محمود الصفطى الصفطى 332614.585.515.517.568زفتاهيام

البنهاوى    46599 على صادق منصور 37.52918.5151419.519.567.5زفتاورده

عبده    46600 محروس عبدالستار صبحى 3118.544.551016.566زفتاياسمين
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جلبه    46601 عبدالحميد عبدالله عاطف 35.521.5139.510.51213.566.5زفتاياسمين

زيان    46602 السعيد ابراهيم رضا 383018.514.5152017.578زفتاابراهيم

البحيرى    46603 الشعراوى عبدالوهاب اشرف 3525.51811.513.5181566.5زفتااحمد

علم    46604 عبدالحليم ابراهيم رضا 3316.516.58815.51465زفتااحمد

ابراهيم    46605 محمد طه فوزى 291213.55.57.51712.579زفتااحمد

الله     46606 فرج عبدالشكور عادل محمد 383019.751515201789زفتااحمد

المزين    46607 محمد عبدالقادر محمود 22121455161276.5زفتااحمد

حريره    46608 فرج السيد تامر 25111857.517.51578.5زفتاالسيد

البحيرى    46609 الشعراوى يوسف اسامه 37.528.519.513.514.52016.589.5زفتارضا

فرك    46610 عبدالدايم رضا ايمن 29.51515.53.53.51511.576زفتارضا

خليل    46611 ابوالقاسم شاكر محمد 33.5201797.5151357.5زفتاشريف

العازب    46612 محروس عبدالعزيز عبدالرازق 35.5281813.513.5201367.5زفتاعبدالحكيم

خيرالله    46613 على عبدالله السعيد 36.5211812.514.519.516.587.5زفتاعبدالله

خيرالله    46614 على عبدالله على 35.523.51812.51418.516.5810زفتاعبدالله

السعدنى    46615 موسى عبدالقادر محمد 36.52619151519.51688زفتاعبدالله

عيسى    46616 هلل على محمد 36.526.5191412191789زفتاعلى

الحداد    46617 عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 36.520.518.510.5101815.577زفتاعماد

الشناوى    46618 عبدالغفار فرج عاصم 3017175.58161476زفتافرج

الشناوى    46619 حسن فضل محمد 3312.516.57.5516.514.5710زفتافضل

القاضى    46620 السيد موسى السيد 33.5181697.5161468.5زفتاكريم

فرك    46621 عبدالدايم رضا ايمن 2786.57.53.51010.572.5زفتاماهر

مطاوع    46622 شريف السيد شريف 21.5101095111172زفتامجدى

عكاشه    46623 المتولى محمد المتولى 301412115.516.512.562زفتامحمد
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خليل    46624 عبدالفتاح عبدالشافى رضا 31.511.514127.5151472.5زفتامحمد

خليل    46625 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 2787.59.5412.513.562زفتامحمد

العشرى    46626 عبدالمنعم جابر عبدالمنعم 33121012816.512.562.5زفتامحمد

العشرى    46627 احمد المصلحى عبدالوهاب 3113107.57.5161472.5زفتامحمد

حسين    46628 فرج احمد عيد 20.5967.53151162زفتامحمد

عكاشه    46629 سليمان فوزى ياسر 16.56.55.57.57.5121062زفتامحمد

مرعى    46630 احمد يونسمحمد 37.524.516.51412.5201573زفتامحمد

السعدنى    46631 البسيونى عبدالله ماهر 36191512.51118.51573.5زفتامحمود

عبدالله   46632 عبدالعزيز وحيد 34.52613129.51814.565زفتامحمود

المزين    46633 مصطفى مصطفى رضا 17.56107.53.59.58.572زفتامصطفى

عوض    46634 سعد السيد محروس 5.55.567.52.51110.561.5زفتامصطفى

عيسى    46635 البسطويسى محمد الرفاعى 18.5357.5410.51171.5زفتايحيى

الشناوى    46636 السباعى رضا السباعى 23.51711.510.55.517.512.572.5زفتايوسف

سالم    46637 عبدالمنعم عبدالحكيم العزب 28.521.514138.51810.585زفتااسراء

الشعراوى    46638 البسيونى ابراهيم رأفت 331915.513.513.519.51285زفتااسراء

عماره    46639 البسيونى سالم محمد 241179.54.5141072زفتااسراء

سعيد     46640 الششتاوى محمد منصور ابراهيم 24.515105.5212.51679.5زفتااسماء

العازب    46641 محروس عبدالعزيز عبدالحكيم 392919.51413.519.517.579.5زفتااسماء

البدوى    46642 لشين جوده رمضان 392817.51312.5191979.5زفتاامانى

زيان    46643 عبدالنبى عبدالله عصام 34.513.5108.551716.579زفتاامنيه

حسن    46644 على حسين الرفاعى 31.565.58.57.512.515.577زفتاايمان

عماره    46645 السيد شاكر طارق 177.5452.541676زفتاايمان

عيد    46646 عبدالفتاح شريف محمد 392917.51414.7519.515.579زفتاايمان
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الجمال    46647 كامل راشد رضا 36151487.5181478.5زفتاايه

البرماوى    46648 على عبدالله فايز 3521.5101411.514.515.577.5زفتاايه

حسن    46649 عبدالحكيم محمد سامح 3119101212.518.51969.5زفتابسمله

خاطر    46650 السيد عبدالعظيم العزب 39.53019.513.5152018.5710زفتابسنت

ابوالعزم    46651 احمد عاطف هانى 3112.5108.57.51217.5810زفتاجودت

سعيد     46652 عبدالحميد الدين شمس عزت 23.511.51087.51216.5710زفتاحكمت

البدوى    46653 عبدالوهاب حمزه عزب 35.52218121219.516.579زفتادنيا

خليل    46654 احمد زكريا ايمن 39.5291814.7514.52018.5810زفتادينا

البدوى    46655 السباعى ابوالمعاطى حمدى 39.5301913142014.5710زفتادينا

الموجى    46656 محمد صلح طارق 3729.519.51414.52015.5710زفتادينا

مره    46657 احمد جابر حسن 31.577.57.54.512.51476.5زفتارباب

الموجى    46658 عبدالحميد توفيق ابراهيم 38.5211513.51015.512.569.5زفتارزان

خليل    46659 عبدالعزيز محمد احمد 35.5191214.513.518.516710زفتاروان

قارش    46660 خالد محمود خالد 39.528201414.5191769زفتاريهام

خيرالله    46661 عبدالغفار ابراهيم هانى 36.522.514.5138.52016.5710زفتاساره

البحيرى    46662 شريف موسى شريف 36.52318.5131119.51878.5زفتاسها

خليل     46663 السيد عبدالرحيم محمد محمد 34221113.59.51715.578زفتاسهير

سعيد    46664 البسيونى محمد فتحى 392617.512.57.519.7517.579زفتاشاديه

السقيلى    46665 خليل عبدالرحمن احمد 39251714.511.519.518.5810زفتاشروق

مصطفى    46666 وهبه احمد ايهاب 3725191513.519.519.587زفتاشروق

السعدنى    46667 ابراهيم جوده جمال 3712.5610.5417.51877زفتاشروق

العازب    46668 على عبدالناصر عبدالحميد 32.51514.510.591714.567.5زفتاشروق

البحيرى    46669 الشعراوى يوسف عمر 3724.517.513.514201879زفتاشروق
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خليل    46670 ابوالمعاطى عبدالعزيز رضا 35.515.5108.55141677.5زفتاشهد

سند     46671 السيد سند مامون رضا 34.515108.57.517.514.569زفتاشهد

غانم    46672 سيداحمد فتحى سيداحمد 30.512787.512.514.569.5زفتاشهد

الشناوى    46673 السيد جابر رضا 30161010.58.511.515.566زفتاعزيزه

خليل    46674 ابراهيم محمد هانى 36.515.512117.515.515.5810زفتافاطمه

عيسى    46675 عبدالعزيز محمد يوسف 34.511.51011815.516710زفتافاطمه

البحراوى   46676 محمد العزب 3418107.57.51812.566.5زفتامروه

الشناوى    46677 سيداحمد مجدى سيداحمد 28.5121087.51511.585.5زفتامريم

العشرى    46678 المصيلحى احمد علء 2911108.57.51514.585زفتامريم

سيداحمد    46679 ابوالنوار عبدالمهيمن محمد 3927191315201489.5زفتامنار

سعيد    46680 المنشاوى محمود فوزى 26.512.579.591714.589زفتامنال

سند     46681 السيد سند مامون رضا 33.515611.51019.515.589.5زفتامنه

فرك    46682 البسيونى عبدالوهاب ياسر 27810137.518.51888زفتامنه

البحيرى     46683 موسى البحيرى محمد رضا 31.51815.5129.519.51687.5زفتامى

البدوى     46684 عبدالوهاب محرم احمد هانى 39.52518.513.5152019.5810زفتامياده

ابوالعزم    46685 شكرى لطفى اسامه 4.51077.57.517.510.585زفتاناديه

خليل    46686 حسين عبدالعزيز جمال 37.520.517.51314.52019.589.5زفتانانسى

فرك    46687 عبدالحميد فاروق اشرف 25.58.51110101713.578زفتانبويه

هشه    46688 عبدالهادى عبدالقادر خالد 33.518.51110.57.52016.589.5زفتانرمين

صحصاح    46689 عبدالحكيم احمد محمد 35.519.51410.57.519.51488زفتانسمه

عيسى    46690 هلل محمد حمدى 34.54.510.57.57.518988.5زفتانورهان

حريره    46691 حسين راغب رضا 392919.51313.52019.5810زفتاهدى

مطاوع    46692 السيد موسى يحى 393019.512152020810زفتاهدى
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عماره    46693 عبدالمهيمن فوزى احمد 37271712.5142016.5810زفتاوفاء

موسى    46694 حسن امين السيد 15.5101032.571075زفتاابراهيم

عطيه     46695 محمد على فرج السيد 38.527.52013.513.5201783.5زفتااحمد

لشين    46696 الششتاوى حافظ رضا 37.5201913.513.519.51785زفتااحمد

عبدالحميد    46697 عبدالفتاح عبدالعظيم طارق 372017.512.59.51811.575زفتااحمد

الشرقاوى    46698 محمد ابراهيم عادل 32.5171381011.511.571.5زفتااحمد

ابراهيم   46699 عبدالمقصود عبدالمقصود 31157.597.510.51181.5زفتااحمد

احمد    46700 عبدالفتاح عبدالله عصر 33.516109.57.58.513.581.5زفتااحمد

رمضان     46701 احمد على السيد فتحى 2383.54.57.56.513.551.5زفتااحمد

رمضان    46702 محمد البندارى محمد 2675.54.57.510.51461.5زفتااحمد

ربيع     46703 مصطفى محمد عبدالستار محمد 33910.57.57.51414.561.5زفتااحمد

ربيع    46704 محمد محمد محمد 38.59169.5515.514.561.5زفتااحمد

محمد    46705 احمد عبدالمجيد محمود 3515.513.5127.512.51452.5زفتااحمد

ربيع     46706 عوض السيد عبدالرازق حسن 38.521.519.514.512201754.5زفتااسامه

ابوالنجا    46707 عبدالسلم عبدالسلم مجدى 34.515.51010.54151261.5زفتااسلم

يوسف     46708 خليل السيد يوسف محمد 38.52419.514142015.554.5زفتااسلم

عطيه    46709 فرج عبدالله محمد 31.5911.52.57.591553زفتاامجد

شاهين    46710 راغب زيدان عبدالفتاح 21.57103.57.56.512.542.5زفتاامير

حسين    46711 عبدالفتاح عبدالعزيز عصام 30.516109.57.51116.572.5زفتابسام

عبدالرحمن    46712 عبدالرحمن عبدالظاهر حمدينو 26.58.5107.55.5111762.5زفتاجمال

شاهين    46713 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 9.54.55.55.54.5612.562.5زفتاحازم

ربيع    46714 عبدالقادر محمد محمد 15.55.5644.5914.562.5زفتاربيع

بدران    46715 المتولى عبدالهادى عادل 29.577.597.5181072زفتارضا
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الدسوقى    46716 ابراهيم عبدالله السعيد 28.5151031.5181071.5زفتاعادل

احمد    46717 الراعى عبدالفتاح نصر 3211.564.53.518972زفتاعبدالفتاح

الشافعى   46718 بكرعلى محمد 3928191414.519.513.578زفتاعبدالله

محفوظ    46719 عبدالرحمن فرج ابراهيم 29157.52.5518.51178زفتاعلى

أ   .  ت الجزيرة كفر
أ   .  ت الجزيرة كفر
أ   .  ت الجزيرة كفر
أ   .  ت الجزيرة كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2171

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

السيد     46720 على عبدالشافى على رضا 2586.52.541310.562زفتاعلى

الصباغ     46721 احمد على حامد السعيد 101462واحد1884.51.5زفتاعماد

موسى    46722 حسن امين سعد 36.528.512.5121219.51667.5زفتاعمرو

حسن    46723 عامر فرج احمد 38.5211812.59.52014.581.5زفتافرج

عيد     46724 حسين محمد السيد حسين 392919.7513132016.577.5زفتامجدى

حسن     46725 محمد احمد عبدالفتاح احمد 38.5292014.75152016.578.5زفتامحمد

ربيع    46726 عليوه عبدالشهيد اشرف 3830191514.5201678زفتامحمد

بدران     46727 المتولى محمد السيد المغاورى 3611109.57.5171461.5زفتامحمد

عبدالغنى    46728 سليم سند ثروت واحد289.53.52216.58.57زفتامحمد

عبدالقادر   46729 عبدالحفيظ حسن 361810124.5181261.5زفتامحمد

على     46730 حسن حسن موسى رفعت 36712.58.59171351.5زفتامحمد

موسى     46731 احمد احمد سليمان صلح 34.51511.59.55.51813.571.5زفتامحمد

يوسف    46732 ابراهيم البرعى محمود 33.5610.57.54.51612.581.5زفتامحمد

الشافعى    46733 ابراهيم عبدالعظيم محمود 33.5810.57.55151471.5زفتامحمد

الحلو    46734 ابراهيم محمد محمود 23.57534.514.51251.5زفتامحمد

حسن     46735 على حسن ماجد مرعى 35.523.5125.54.5191554.5زفتامحمد

القط    46736 الدسوقى ابراهيم موسى 7.5961.5واحد175.5102زفتامحمد

ربيع    46737 عبدالقادر محمد موسى 253.51031.591061.5زفتامحمد

خليل    46738 عبدالقادر خفاجه ياسر 27.5851.5واحد26210زفتامحمد

شاهين   46739 محمدعلى يوسف 393019.51514.7519.7516.586زفتامحمد

ربيع     46740 حسن على فرج احمد 46.552.52410.562زفتامحمود

السيد    46741 نصر على سامى 3618.5181112.519.514.572.5زفتامحمود

ربيع     46742 احمد احمد عبدالحكم ربيع 33.5713.58517.51262زفتامصطفى
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ربيع       46743 ابراهيم محمود عبدالمنعم ناصر 36.51511.513819.51252.5زفتانادر

رمضان     46744 احمد السيد عبدالحكيم نصر 37151012.57.518.513.563زفتاهشام

حسن    46745 محمد محمد عادل 307.5105.54.516.51152.5زفتاوجيه

ربيع    46746 عبدالمنعم عبدالحى سمير 38201913.5122014.563.5زفتاابتهال

الصعيدى     46747 حماد محمد عبدالمنعم محمد 23.55.5109.5311.51473.5زفتااحلم

عاليه    46748 عبدالعزىز عبدالرازق جمال 36.516.513108.516.51563زفتااسراء

ربيع   46749 محمدشاكر رمضان 36.52417.51110.519.751578.5زفتااسراء

منصور     46750 راغب النبى حسب عاطف 38261313.59.518.51673.5زفتااسراء

جاهين     46751 راغب راغب فرج محمد 38.526.5189.510.519.51686زفتااسراء

ابوزيد    46752 احمد البندارى احمد 37.53019.51515201677.5زفتااسلم

ربيع    46753 ابراهيم محمدعبدالله جمال 39.529.519.5141519.51786.5زفتااسماء

محمود    46754 عطيه عطيه عادل 393019.514152017.589زفتااسماء

رمضان     46755 احمد على السيد لطفى 34.51617.51310.51711.574زفتااسماء

محمود    46756 عطيه عطيه فرج 392919.512.513.5201774.5زفتاافنان

لشين    46757 الششتاوى على خالد 3825.517151519.51688زفتاالء

احمد    46758 محمد السعيد عبدالقادر 30.51510.57.511161583زفتاالء

احمد    46759 عبدالفتاح عبدالفتاح احمد 39.530201315201687زفتااميره

يوسف    46760 نصر احمد حماده 36.515.56898.515.586زفتااميره

السيد     46761 على عبدالشافى محمد صبرى 3821.5101412.5191695.5زفتااميره

ربيع     46762 حسن على عبدالمقصود عبدالفتاح 32.52563121414.593.5زفتااميره

عاليه     46763 عطيه محمد ابراهيم رضا 38.52914.513.51319.51686زفتاايه

احمد    46764 محمد السعيد عبدالقادر 33.51511.588.514.513.581.5زفتاايه

على    46765 على محمد على 39.528181414.518.51785.5زفتابسنت
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خليل    46766 خليل عبدالعزيز عبدالعزيز 39.52916.51515201897زفتاثناء

ربيع    46767 مصطفى عبدالقادر محمد 37.519.5101314.5181785.5زفتاحبيبه

يوسف     46768 عبدالعاطى جبر عطيه احمد 3617147.51016.51774زفتاداليا

ربيع    46769 عبدالرحمن عبدالظاهر ناصر 39.529201414201787.5زفتادعاء

المنسى    46770 محمود عبدالمرضى ناصر 3927.5161313.519.514.598زفتادنيا

عبدالغنى    46771 ابراهيم محمد على 36.5155.57.57.513.513.576.5زفتارانيا

حسن     46772 على على عبدالحكيم ابراهيم 39.530201514.5201997.5زفتاروان

شاهين     46773 السيد عبدالهادى عيد حسام 39.53019.514.515201986.5زفتاروان

يوسف     46774 على قاسم عبدالغفار يوسف 39.52918.51415201988زفتاساره

شاهين    46775 محمد ابراهيم حمدى 39.52919.51414.52016.598.5زفتاسالى

ربيع     46776 عبدالرحمن حافظ عبدالرحمن حافظ 38.52414.51010191985.5زفتاسمر

يوسف    46777 ابراهيم عبدالمقصود سامى 36.517.5117.513181787زفتاسهام

عبدالرحيم    46778 الجوهرى فوزى رضا 3923.56.51413.5181785زفتاشروق

زايد     46779 محمد عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح 3218.510.54.55.51214.586.5زفتاصفيه

عبدالحميد     46780 عبدالفتاح عبدالعظيم عاطف 39.53019.51514.5201587زفتاغاده

يوسف    46781 نصر احمد محمد 38.52619.7514.7514.5191488.5زفتاغاده

احمدعبدالجليل    46782 شبانه هلل ايمن 392919.51515201389زفتالمياء

يوسف    46783 احمد شحاته احمد 2521107.531710.587.5زفتامريم

السيدالسيدربيع   46784 محمد سامى 3727.519.513.514.519.516.587.5زفتامريم

ربيع    46785 عبدالرحمن عبدالظاهر فتحى 393018.51212.5191687.5زفتامريم

عامر    46786 عامر عبدالمجيد احمد 392719.51414.519.51888.5زفتاملك

يوسف    46787 عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالله 38.525.518.5151519.51798.5زفتاملك

عبدالفتاح   46788 عبدالمؤمن محمود 39.5302015152018.588.5زفتامنه
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عبدالرحمن    46789 عبدالعزيز فوزى محمد 372616.59.512.518.516.597.5زفتامى

الفقى    46790 عبدالحليم محمد السيد 3019107.531412.587.5زفتاندى

ابوالعنين    46791 عطيه عبدالفتاح على 39.52819.7514152018.598.5زفتاندى

عبدالغنى    46792 سليم سند مصطفى 38.52811.514917.51588زفتاندى

لشين    46793 الششتاوى حافظ نظمى 35.52712.5137.51810.598.5زفتاندى

عبدالرحيم    46794 حماد حسن محمد 22.5187.55.53.511.512.587زفتانرمين

ابراهيم    46795 ابراهيم عبدالمقصود ياسر 36301714.757.51914.588زفتانورهان

لشين    46796 محمود محمد عادل 393018151019.51598زفتاهاجر

محفوظ    46797 عبدالرحمن فرج على 37.527.516.51151712.588زفتايارا

لشين    46798 الششتاوى على احمد 33.521.51111517.51287.5زفتاياسمين

عبدالقادر    46799 الشامى محمد سامى 24.51510103.515.51175.5زفتاياسمين

حسن     46800 على فرج عبدالفتاح على 38.5302015141913.598زفتاياسمين

جبر    46801 على ابراهيم رجب العدادية   ابراهيم رباح بن 353010.514.513191542السنطةبلل

الديب    46802 عماره عبدالعليم شريف العدادية   ابراهيم رباح بن 25.59.5610.53141371.5السنطةبلل

الندرى    46803 على ابراهيم محمد العدادية   ابراهيم رباح بن 362619.51311.519.751362.5السنطةبلل

حموده    46804 فؤاد محمد اسامه العدادية   احمد رباح بن 37.52819.51413.51914.573.5السنطةبلل

بحيرى    46805 السباعى محمد السباعى العدادية   احمد رباح بن 372919.514.51519.516.562.5السنطةبلل

حجاج    46806 العمرى السيد خيرى العدادية   احمد رباح بن 33.521.5178.59.516.51464.5السنطةبلل

عبدالله    46807 رجب محمد رجب العدادية   احمد رباح بن 31.5714.5107.513.51362السنطةبلل

تحفه     46808 احمد احمد سيد سماء العدادية   احمد رباح بن 352417.5145.514.512.552.5السنطةبلل

المنوفى    46809 عبدالحميد محمد شبل العدادية   احمد رباح بن 26.56.54.55.54.571561.5السنطةبلل

الساعي    46810 عبدالحميد ابراهيم صلح العدادية   احمد رباح بن 24.51110121013.51561.5السنطةبلل

سلمه    46811 عبدالغنى حسنى طارق العدادية   احمد رباح بن 35181613.5111815.562السنطةبلل
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علم    46812 على عبدالوهاب طه العدادية   احمد رباح بن 26.53.56.57.52.5101043.5السنطةبلل

الفيومي    46813 عبدالظاهر السيد عبدالظاهر العدادية   احمد رباح بن 3026109.511151942.5السنطةبلل

المتولي    46814 حسن صبحى عزت العدادية   احمد رباح بن 26.5157.51131413.553السنطةبلل

عثمان     46815 سعد عبدالله محمد عزت العدادية   احمد رباح بن 33.5181412.52.517.515.553السنطةبلل

طلبة   46816 عبدالعاطى علء العدادية   احمد رباح بن 392419.51410.518.519.554السنطةبلل

عماره     46817 عبدالفتاح صبحي محمد علء العدادية   احمد رباح بن 38.52820141519.517.562.5السنطةبلل

عقيله    46818 احمد محمد فتحى العدادية   احمد رباح بن 37.5281913.512.51914.572.5السنطةبلل

سلم    46819 احمد سند محمد العدادية   احمد رباح بن 39281913.59.519.516.572.5السنطةبلل

كساب    46820 محمود عبدالجواد محمد العدادية   احمد رباح بن 392919.751310191952.5السنطةبلل

الله     46821 عوض محمد محمود محمد العدادية   احمد رباح بن 2296.59.5310.51462السنطةبلل

المهدي   46822 مختار محمد العدادية   احمد رباح بن واحد3219157.54.513.511.55السنطةبلل

لشين    46823 البهى الباصيرى مصطفى العدادية   احمد رباح بن 382616139.518.513.553السنطةبلل

الشيخ    46824 عباس نجيب ناصر العدادية   احمد رباح بن 36.52518.512.515201563.5السنطةبلل

الفقى    46825 فتوح الجوهرى نبيل العدادية   احمد رباح بن 351818.51415191555.5السنطةبلل

الفقى     46826 حسب عبدالله محمد نبيل العدادية   احمد رباح بن 35.51818.512101712.551.5السنطةبلل

خليفه    46827 خليفه احمد هانى العدادية   احمد رباح بن 36.5201813.59.5151351.5السنطةبلل

البدرى    46828 فرج عبدالسلم هشام العدادية   احمد رباح بن 37.5301812.513191652.5السنطةبلل

على    46829 ابراهيم عبدالعظيم وسيم العدادية   احمد رباح بن 34.526.5181313191761.5السنطةبلل

محمد    46830 عبدالكريم محمد وليد العدادية   احمد رباح بن نصف352512.5127.51314.56السنطةبلل

عياد    46831 انور محمد ياسين العدادية   احمد رباح بن صفر12104واحد2511105السنطةبلل

ابراهيم    46832 عبدالحفيظ السيد عمرو العدادية   ادهم رباح بن نصف3061287.58125السنطةبلل

احمد     46833 سيد عبدالوهاب نبيل ابراهيم العدادية   اسلم رباح بن 29.517.5129.57.51415.553السنطةبلل

العصر    46834 على محمد عبدالرحمن العدادية   الحسينى رباح بن 35.515.5179.58.5171252السنطةبلل
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عصر    46835 فهمى امين هشام العدادية   امين رباح بن واحد3620.514.5117.51697السنطةبلل

على    46836 سليمان حسن العدادية   انسسليمان رباح بن 35.52317.5137.518.514.574السنطةبلل

محمد    46837 مغربى عبدالسلم جمال العدادية   باسم رباح بن 332016.55.5812.51442.5السنطةبلل

لشين    46838 محمد السعيد عبدالعاطى العدادية   براء رباح بن 3421199.5918.51753السنطةبلل

عطا    46839 عزالعرب محسوب ابراهيم العدادية   بلل رباح بن 38.52819.513.514.519.7514.552.5السنطةبلل

حسن    46840 مصلحى سليمان المصلحى العدادية   حسن رباح بن غـغـغـغـغـغـغـغـغـالسنطةبلل
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خليفه    46841 محمد رفعت توفيق العدادية   رفعت رباح بن صفر3115135418146السنطةبلل

حواش    46842 المصلحى فاروق رضا العدادية   زياد رباح بن صفر33.518.514.54.52.51410.55السنطةبلل

سالمان   46843 عبدالعال سميرصبحى العدادية   سمير رباح بن 37.526.51913.59191442السنطةبلل

ابراهيم     46844 عبدالفتاح بكر فتحى الدين العدادية   سيف رباح بن 34.5211512.51119.514.552.5السنطةبلل

شلبى    46845 رزق وجيه رزق العدادية   صبحى رباح بن 37.5281811.51419.519.552.5السنطةبلل

محمد    46846 التهامى عبدالله عادل العدادية   عاصم رباح بن 332414.58.58.518.51562.5السنطةبلل

المسلماني    46847 احمد عبدالمنصف جوده العدادية   عامر رباح بن 27.51513.5117.518.512.561.5السنطةبلل

البيومى    46848 احمد السيد وليد العدادية   عبدالحميد رباح بن 28814117.517.512.571.5السنطةبلل

على    46849 سليمان حسن حسام العدادية   عبدالرحمن رباح بن 36.52318131418.51582.5السنطةبلل

سليمان    46850 عبدالعال على محمد العدادية   عبدالرحمن رباح بن 2615117.5491042السنطةبلل

ابوحسين     46851 محمد عبدالحافظ عبدالحميد نبوى العدادية   عبدالرحمن رباح بن 3726.518131318.51784السنطةبلل

اسماعيل     46852 العزب ابراهيم حمدى احمد العدادية   عبدالله رباح بن 32.59.510.58.512141663.5السنطةبلل

رمضان    46853 عبدالله محمد محمد العدادية   عبدالله رباح بن 351210117.51811.561.5السنطةبلل

سلمه    46854 على محمد محمد العدادية   عبدالله رباح بن 36221612.513.519.751662السنطةبلل

عيسى    46855 عبدالهادى سعد محمود العدادية   عبدالله رباح بن 38.529.518.51414.519.751882السنطةبلل

اسماعيل    46856 السيد اسماعيل ابراهيم العدادية   على رباح بن نصف36.51516127.519.514.57السنطةبلل

حبيب    46857 عبدالحميد على ابراهيم العدادية   على رباح بن 3423.51757.5191162.5السنطةبلل

شملة    46858 عبدالموجود الششتاوى ابراهيم العدادية   عمر رباح بن 362317.58.59.5201962السنطةبلل

الدين     46859 شمس عبدالمنعم عبدالحميد احمد العدادية   عمر رباح بن 3930201212.519.751982السنطةبلل

البنا    46860 عبدالفتاح محمد احمد العدادية   عمر رباح بن واحد321111.59.55.517.516.57السنطةبلل

ابراهيم     46861 عبدالمقصود كمال العربى شريف العدادية   عمر رباح بن 35.520.511.510.582016.572السنطةبلل

فرج   46862 طه فريد العدادية   عمر رباح بن 35.527.51295.519.514.572السنطةبلل

الغتورى    46863 على احمد محمد العدادية   عمر رباح بن 32.5241052101583السنطةبلل
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البطاوى    46864 محمود امين خالد العدادية   عمرو رباح بن 382919.751314201884السنطةبلل

طلبة   46865 عبدالعاطى عصام العدادية   عمرو رباح بن 36.52119811.518.51764السنطةبلل

القطب    46866 محمد السيد محمد العدادية   عمرو رباح بن 29.59.51413.55.51618.583.5السنطةبلل

ابراهيم    46867 عبدالحفيظ السيد فرج العدادية   فيصل رباح بن 2912.512.51451711.583.5السنطةبلل

الجدر     46868 موسى محمد شوقى احمد العدادية   كريم رباح بن 352315.59.57.518.51173.5السنطةبلل

عطية    46869 ابوالمعاطى منتصر اشرف العدادية   كريم رباح بن 332115.510518.512.582.5السنطةبلل

نصار     46870 محمد رأفت محمد تامر العدادية   كريم رباح بن 35.5281711.57.51712.582.5السنطةبلل

الشيمي    46871 خميس حسنى جمال العدادية   كريم رباح بن 362118.5141118.513.584.5السنطةبلل

حماد    46872 احمد ابراهيم محمد العدادية   كريم رباح بن 3520.5181413191684السنطةبلل

محمود    46873 عبدالفتاح محمود مصطفى العدادية   كريم رباح بن 31.513102.52.751515101.5السنطةبلل

ابراهيم    46874 عبدالمقصود كمال احمد العدادية   كمال رباح بن 37.52819.75141419.52085.5السنطةبلل

الشعيرى    46875 سليم عبدالعليم سليم العدادية   مازن رباح بن 36.528.519.5131419.752094.5السنطةبلل

علم    46876 زكى المرشدى ابراهيم العدادية   محمد رباح بن 3417.513.5134191474السنطةبلل

المل    46877 شحاته محمد العربى العدادية   محمد رباح بن 36.52319.511.59.515.51884السنطةبلل

ابراهيم    46878 خليل المحمدى المحمدى العدادية   محمد رباح بن 371715121014.513.583السنطةبلل

نعيم   46879 السيد امين العدادية   محمد رباح بن 393017.5141519.518.583السنطةبلل

بلل    46880 النبى عبدرب امين العدادية   محمد رباح بن 34.525.517.51415201988السنطةبلل

حمرة     46881 على عبدالوهاب محمد حمدى العدادية   محمد رباح بن 258.51010514.514.587السنطةبلل

يوسف    46882 الطنطاوى عبدالحليم رضا العدادية   محمد رباح بن 35.5291713.514.5201778السنطةبلل

عبدالمنعم    46883 محمد احمد سامى العدادية   محمد رباح بن نصف2818.552.57.517.512.56السنطةبلل

عثمان    46884 احمد عفت صبحى العدادية   محمد رباح بن واحد29.518.510.5910.512.5138السنطةبلل

كساب    46885 عبدالفتاح محمد عبدالله العدادية   محمد رباح بن واحد35.518.514.512.59.51817.56السنطةبلل

علم     46886 محمد بسيونى جلل علء العدادية   محمد رباح بن 38.5302015152017.599.5السنطةبلل
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على    46887 محمد ابوالفتوح عماد العدادية   محمد رباح بن 39.5302015152018910السنطةبلل

الفار    46888 السعيد محمد عمر العدادية   محمد رباح بن 32181047.5121692السنطةبلل

اسماعيل    46889 محمد عبدالباسط فؤاد العدادية   محمد رباح بن 38271511.5818.51886.5السنطةبلل

الجدر    46890 عبدالجليل محمود محمد العدادية   محمد رباح بن 39.53019.75151519.751999.5السنطةبلل

الشرقاوى     46891 محمد ابوالفتوح محمد نورالدين العدادية   محمد رباح بن 3221103.58.51411.578السنطةبلل

سلمه    46892 عبدالله محمد تامر العدادية   محمود رباح بن 372218.51312.5181387السنطةبلل

ندا     46893 سليمان حموده السيد حموده العدادية   محمود رباح بن 383019.51514.5201899.5السنطةبلل

عصر    46894 شفيق محمود صلح العدادية   محمود رباح بن 2011321.56.510.587السنطةبلل

الله    46895 عطا احمد مجدى العدادية   محمود رباح بن 36.52718.513.514201886السنطةبلل

عماره    46896 عبدالفتاح رجب ياسر العدادية   محمود رباح بن 32.5157.55.511.5121072.5السنطةبلل
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سلمه    46897 عبدالسلم نصر محمد العدادية   مصطفى رباح بن 3521.518.5121517.515.583.5السنطةبلل

كساب    46898 محمود عبدالجواد محمود العدادية   مصطفى رباح بن 3720.518.51313.51816.592.5السنطةبلل

الشطلوى     46899 طه الدين نور وليد العدادية   مصطفى رباح بن 33.518.5107.57.5161383السنطةبلل

كساب    46900 ابوالعزم ابراهيم عبدالمعبود العدادية   مهند رباح بن 37.525.51011918.516.584السنطةبلل

قمرجعفر   46901 عبدالجواد نصر العدادية   وليد رباح بن 36.528.519.51414.5201785.5السنطةبلل

علم    46902 زكى المرشدى ابراهيم العدادية   يوسف رباح بن 25.5166.597.517.51583.5السنطةبلل

قناوى    46903 اسماعيل حلمى احمد 362113128161978.5السنطةابراهيم

محمد    46904 خليفه شعبان محمد 37.5281814.51319.519.5810السنطةابراهيم

نصار    46905 ابراهيم محمد ابراهيم 36.526.51914.5122018810السنطةاحمد

البشبيشى    46906 محمد سعد ابرهيم 29.5151012.57.513.516.579.5السنطةاحمد

الشيخ    46907 ابوالمعاطى فتحى خالد 171174221677.5السنطةاحمد

فريد    46908 ابراهيم فتحى سامح 382719.751412.52017.588.5السنطةاحمد

عصمه    46909 على احمد صبحى 25.59105.541015.566السنطةاحمد

دوسو    46910 توفيق محمد محمد 3316.5137.510161987.5السنطةاحمد

جادو    46911 عبدالعزيز السيد ناصر 38.53019.514.5152018810السنطةاحمد

الشرقاوى    46912 فتوح نصرالدين محمد 38.5302015152019810السنطةادهم

البحراوى    46913 عكاشه الدسوقى عرفه 33201314.512131899.5السنطةالدسوقى

ابوالغيط     46914 ابراهيم السعيد محمد رجب 16.5157.583.5101879.5السنطةالسعيد

الشيخ    46915 محمد السيد فتوح 35.52112.5137.51418.5710السنطةالسيد

عبدالملك    46916 برنسعطيه هانى 37.52919.514.514.5202099.5السنطةانطونيوس

الشكرى     46917 احمد السيد حسن ابراهيم 30171614.59121899.5السنطةحسن

ابوالغيط    46918 ابراهيم السعيد الحسينى 30.516101291519.579.5السنطةرجب

جوهر    46919 حامد سلمه حاتم 352518.514.51418.52088.5السنطةزياد
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العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
العدادية   .  أ ت المنشاوى عزبة
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الدين     46920 فخر السيد سعد متولى 35.52311.581012.519.577.5السنطةسعد

جوهر    46921 حامد سمير عبدالسلم 28.524137.55.512.51875السنطةسمير

جادو    46922 يوسف ابراهيم خالد 3829.519.514.514.52020910السنطةعبدالرحمن

حجاج    46923 عبدالحليم ابراهيم رجب 322618.514.513.518.51989.5السنطةعبدالله

البشبيشى    46924 الحسانين عبدالفتاح الدسوقى 35.52418.512.511.52020710السنطةعبدالمنعم

جوهر    46925 يوسف فتوح عادل 3728.51814152019.587.5السنطةعلى

الشرقاوى    46926 رمضان شعبان رمضان 36281913.511.519.51965.5السنطةعمر

خليفه    46927 احمد ابراهيم محمد 37.527.519.5121119.519.575السنطةفارس

ابراهيم    46928 ابوسبع عبدالعزيز صلح 332112.557.5171866.5السنطةكريم

ابوالغيط    46929 ابراهيم محمد احمد 2916104.5411.517.565السنطةمحمد

حسين     46930 ابراهيم الدسوقى ابراهيم اشرف 37291812.51419.519.569.5السنطةمحمد

مصطفى    46931 السيد عزت السيد 35.530201412.5202079.5السنطةمحمد

ابوالعنين    46932 حامد محمد تامر 30211296.514.519.579السنطةمحمد

البشبيشى    46933 حافظ بسيونى عبدالفتاح 302310.596.518.51657.5السنطةمحمد

حجاج    46934 عبدالحليم ابراهيم رضا 362819.514.514.519.52078السنطةمحمود

الشرقاوى   46935 فتوح نصررضوان 34.52719.514.514.5202069.5السنطةمحمود

عبدالمنعم    46936 محمد قبارى رضا 35.52817.51412.519.51558.5السنطةمصطفى

قنديل    46937 عباس محمد محمد 36.5281915152016.557السنطةمصطفى

متولى     46938 عبدالعزيز العابدين زين طارق 35.52314151117.517.567السنطةنبيل

النجار    46939 محمد ابراهيم خالد 3222118.57.516.51565السنطةياسين

البشبيشى    46940 حافظ بسيونى منصور 31.52110.511.57.513.516.566السنطةيوسف

غنيم    46941 السيد عبدالسلم عبدالمحسن 3625131210181698.5السنطةابتسام

البشبيشى    46942 محمد سعد مرزوق 2612105.55.5101988السنطةاسماء
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الغباشى    46943 حسن ابراهيم يسرى 26201074.751215107السنطةالء

المنوفى     46944 عبدالحميد عبدالغنى محمد رفعت 298.51087.516.51663.5السنطةامل

غنيم    46945 السيد عبدالسلم احمد 25.511104.53.517.51865.5السنطةامنيه

نصار   46946 عبدالحى محمد 22.51710.58.57.515.518.578السنطةامينه

نصار    46947 الششتاوى عبدالسلم الهامى 34.51620127.5181877السنطةايه

عيد    46948 عبدالهادى عبدالواحد على 341518.5105141976.5السنطةايه

عبدالمنعم    46949 عبدالمنصف محمود عبدالمنصف 351714.59.5318.518.577السنطةبسمله

قنديل    46950 عباس سند ابراهيم 30.512.510.542.5131776.5السنطةبشرى

نصار    46951 ابراهيم الجيوشى يحى 30.57.5107.54111867السنطةحنان

سلم    46952 ابوالعزم ابوالعزم عبدالعزيز 35.52318.51111.5202066.5السنطةدعاء

ابوالغيط    46953 على عبدالكريم محمد 3521.518.511.5919.52057.5السنطةراضيه

البشبيشى    46954 ابوالعزم محمود محمد 372615121118.51857.5السنطةرحمه

سليمان    46955 ابوالخير سليمان ياسر 382818.5118202065السنطةرفيده

نصار    46956 الششتاوى الششتاوى وليد 362519.511.58.51818.567.5السنطةروان

الكفراوى    46957 محمد السيد ياسر 3612117.5214.515.566السنطةروان

جادو    46958 عبدالعزيز فوزى محمد 392919.514.515202077.5السنطةرؤى

قنديل    46959 عباس محمد محمد 38.52819.51414201767.5السنطةساره

غنيم    46960 محمود محمد احمد 39301914.514.519.518.558السنطةشمس

قنديل    46961 عباس محمد عباس 3421181281618.557السنطةشيماء

الشيخ    46962 عبدالمقصود عبدالعظيم محمد 373019.513.512.5201947.5السنطةشيماء

غنيم    46963 حسن على خالد 36.52117.5131018.51957.5السنطةفاطمه

خاطر    46964 عطيه السيد رجب 26.5151053.5101555.5السنطةفاطمه

موسى    46965 حسنين الشواربى مصطفى 37.525191210.5201558السنطةفاطمه
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ابوالغيط    46966 على راضى ابراهيم 26.512104.521014.555.5السنطةكريمه

الشرقاوى    46967 فتوح رضوان فتوح 39.530201515202058السنطةليلى

الشيخ    46968 عبدالمقصود عبدالعظيم عبدالمقصود 31201311.57.5171857السنطةمنار

ابوالغيط    46969 عبده السيد مسعد 352110131418.515.5510السنطةمنار

جوهر    46970 ابراهيم احمد ابراهيم 36187.51113.51818510السنطةندا

محمد    46971 خليفه شعبان ابراهيم 371110.59815.519.5510السنطةنرمين

الفقي    46972 ابراهيم صلح حنفى بنات  ابتسام العدادية 38.52115.51111.51817.554السنطةالسنطة

البديوى    46973 سليمان وفيق رمضان بنات  احسان العدادية 37221510.5111913.555السنطةالسنطة

احمد    46974 ابراهيم حماده ابراهيم بنات  احلم العدادية 34251043101245السنطةالسنطة

سالم    46975 محمد محمد عبدالله بنات  اروى العدادية 38302013.51519.517.549السنطةالسنطة
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عماشة    46976 محمد رفعت هشام بنات  اسراء العدادية 392714.513.513.51913.555السنطةالسنطة

مصطفى    46977 سليمان عبدالحميد سليمان بنات  اسماء العدادية 3115108.5513.51344.5السنطةالسنطة

حسين    46978 بدوى السيد السعيد بنات  الء العدادية 383019151518.517.553.5السنطةالسنطة

الغريبى    46979 احمد عبدالعليم عونى بنات  الء العدادية 38301913.51218.517.555السنطةالسنطة

خلف    46980 احمد ابراهيم محمد بنات  الء العدادية 372215111218.513.568.5السنطةالسنطة

حبيب    46981 عوضحسان دهشورى بنات  امال العدادية 372714.512.5132016.559.5السنطةالسنطة

متولى    46982 ابواليزيد شوقى عثمان بنات  امانى العدادية 38.52819.512.514201667السنطةالسنطة

الرفاعى    46983 عبدالعال محمد احمد بنات  امنيه العدادية 33.529.515.513.512.51813.557السنطةالسنطة

عبدالدايم    46984 الششتاوى حسن صبحى بنات  امنيه العدادية 39.52819.514.515201846السنطةالسنطة

عبدالعال    46985 محمد احمد محمد بنات  امنيه العدادية 35211014.510.518.514.548السنطةالسنطة

جعفر     46986 عيسى كمال محمد احمد بنات  اميره العدادية 382919.7515152018510السنطةالسنطة

داود    46987 ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم بنات  ايات العدادية 3323131210.518.51344السنطةالسنطة

حسان    46988 حسن عبدالحميد احمد بنات  ايمان العدادية 322410109.51813.554السنطةالسنطة

الكومي    46989 السيد شوقى السعيد بنات  ايمان العدادية 382618108.518.51646.5السنطةالسنطة

عبدالواحد   46990 عبدالرازق امير بنات  ايمان العدادية 362614.511.51318.518.553.5السنطةالسنطة

الجمل    46991 ابراهيم امرو خالد بنات  ايمان العدادية واحد35.5241310.57.517.516.56السنطةالسنطة

سالم     46992 محمد محمد محمود عبدالفتاح بنات  ايمان العدادية واحد37.528137.51119174السنطةالسنطة

عبدالقادرمتولى   46993 هلل العجمى بنات  ايه العدادية 392312.510.510.5201871.5السنطةالسنطة

علم    46994 عبدالمنصف قاسم سعيد بنات  ايه العدادية نصف249.55.53.55.514144السنطةالسنطة

سليمان    46995 عبدالحليم عبدالعاطى عبدالنبى بنات  ايه العدادية واحد35.5127.57.57.517.5175السنطةالسنطة

عبدالمنعم    46996 محمد احمد مجدى بنات  ايه العدادية واحد36.5165.57.551915.57السنطةالسنطة

تعيلب    46997 محمد عبدالقادر السيد بنات  بثينه العدادية نصف33.5151012.5919185السنطةالسنطة

احمد    46998 سيد محمدعبدالوهاب احمد بنات  بسمله العدادية 3729.5181415201761.5السنطةالسنطة
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متولى    46999 حسن البهى السيد بنات  بسمله العدادية 38.5301813142017.551.5السنطةالسنطة

الحجرى    47000 السيد محمد رمضان بنات  بسمله العدادية 383019141418.512.541.5السنطةالسنطة

خليفه    47001 عارف عبدالستار طارق بنات  بسمله العدادية واحد3222.5107.57.516.5106السنطةالسنطة

عزام    47002 محمد احمد عزام بنات  بسمله العدادية صفر32.5287.59.51019.5166السنطةالسنطة

راضى    47003 بهجت متولى مجدى بنات  بسمله العدادية نصف29.521.56.58.5911145السنطةالسنطة

باشا    47004 على فتحى صلح بنات  تبارك العدادية 39.53019.514152020510السنطةالسنطة

عمر    47005 عبده حسين ابراهيم بنات  تغريد العدادية 27196.533.513.511.543السنطةالسنطة

عباسعلى    47006 عثمان احمد بنات  حبيبه العدادية 37.52711.59.51119.519.554السنطةالسنطة

الزعره    47007 اسماعيل ابراهيم سامى بنات  حبيبه العدادية 36.528.519151319.517.551.5السنطةالسنطة

موسى    47008 ذكى فهمى على بنات  حبيبه العدادية نصف3317.5105.54.518166السنطةالسنطة

هلل    47009 شوقى هلل ماهر بنات  حبيبه العدادية واحد3522.514111219.5156السنطةالسنطة

محمد    47010 عبدالوهاب محمد محمد بنات  حبيبه العدادية واحد322214.58.51117.513.55السنطةالسنطة

حجازي    47011 متولى مرزوق محمد بنات  حبيبه العدادية واحد3827181411.520135السنطةالسنطة

هلل    47012 عبدالمحسن جابر نادى بنات  حبيبه العدادية 37.520.514.511.5101817.568السنطةالسنطة

خلف    47013 احمد صبحى احمد بنات  حسناء العدادية 36221611.5121818.546.5السنطةالسنطة

علم    47014 احمد قاسم احمد بنات  حسناء العدادية 37.52314109.51718.557.5السنطةالسنطة

جبر    47015 على ابراهيم جابر بنات  حسناء العدادية 34251712.57.5161275.5السنطةالسنطة

خطاب   47016 موسى محمد بنات  حنين العدادية 3.51065.5واحدواحد2774السنطةالسنطة

جادالله    47017 عبدالعزيز عبدالصبور اسامه بنات  دعاء العدادية 3726.5191413.51917.586.5السنطةالسنطة

هلل     47018 محمد عبدالمحسن جابر عبدالعزيز بنات  دينا العدادية 39.51816.513.513182087السنطةالسنطة

السحيمى    47019 على عبدالحميد عبداللطيف بنات  رحاب العدادية 39.5291913.514.75201979.5السنطةالسنطة

جعفر    47020 محمد محمد امير بنات  رحمه العدادية 24.515109.5101015.574.5السنطةالسنطة

عبدالعاطي    47021 عبدالستار محمد مصطفى بنات  رحمه العدادية 3310107.55.51116.576السنطةالسنطة
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محمد   47022 ابراهيم ناجى بنات  رحمه العدادية 321514.58.510.511.515.577السنطةالسنطة

جعفر     47023 عيسى كمال محمد طارق بنات  رضا العدادية 36.53016.514.511.51816.577.5السنطةالسنطة

عمر   47024 فتحى اشرف بنات  رنا العدادية 39302014.515202089السنطةالسنطة

عقيلة    47025 مصطفى كمال مجدى بنات  رنا العدادية 37301913.515202069.5السنطةالسنطة

الفار    47026 منصور عبدالفتاح عنتر بنات  روان العدادية 38.525.5171312.51917.575.5السنطةالسنطة

عبدالعال   47027 عبدالحميد فتحى بنات  روان العدادية 3728.51213.5514.51656.5السنطةالسنطة

خلف    47028 محمود عثمان محمود بنات  روان العدادية 39.52816.513.59.517.517.555.5السنطةالسنطة

الزنفلى    47029 حسين السيد رضا بنات  روضه العدادية 382316.514.513.518.51767السنطةالسنطة

احمد     47030 سيد احمد محمد عبدالله بنات  روضه العدادية 36.528191312.5201785.5السنطةالسنطة

محمود   47031 صلح محمود بنات  ريم العدادية 38302014152016.588السنطةالسنطة

درة    47032 عبدالفتاح محمد ابراهيم بنات  ساميه العدادية 37.511.5107.5914.516.576.5السنطةالسنطة

جبر    47033 على مصطفى ابراهيم بنات  سعاد العدادية 382719.51414.5201878.5السنطةالسنطة

شطا    47034 السعيد فاروق احمد بنات  سلمى العدادية 36.5176129171877السنطةالسنطة

حبيب     47035 محمود حلمى محمد خالد بنات  سلمى العدادية 392919.7513.514.75191877السنطةالسنطة

رجب    47036 موسى محمد وائل بنات  سماء العدادية 3827.519.514.515201865.5السنطةالسنطة

البيومى    47037 احمد السيد عبدالستار بنات  سناء العدادية 32.517141314.517.511.565السنطةالسنطة

جوهر    47038 احمد عبدالعظيم بنات  سندسسلمه العدادية 3718.516131319.51166السنطةالسنطة

السيد   47039 محمد محمود بنات  شاهندا العدادية 361515127.516.512.556.5السنطةالسنطة

عبدالدايم    47040 عنتر ابوزيد ابراهيم بنات  شهد العدادية 31.52411.58413.515.547.5السنطةالسنطة

مصطفى    47041 زكى عبدالرازق عبدالستار بنات  شهد العدادية 3929.519.751413.52018.5710السنطةالسنطة

السيد   47042 محمد محمود بنات  شهد العدادية 36201512101916.556.5السنطةالسنطة

عبدالكريم     47043 محمد عبدالوهاب عرفه ياسر بنات  شهد العدادية 382919.75141519.51867السنطةالسنطة

السيدخميس   47044 محمد ياسر بنات  شهد العدادية 382915131418.51667السنطةالسنطة
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محمدخليفة   47045 زكريا ابراهيم بنات  شيماء العدادية 30.515107.57.513.516.566.5السنطةالسنطة

طرابية    47046 عبدالحميد رجب عبدالحميد بنات  شيماء العدادية 392919.51214.5202079.5السنطةالسنطة

بكر    47047 محمد ابراهيم محمود بنات  شيماء العدادية 33151012.561317.565السنطةالسنطة

الشنوانى   47048 عبدالستار سمير بنات  صبا العدادية 3829.519.514.515201846السنطةالسنطة

عبدالعزيز   47049 احمد عمر بنات  صفاء العدادية 226.55.57.5314.517.555السنطةالسنطة

عرابى    47050 محمود زكريا محمود بنات  صفيه العدادية 25.515108.57.516.518.565السنطةالسنطة

القليوبي    47051 على ابراهيم رؤف بنات  عبير العدادية 29.5111297.516.516.565.5السنطةالسنطة

محمدعبدالغنى   47052 على محمد بنات  عفاف العدادية 34.51812.511.57.518.51665.5السنطةالسنطة

حمرة    47053 على على احمد بنات  عل العدادية 3828.51714111916.575السنطةالسنطة

علم    47054 السيد مصطفى مصطفى بنات  غاده العدادية 38.52816.51414.518.517.567السنطةالسنطة

السيسى      47055 رضوان زكى محمد السيد الزهراء بنات  فاطمه العدادية 35.527128.55.51514.567.5السنطةالسنطة

تحفة    47056 عبدالعزيز عبدالنبى عبدالعزيز بنات  فاطمه العدادية 33.5221913151915.567السنطةالسنطة

حجيجة    47057 محمد عبدالحميد على بنات  فاطمه العدادية 37.52216.513.51417.51367السنطةالسنطة

سلم    47058 محمد ابراهيم فتحى بنات  فاطمه العدادية 25.55.510.537.510966السنطةالسنطة

الجدر    47059 العزب ابراهيم عبدالعزيز بنات  لبنى العدادية 39.529201515201978السنطةالسنطة

يوسف    47060 مغربى محمود محمد بنات  مروه العدادية 38.52919.751514.519.51978.5السنطةالسنطة

سليمان    47061 السيد محمد ايمن بنات  مريم العدادية 33151187.5151465السنطةالسنطة

سليمان    47062 متولى محمد حسان بنات  مريم العدادية 39.53019.751515201889السنطةالسنطة

الله      47063 خلف على احمد محمد طارق بنات  مريم العدادية 331274.57.51110.565.5السنطةالسنطة

ابوزيد     47064 محمد سميح احمد ابراهيم بنات  ملك العدادية 35.528.513127.515665.5السنطةالسنطة

الدين     47065 سراج محمود السيد اشرف بنات  ملك العدادية 32.5171210.57.5141065السنطةالسنطة

ابوجياب    47066 حسن احمد حسن بنات  ملك العدادية 3723.513.5137.51817.576السنطةالسنطة

محمد   47067 غانم سامى بنات  ملك العدادية 38.5281714.5152013.566السنطةالسنطة
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عصمة    47068 على محمد عبدالعزيز بنات  ملك العدادية 3516.511.57.551515.565.5السنطةالسنطة

عثمان    47069 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز بنات  منار العدادية 39.52915.5151518.51867.5السنطةالسنطة

عصمة    47070 على محمد عبدالعزيز بنات  منار العدادية 341611.510.57.51617.566السنطةالسنطة

الجدر     47071 موسى محمد شوقى احمد بنات  منه العدادية 39.528181515201876السنطةالسنطة

علم     47072 المرسى محمد ابراهيم الله بنات  منه العدادية 39.530201514.52018.578.5السنطةالسنطة

جعفر     47073 السباعى على احمد الله بنات  منه العدادية 39.529.519151519.515.577.5السنطةالسنطة

دراز     47074 محمود صلح محمد الله بنات  منه العدادية 36.520159.58161077.5السنطةالسنطة

الحسيني     47075 محمد محمود محمد الله بنات  منه العدادية 38.53017.514.51118.51878.5السنطةالسنطة

ليله     47076 الدسوقى يحى محمد الله بنات  منه العدادية 38.52315.59.513191968السنطةالسنطة

الحلفاوى     47077 السيد محمد محمود الله بنات  منه العدادية 37.526135.51018.517.578السنطةالسنطة

نصار      47078 محمد رأفت محمد وجيه الله بنات  منه العدادية 402919.514.515201877السنطةالسنطة

يوسف     47079 ابراهيم السعداوى وليد الله بنات  منه العدادية 382710.51311171967.5السنطةالسنطة

هلل    47080 شوقى جمال خالد بنات  منه العدادية 38.5231714.5152017.567السنطةالسنطة

ابوعرب    47081 خليل زكى سمير بنات  مها العدادية 31.514107.57.518.516.567السنطةالسنطة

بقطر    47082 جرجس لبيب لطيف بنات  مورين العدادية 38251414.51119.515.566السنطةالسنطة

جبر    47083 على مصطفى بشير بنات  مياده العدادية 3217107.531918.576السنطةالسنطة

جعفر    47084 عيسى احمد كمال بنات  مياده العدادية 403019.51515202098.5السنطةالسنطة

عثمان    47085 محمد عبدالخالق احمد بنات  ميار العدادية 38.5281712.51319.51986.5السنطةالسنطة

ابوسليمان   47086 جوده فيصل بنات  نادين العدادية 38.526.5161010.519.51878.5السنطةالسنطة

سليمان    47087 السيد المحمدى عبدالنبى بنات  نانسى العدادية 39.52819.7514.515201968.5السنطةالسنطة

عبدالجواد    47088 العزب شعبان احمد بنات  ندى العدادية 3526.517.5141418.518.588السنطةالسنطة

الحلفاوي     47089 عبداللطيف السعيد محمد احمد بنات  ندى العدادية 34.523.511.5111017.518.578السنطةالسنطة

سالم    47090 حنفى عبدالله جمال بنات  ندى العدادية 392919.514.515202088السنطةالسنطة
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حسين    47091 الدسوقى ابراهيم صلح بنات  ندى العدادية 3219.5109.57.51616.547.5السنطةالسنطة

السحيمى    47092 على عبدالحميد عبداللطيف بنات  ندى العدادية 39.53019.51515202088.5السنطةالسنطة

الفقي    47093 امين الحنفى محمد بنات  ندى العدادية 3315.567.5516.518.579السنطةالسنطة

عبدالصمد    47094 محمد جميل مرزوق بنات  ندى العدادية 34.51510147.5151576.5السنطةالسنطة

على     47095 خليل محمد نبيل نادر بنات  ندى العدادية 3119124.754.251816910السنطةالسنطة

قابيل    47096 عبدالهادى محمد ولء بنات  ندى العدادية 382918.513.514.518.513.565السنطةالسنطة

محمد    47097 عبدالعظيم نجاح عبدالبديع بنات  نرمين العدادية 30.512117.57.5161264.5السنطةالسنطة

صقر    47098 احمد عبدالعزيز احمد بنات  نور العدادية 39282014.5152017.566السنطةالسنطة

على    47099 ابراهيم على صلح بنات  نور العدادية 3626.51198181364.5السنطةالسنطة

محروس    47100 عبدالرازق سليمان محمد بنات  نورا العدادية 392417.51215191585.5السنطةالسنطة

النمر    47101 شبل العزب علء بنات  نيره العدادية 37.529131111.517.51473السنطةالسنطة

ابوسعيده     47102 حلمى النبى محسوب السيد بنات  هاجر العدادية 36261410.51218.51575السنطةالسنطة

الفار     47103 على على صلح ايمن بنات  هاجر العدادية 3618.5127.55.51714.562.5السنطةالسنطة

محمد    47104 سليمان عبدالفتاح محمد بنات  هاجر العدادية 382918.514.51519.515.576السنطةالسنطة

عليم    47105 عبدالفتاح محمود سعد بنات  هبه العدادية 28.5185.55.57.51613.565السنطةالسنطة

عبدالمجيد    47106 محمود السيد محمود بنات  هدى العدادية 34.517712.510.51813.574السنطةالسنطة

عبدالعال    47107 محمد عبدالعال ياسر بنات  هدير العدادية 35.522.5101410.5131574.5السنطةالسنطة

مطاوع    47108 غريب عبدالوهاب كرم بنات  هنا العدادية 3725.5171411.516.51476السنطةالسنطة

الديب    47109 عبدالفتاح عرفه خالد بنات  هناء العدادية 3017.511.5104.513.514.565السنطةالسنطة

عمر    47110 عطيه محمد رمزى بنات  هند العدادية 3624.5181413.5191564السنطةالسنطة

البسيونى    47111 ابوالعزم عبدالستار احمد بنات  وفاء العدادية 38.527.5181414.75191473.5السنطةالسنطة

عمر    47112 زكى عبدالسلم طارق بنات  يارا العدادية 3215610.57.51613.564السنطةالسنطة

العبد    47113 حسين راضى احمد بنات  ياسمين العدادية 33.520.5513515.514.566السنطةالسنطة
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مصطفى    47114 جمعه السيد فايز بنات  ياسمين العدادية 301175411.51573السنطةالسنطة

حنين    47115 زكى مجدى لطفى المشتركة   ابانوب ع البلد 236.5108.57.51114.587السنطةالسنطة

ابوالهيبة     47116 عبدالقادر الهادى احمد ابراهيم المشتركة   ابراهيم ع البلد 392819.51515201698.5السنطةالسنطة

ناصف    47117 عبدالمنعم الشحات السيد المشتركة   ابراهيم ع البلد 23.57.51010.5513.516.585السنطةالسنطة
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الشرقاوي    47118 ابراهيم ابراهيم خالد المشتركة   ابراهيم ع البلد 361514.5125151484.5السنطةالسنطة

بدر    47119 ابراهيم محمد زكريا المشتركة   ابراهيم ع البلد 1325.55.53.551072.5السنطةالسنطة

شعبان    47120 احمد جاد عبدالفتاح المشتركة   ابراهيم ع البلد 2227.58.52.57.514.583.5السنطةالسنطة

يوسف    47121 محمد عبدالمهيمن محمد المشتركة   ابراهيم ع البلد 32.524.513.513818.515.584السنطةالسنطة

العشرى    47122 محمد ابراهيم وائل المشتركة   ابراهيم ع البلد 31.516.512.57.5316.514.574.5السنطةالسنطة

دراز    47123 عبدالستار احمد ابراهيم المشتركة   احمد ع البلد 3120.515103.5151674.5السنطةالسنطة

بدوي    47124 عبدالله احمد السيد المشتركة   احمد ع البلد 298107.53.510.51484السنطةالسنطة

عقيله    47125 محمد محمد حماده المشتركة   احمد ع البلد 32.525.51010.57.516.51384.5السنطةالسنطة

حسين    47126 احمد احمد عبدالحليم المشتركة   احمد ع البلد 289101221015.584.5السنطةالسنطة

سليمان    47127 عبدالقادر عطيه عبدالقادر المشتركة   احمد ع البلد 352417131018.515.586.5السنطةالسنطة

الشحرور    47128 احمد على محمود المشتركة   احمد ع البلد 34.51713147.517.516.585.5السنطةالسنطة

السقا    47129 غريب فؤاد محمود المشتركة   احمد ع البلد 342215.5121015.515.584.5السنطةالسنطة

بسيوني   47130 السيد توفيق المشتركة   السيد ع البلد 2711.5139614.51373.5السنطةالسنطة

المغربى   47131 السيد محمود المشتركة   السيد ع البلد 3420.5167.531614.574السنطةالسنطة

بركات     47132 احمد سيد الششتاوى حمدى المشتركة   الششتاوى ع البلد 362819.75141519.51885.5السنطةالسنطة

يوسف    47133 السيد عبدالعظيم السيد المشتركة   ايمن ع البلد 3519.51313.55.5191557.5السنطةالسنطة

عوده   47134 احمد عمار المشتركة   بدوى ع البلد 32.51913.51391814.578السنطةالسنطة

قاسم    47135 ابراهيم سعد طلعت المشتركة   حسن ع البلد 3626161311.518.51463.5السنطةالسنطة

النبراوى    47136 حسن صبحى محمد المشتركة   حسن ع البلد 362915.512.511.51813.573.5السنطةالسنطة

حسن    47137 فرج حسن كمال المشتركة   حسين ع البلد 26.526.514.54.5616.51463.5السنطةالسنطة

دراز    47138 عبدالستار حمدى عبدالستار المشتركة   حمدى ع البلد 3020.5109.591313.584السنطةالسنطة

النبراوي    47139 احمد محمد ابراهيم المشتركة   خالد ع البلد 31181088.513.51483السنطةالسنطة

شهود    47140 محمد رأفت محمد المشتركة   رأفت ع البلد 3215105.5614.514.542السنطةالسنطة
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مسلم    47141 محمد عليوه ماجد المشتركة   رفعت ع البلد 34.520.57.5117.51415.543.5السنطةالسنطة

البابلي    47142 محمد السيد ماهر المشتركة   سامح ع البلد 309.5103.53.514.51564السنطةالسنطة

حمزه    47143 المرشدى عبدالحميد حمزه المشتركة   شهاب ع البلد 39.53019.7515152018.586.5السنطةالسنطة

عامر    47144 محمود عبدالعاطى ابراهيم المشتركة   شوقى ع البلد 2510631.513.510.563.5السنطةالسنطة

الرميسي    47145 فرج صلح ايمن المشتركة   صهيب ع البلد 3311.5107.541315.563.5السنطةالسنطة

النبراوى    47146 عبدالفتاح يسرى محمد المشتركة   صهيب ع البلد 33.521.515.5127.517.51474السنطةالسنطة

البدرى    47147 محمد عباس احمد المشتركة   عبدالرحمن ع البلد 176.55.5331014.543السنطةالسنطة

شهود    47148 يوسف حسن انور المشتركة   عبدالرحمن ع البلد 3527.51313.512.519.517.564السنطةالسنطة

الشرقاوي    47149 طلبه محمد ايمن المشتركة   عبدالرحمن ع البلد 36.52918.513.514.52018.564.5السنطةالسنطة

عقيله    47150 عبدالستار السيد رضا المشتركة   عبدالرحمن ع البلد 363018.514.5132019.575السنطةالسنطة

شهود    47151 على عبدالسميع لطفى المشتركة   عبدالرحمن ع البلد 37.5281614.5151918.574.5السنطةالسنطة

بدير    47152 محمد عبدالفتاح حمدى المشتركة   عبدالفتاح ع البلد 312216.5117.516.515.564.5السنطةالسنطة

عبدالوهاب    47153 جمعه محمد محمود المشتركة   عبدالفتاح ع البلد 30.516.513.58.55.51416.564السنطةالسنطة

ناصف    47154 عبدالمنعم الشحات تامر المشتركة   عبدالله ع البلد 362612.51412.51914.574السنطةالسنطة

عماشة    47155 عبدالحميد عبدالله حسين المشتركة   عبدالله ع البلد 36.52217.59.51018.513.574السنطةالسنطة

يوسف    47156 عبدالستار السيد خالد المشتركة   عبدالله ع البلد 3622.515.511.58.5201685.5السنطةالسنطة

المصلحي   47157 حسين محمد المشتركة   عبدالله ع البلد 288.513.5881712.573السنطةالسنطة

عمر    47158 عبده حسين محمد المشتركة   عبدالله ع البلد 32.5711.57.55.51214.563السنطةالسنطة

الشاعر     47159 الشاذلى محمد عبدالعاطى مصطفى المشتركة   عبدالله ع البلد 3256.5531011.573السنطةالسنطة

عياد    47160 مصطفى عثمان نبوى المشتركة   عثمان ع البلد 33.511.511.57.57.516.51542.5السنطةالسنطة

محمد    47161 ابوزيد محمد السيد المشتركة   على ع البلد 38.520161411.51815.573السنطةالسنطة

بكر    47162 محمد فايز جمال المشتركة   عمر ع البلد 3729.51912.512.52015.564.5السنطةالسنطة

على    47163 محمود محمود ماجدى المشتركة   عمر ع البلد 32.51814.58615.512.553.5السنطةالسنطة
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عزام    47164 محمد عيد محمد المشتركة   عمرو ع البلد 3616.51810.5919.51963السنطةالسنطة

حسين     47165 احمد حموده فتحى حموده المشتركة   فتحى ع البلد 35.57.512.57.5615.51462السنطةالسنطة

الحداد    47166 الدسوقى فتحى نبيل المشتركة   فتحى ع البلد 371514.510.57.512.51464السنطةالسنطة

قاسم    47167 محمد احمد عصام المشتركة   فؤاد ع البلد 3724181413201663السنطةالسنطة

يوسف    47168 احمد خيرى احمد المشتركة   كريم ع البلد 38.521.51814.512.5181564السنطةالسنطة

يوسف     47169 فتوح هاشم اشرف المشتركة   كريم ع البلد 351914.5115.517.51373.5السنطةالسنطة

سلم    47170 عبدالرازق لطفى رضا المشتركة   كريم ع البلد 35.51512107.513.51372.5السنطةالسنطة

ابوالنيل   47171 عبدالستار محمد المشتركة   كريم ع البلد 351812.511.5101712.583.5السنطةالسنطة

صالح    47172 فرج صبحى كمال المشتركة   ماجد ع البلد 3112119.5810.516.573السنطةالسنطة

حسين    47173 السيد السيد محمد المشتركة   متولى ع البلد 3418.513.5128.514.51583.5السنطةالسنطة

البدري    47174 توفيق محمد احمد المشتركة   محمد ع البلد 38.525.5171313.5191783.5السنطةالسنطة

الجردوح    47175 عبدالقادر احمد ايمن المشتركة   محمد ع البلد 3520.510.597.51115.563السنطةالسنطة

علي    47176 الحاج عبده جمال المشتركة   محمد ع البلد 288107.5212773.5السنطةالسنطة

النبراوي    47177 احمد محمد حفنى المشتركة   محمد ع البلد 32.5121287.51315.563.5السنطةالسنطة

هبيله    47178 مهدى فتحى حموده المشتركة   محمد ع البلد 3215115.52.517.51572.5السنطةالسنطة

الشاعر    47179 فرج طه خالد المشتركة   محمد ع البلد 17.513.584صفر32.511.57.57.5السنطةالسنطة

الشنراوي    47180 ابراهيم صبحى رضا المشتركة   محمد ع البلد 38301913.513201674السنطةالسنطة

خليفة     47181 عبدالصمد فؤاد محمد رضا المشتركة   محمد ع البلد نصف35.515134.5617.512.58السنطةالسنطة

عامر    47182 محمد فتوح سامح المشتركة   محمد ع البلد 393019.7514.514.752015.585.5السنطةالسنطة

الزلبانى    47183 محمد محمد سامح المشتركة   محمد ع البلد 36251187.51912.572.5السنطةالسنطة

حسين    47184 محمد السيد عبدالحميد المشتركة   محمد ع البلد 3617187.5512.515.562السنطةالسنطة

سليمان    47185 ابراهيم محمد عبدالمنعم المشتركة   محمد ع البلد 31.5151032514.574.5السنطةالسنطة

قاسم    47186 ابراهيم عبدالستار على المشتركة   محمد ع البلد 38.52519.513.513.5201674.5السنطةالسنطة
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عبدالعال    47187 محمد عبدالعال على المشتركة   محمد ع البلد 3317191092016.574السنطةالسنطة

البدرى    47188 عبدالمنعم رمضان عماد المشتركة   محمد ع البلد 382519.751311201674السنطةالسنطة

بدير    47189 عبدالرازق على عماد المشتركة   محمد ع البلد 35.52116.5141318.515.574.5السنطةالسنطة

خليفة    47190 محمد لطفى ماهر المشتركة   محمد ع البلد 341614.59.5414.514.564السنطةالسنطة

حسين   47191 ابراهيم محمد المشتركة   محمد ع البلد 28.59.56.52312.511.552السنطةالسنطة

مرعي    47192 المتولى محمود محمود المشتركة   محمد ع البلد 34.522.514.513818.51465.5السنطةالسنطة

الرميسى    47193 محمد حسين مختار المشتركة   محمد ع البلد 3420.514131215.513.552.5السنطةالسنطة

الساعي    47194 السيد السعيد مصطفى المشتركة   محمد ع البلد 31.57.512.55.541515.573.5السنطةالسنطة

منصور    47195 ابوالفتوح عطيه هانى المشتركة   محمد ع البلد 36.526.51714.513.519.51764.5السنطةالسنطة

احمد    47196 الدسوقى عبدالمعطى ابوالفتوح المشتركة   محمود ع البلد 383019.7514.5152016.586السنطةالسنطة

السوداني    47197 عبده عبدالمنصف احمد المشتركة   محمود ع البلد 36.526.519.751314201695السنطةالسنطة

حمزه    47198 المرشدى عبدالحميد عبدالظاهر المشتركة   محمود ع البلد 39.529.519.751414.52018.585.5السنطةالسنطة

خليفة    47199 عبدالمطلب عبدالحكيم عبدالمطلب المشتركة   محمود ع البلد 3818.5107.551613.584السنطةالسنطة

غريب    47200 محمد شوقى غريب المشتركة   محمود ع البلد 16.512.5103214883.5السنطةالسنطة

النبراوى    47201 احمد عبدالرازق احمد المشتركة   مصطفى ع البلد 36.529.516.514152016.575السنطةالسنطة

الشرقاوي    47202 محمد حامد اشرف المشتركة   مصطفى ع البلد 208.5105.54.5121274.5السنطةالسنطة

بدر    47203 على عبدالصادق على المشتركة   مصطفى ع البلد 33.520.512.58.57.5161376.5السنطةالسنطة

عامر    47204 محمود احمد عماد المشتركة   مصطفى ع البلد 30261313.57.51713.555.5السنطةالسنطة

حسين    47205 ابراهيم احمد محمد المشتركة   مصطفى ع البلد 23.520178415.56.574.5السنطةالسنطة

عمر    47206 البسيونى السيد محمد المشتركة   مصطفى ع البلد 35.52819.5141419.517.577.5السنطةالسنطة

حسين    47207 عبدالوهاب حمدته ياقوت المشتركة   مصطفى ع البلد 37282014.514.7519.51978السنطةالسنطة

داود   47208 فتحى عادل المشتركة   هانى ع البلد 332417.5118181164.5السنطةالسنطة

عوده    47209 محمد احمد محمد المشتركة   يحى ع البلد 37261915151913.577السنطةالسنطة
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شهود    47210 يوسف حسن انور المشتركة   يوسف ع البلد 322519.512.58.5199.577.5السنطةالسنطة
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جاد    47211 عبدالسميع عبدالموجود محمد المشتركة   يوسف ع البلد 32.52118.512.5111811.579السنطةالسنطة

عمر     47212 حسن فرج محمود ياسر المشتركة   يوسف ع البلد 39.52920151519.51989.5السنطةالسنطة

مرسي    47213 ابراهيم عباس عبدالرازق المشتركة   اسراء ع البلد 309.5107.5914.51364.5السنطةالسنطة

السوداني    47214 عبده عبدالمنصف محمد المشتركة   اسراء ع البلد 36.523.52011.59.519.51176السنطةالسنطة

ابومسلم    47215 محمد محمد رضا المشتركة   اسماء ع البلد 3423.51591019.751764السنطةالسنطة

المزين    47216 عبدالسميع صلح وائل المشتركة   اشرقت ع البلد 37.52818.511.514.519.51779.5السنطةالسنطة

سلمه    47217 احمد السيد جمعه المشتركة   الء ع البلد 382919.514.515202079.5السنطةالسنطة

حسين    47218 شحاته سعيد شحاته المشتركة   الء ع البلد 2916.5108616.514.548.5السنطةالسنطة

عجيله    47219 فرج كامل مصطفى المشتركة   امال ع البلد 26.515.510.585.513.513.546.5السنطةالسنطة

النويشى    47220 عبدالله السيد محمد المشتركة   امانى ع البلد 36.52818.513.514.7519.7516.588السنطةالسنطة

داود    47221 احمد على مصطفى المشتركة   امانى ع البلد 37.527.51298.518.515.576السنطةالسنطة

عوده    47222 فرج الرفاعى رضا المشتركة   امل ع البلد 3527.516.5910.518.51666.5السنطةالسنطة

بدوى    47223 مصلحى على شريف المشتركة   امنيه ع البلد 35.522.5171111.518.516.568السنطةالسنطة

بدوى    47224 على فتوح شريف المشتركة   امنيه ع البلد 3528161012191859السنطةالسنطة

بركات    47225 يوسف محمد عاطف المشتركة   امنيه ع البلد 30.517.5107.55.515.51566.5السنطةالسنطة

الرميسى    47226 محمد حامد ابراهيم المشتركة   اميره ع البلد 24.519108.54.517.51566السنطةالسنطة

شعبان    47227 عبدالقادر عبدالواحد تامر المشتركة   اميره ع البلد 3518.51010.59191256.5السنطةالسنطة

ناصف    47228 محمد عبدالمنعم محمد المشتركة   اميره ع البلد 393019.514.515201569.5السنطةالسنطة

منصور    47229 موسى محمد محمد المشتركة   اميره ع البلد 27.5195.510.57.516.51467السنطةالسنطة

داود    47230 محمود حمدى محمود المشتركة   اميره ع البلد 311914.597.51714.578السنطةالسنطة

الجنزورى    47231 عبدالحميد حامد السيد المشتركة   امينه ع البلد 382919.514.515201266.5السنطةالسنطة

يوسف    47232 احمد محمد ابراهيم المشتركة   ايمان ع البلد 22.518108.56141366السنطةالسنطة

الطوخى     47233 احمد فاروق محمد ايمن المشتركة   ايمان ع البلد 332818.513.511.516.517.567السنطةالسنطة
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شعبان   47234 عبدالواحد خالد المشتركة   ايمان ع البلد 352414.513.510.51715.567.5السنطةالسنطة

الجسطين    47235 احمد محمود رفعت المشتركة   ايمان ع البلد 3425.5111461915.568.5السنطةالسنطة

جابر   47236 السيد عادل المشتركة   ايمان ع البلد 38.52819.51514.5201879.5السنطةالسنطة

خليفه    47237 السعيد ابراهيم فوزى المشتركة   ايمان ع البلد 3624108.56.518.513.576السنطةالسنطة

ير     47238 بد عبدالحميد احمد عادل المشتركة   ايه ع البلد 3729171110.5201768.5السنطةالسنطة

درويش    47239 عبدالرازق السيد عبدالرازق المشتركة   ايه ع البلد 3830181515201669.5السنطةالسنطة

العشرى    47240 عبدالرحيم السيد على المشتركة   ايه ع البلد 37.52818.51515201669السنطةالسنطة

خليفة    47241 عباسحسين حسين المشتركة   بثينه ع البلد 392217.5148.5201479.5السنطةالسنطة

الجردوح    47242 محمد متولى ذكى المشتركة   بسمله ع البلد 32.518.55.510.55.51912.559السنطةالسنطة

احمد     47243 سيد ابراهيم عطيه جمال المشتركة   بسنت ع البلد 34.521101312.52011.545.5السنطةالسنطة

السباعي    47244 عبدالفتاح محمد محمد المشتركة   تقى ع البلد 3829181514.52017.5610السنطةالسنطة

البدري    47245 ناصف احمد اسامه المشتركة   جنه ع البلد 39302015152015.5510السنطةالسنطة

البابلى    47246 ابراهيم محمد هانى المشتركة   جنى ع البلد 38.5302015152018.5610السنطةالسنطة

حنا     47247 الله عوض نبيه حليم المشتركة   جوسيان ع البلد 383019.7515152018.5610السنطةالسنطة

الشاعر    47248 الشاذلى سعد ابراهيم المشتركة   حبيبه ع البلد 362312137.519.51358.5السنطةالسنطة

الرميسى    47249 محمد حامد السيد المشتركة   حبيبه ع البلد 393019.751515202069السنطةالسنطة

حسين    47250 حسن السعيد بلل المشتركة   حبيبه ع البلد 392816.51512.5201969.5السنطةالسنطة

تحفه    47251 عبدالحميد ابراهيم رضا المشتركة   حبيبه ع البلد 35.524.510106.519.51468السنطةالسنطة

ابوالعطا   47252 عبدالفتاح صبحى المشتركة   حبيبه ع البلد 362315127.519.751768السنطةالسنطة

بدير    47253 عبدالستار على منصور المشتركة   حنين ع البلد 38.528201514.52019610السنطةالسنطة

محجوب    47254 محمود احمد محمود المشتركة   دعاء ع البلد 351911.510.5619.51459السنطةالسنطة

النبراوي    47255 متولى احمد علء المشتركة   دنيا ع البلد 30.5156.58.57.510.57.553السنطةالسنطة

الجنزورى    47256 محمد على عماد المشتركة   دنيا ع البلد 34151347.5141353.5السنطةالسنطة
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النبراوى    47257 السيد محمد صلح المشتركة   رجاء ع البلد 37.527.517121519.51354السنطةالسنطة

الشاعر     47258 النصر سيف فرج محمد المشتركة   رحاب ع البلد 8121443واحد23.51510السنطةالسنطة

السقا    47259 الغريب محمد ابراهيم المشتركة   رحمه ع البلد 3727.515.51314.51917610السنطةالسنطة

البدرى    47260 على حلمى جمال المشتركة   رحمه ع البلد 26.515106101411.542.5السنطةالسنطة

الشيخ    47261 محمد فوزى صبحى المشتركة   رحمه ع البلد 33.517.5107.57.516.51253السنطةالسنطة

النبراوي    47262 فرج محمود علء المشتركة   رحمه ع البلد 32.52210.51011181344السنطةالسنطة

عماشة    47263 على عبدالمنعم محمد المشتركة   رحمه ع البلد 37.527.511.513.514.515.512.552السنطةالسنطة

على    47264 محمد شوقى محمد المشتركة   رنا ع البلد 3615167.511.519.51554السنطةالسنطة

الملح    47265 محمد صلح محمد المشتركة   رنا ع البلد 35.515.5127.510.51713.543.5السنطةالسنطة

عوده    47266 السيد عبدالرازق مصطفى المشتركة   روعه ع البلد 38.53019.513.515201869.5السنطةالسنطة

ضيف    47267 محمد فرج مجدى المشتركة   زهراء ع البلد 37292013.5152017.567.5السنطةالسنطة

شرف    47268 السيد على صلح المشتركة   زينب ع البلد 35.516117.591714.553.5السنطةالسنطة

النبراوى    47269 احمد محمود عبدالوهاب المشتركة   زينب ع البلد 36.5241410.510.5201363.5السنطةالسنطة

الرميسي    47270 عبدالوهاب محمد حسنى المشتركة   ساره ع البلد 36.5221211919.51264.5السنطةالسنطة

الجسطين    47271 عبدالفتاح السباعى رضا المشتركة   ساره ع البلد 3725181512.5191658السنطةالسنطة

عبده     47272 محمد امين السيد سامح المشتركة   ساره ع البلد 352114109.5191247.5السنطةالسنطة

الشيخ    47273 ابراهيم عبده ابراهيم المشتركة   ساميه ع البلد 34211110.57.516.51146السنطةالسنطة

بدير    47274 عبدالوهاب عبدالحميد ابراهيم المشتركة   سعديه ع البلد 32.51510117.51713.564السنطةالسنطة

النبراوى    47275 السيد محمد صلح المشتركة   سلمى ع البلد 33.51615127.51017.553السنطةالسنطة

الله      47276 فرج على الله فرج عادل المشتركة   سلمى ع البلد 3625.51614.7511.51917.565السنطةالسنطة

بدر     47277 على ق عبدالصاد على المشتركة   سماح ع البلد 382919.51314201969السنطةالسنطة

ابوالدهب    47278 محمد ابراهيم خالد المشتركة   شهد ع البلد 38.5292014.515202069.5السنطةالسنطة

الله      47279 حسب ابوالمكارم الفرج روض خالد المشتركة   شهد ع البلد 3825141414.52016610السنطةالسنطة
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الرميسى    47280 حامد محمود خالد المشتركة   شهد ع البلد 38.530181514.752016.5610السنطةالسنطة

قاسم    47281 محمود احمد رضا المشتركة   شهد ع البلد 383019.515152020710السنطةالسنطة

بكر    47282 محمد عبدالمحسن على المشتركة   شهد ع البلد 362716.512.5818.52066السنطةالسنطة

الطوخى    47283 عبدالفتاح لطفى عمرو المشتركة   شهد ع البلد 37.52916127.5191956السنطةالسنطة

بكر    47284 محمد فايز حسنى المشتركة   شيماء ع البلد 35.53018106.519.51879.5السنطةالسنطة

بركات    47285 الدسوقى عبدالله محمد المشتركة   شيماء ع البلد 3121.51411.56.5191756.5السنطةالسنطة

ابراهيم   47286 رأفت محمد المشتركة   صفا ع البلد 31.525.514.5135181755.5السنطةالسنطة

عقيله    47287 البابلى عباسسعد المشتركة   ضحى ع البلد 32.523.512.59.56191955.5السنطةالسنطة

العدوي    47288 عبدالعزيز ابراهيم ابراهيم المشتركة   فاطمه ع البلد 2115443315.564.5السنطةالسنطة

عرابى    47289 ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم المشتركة   فاطمه ع البلد 372919.515152019.5610السنطةالسنطة

سليمان    47290 الصاوى بدراوى احمد المشتركة   فاطمه ع البلد 29231114.7581918.558السنطةالسنطة

الرميسى    47291 محمد السيد كمال المشتركة   فاطمه ع البلد 34261814.59.5202059السنطةالسنطة

عبدالمحسن    47292 محمد السيد هيثم المشتركة   فاطمه ع البلد 3925.51212.57.51919610السنطةالسنطة

بهنسى    47293 عبدالهادى حسن ياسر المشتركة   فاطمه ع البلد 28.523.510108.5191967.5السنطةالسنطة

يوسف    47294 حموده يوسف محمد المشتركة   فريال ع البلد 38.52919.5151519.520610السنطةالسنطة

حنا    47295 امين كمال سامى المشتركة   فيبى ع البلد 38.524.51912.5141919.546.5السنطةالسنطة

بدوى    47296 مصلحى على شريف المشتركة   فيفى ع البلد 32.523.5137.510171256.5السنطةالسنطة

الرميسى    47297 محمد السيد كمال المشتركة   ليلى ع البلد 36.524.5171212.5171446السنطةالسنطة

ابوالعز    47298 محمد احمد عبدالحميد المشتركة   مرفت ع البلد 37.5271091017.51655.5السنطةالسنطة

الشحرور    47299 احمد محمد خالد المشتركة   مريم ع البلد 38.527.518.51415201969.5السنطةالسنطة

البابلى    47300 محمد ابراهيم محمد المشتركة   مريم ع البلد 3730201515201859.5السنطةالسنطة

عامر    47301 محمود احمد محمود المشتركة   مريم ع البلد 39.5302014.5152017.584.5السنطةالسنطة

عوده    47302 محمد احمد ياسر المشتركة   مريم ع البلد 39.5302014.514.52020710السنطةالسنطة
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وهبه     47303 محمد ابراهيم عبدالقادر ابراهيم المشتركة   منه ع البلد 3823.519.7513.514.5201579السنطةالسنطة

خليفه    47304 عبدالخالق خالد الله المشتركة   منه ع البلد 371815.5128.51916.578السنطةالسنطة

حسين     47305 فتوح السيد سامح الله المشتركة   منه ع البلد 36.5281513.51518.518.557.5السنطةالسنطة

يوسف     47306 السيد محمد سامح الله المشتركة   منه ع البلد 20.5104.54.547.51343.5السنطةالسنطة

سليمان     47307 حامد على طارق الله المشتركة   منه ع البلد 39.53019.51515202089.5السنطةالسنطة

ناصف     47308 السيد شبل فكرى الله المشتركة   منه ع البلد 362010.59814.513.566السنطةالسنطة

الله     47309 كرم ابوالفتوح عبدالهادى عبدالعاطى المشتركة   منى ع البلد 34251510.5917.51655.5السنطةالسنطة

ابوالعينين   47310 عبدالحميد شريف المشتركة   نانسى ع البلد 37.5231210.57.517.51979السنطةالسنطة

المزين    47311 عبدالوارث على محمد المشتركة   نجاح ع البلد 2984.54.5311.51656.5السنطةالسنطة

الطوخى   47312 المنسوب ابراهيم المشتركة   ندى ع البلد 35.5211398.51514.555السنطةالسنطة

الله    47313 كرم محمد ابراهيم المشتركة   ندى ع البلد 3024.511.547.5141455السنطةالسنطة

عقيله    47314 احمد عبدالمحسن رضا المشتركة   ندى ع البلد 31.518107.54.5121056السنطةالسنطة

بدر    47315 على عبدالواحد عبدالمقصود المشتركة   ندى ع البلد 36.52816.513.5131913.567السنطةالسنطة

النبراوى    47316 متولى ابراهيم نبيل المشتركة   ندى ع البلد 34.520.511.511.57.5171957السنطةالسنطة

الساعى    47317 محمد عبدالله محمود المشتركة   نرمين ع البلد 341211.587.55.51757السنطةالسنطة
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يوسف    47318 حموده ابراهيم السيد المشتركة   نسرين ع البلد 30.57117.54.57.518.554السنطةالسنطة

سلمه    47319 سليمان محمد خالد المشتركة   نوران ع البلد 33.5241113.5917.51966.5السنطةالسنطة

الطوخى    47320 الدسوقى المنسوب محمد المشتركة   نوران ع البلد 31.51953صفر192.52.5السنطةالسنطة

شحاته    47321 عطيه ابراهيم عطيه المشتركة   نورهان ع البلد 299124.57.510.51955.5السنطةالسنطة

الرميسى    47322 احمد احمد اشرف المشتركة   هاجر ع البلد 331211.57.59.5132067السنطةالسنطة

درويش    47323 محمد عبدالرازق السعيد المشتركة   هاجر ع البلد 22811.524.56.515.576السنطةالسنطة

الشيخ    47324 ابراهيم عبده ايهاب المشتركة   هاجر ع البلد 35.5151112.59.51419.556.5السنطةالسنطة

النويشى    47325 عبدالله على عادل المشتركة   هاجر ع البلد 382419149.5182057السنطةالسنطة

النبراوي    47326 فرج محمود فرج المشتركة   هاجر ع البلد 372118.514.7512.51819.555السنطةالسنطة

الشيخ    47327 محمد فوزى محمود المشتركة   هاجر ع البلد 281511.57.585.51755السنطةالسنطة

عامر    47328 محمد ماهر وجيه المشتركة   هاجر ع البلد 3828.52014.514.519.517.5610السنطةالسنطة

احمد     47329 محمد على محمد الله المشتركة   هبه ع البلد 3617147.54.5151967.5السنطةالسنطة

قاسم    47330 عبدالجواد ابراهيم ابراهيم المشتركة   هدى ع البلد 3515147.5513.51957السنطةالسنطة

جوهر    47331 ابوزيد ابراهيم احمد المشتركة   هدى ع البلد 3286.532.51217.557السنطةالسنطة

الشاعر    47332 فرج محمد رضا المشتركة   وفاء ع البلد 2991094.51317.556.5السنطةالسنطة

مرسي    47333 ابراهيم عباس محمد المشتركة   وفاء ع البلد 305.51044.58.516.556السنطةالسنطة

حسين    47334 حموده فتحى جلل المشتركة   ولء ع البلد 331815.57.57.5161657.5السنطةالسنطة

الشرقاوى    47335 عبدالرازق يوسف عبدالرازق المشتركة   يارا ع البلد 28.518167.57.5916.557.5السنطةالسنطة

الحسينى    47336 عبدالعزيز ابراهيم عمرو المشتركة   يمنى ع البلد 38272013.52.518.519.559.5السنطةالسنطة

بسيونى    47337 مصطفى حسان مصطفى 2567448854السنطةابراهيم

عصر    47338 سيداحمد عبدالرازق السيد 31.5654.510.510.513.554.5السنطةاحمد

مصطفى    47339 على محمدجابر جابر 30.518.5710915.51554.5السنطةاحمد

مصطفى    47340 جابر محمد شحاته 3725.51010121916.574.5السنطةايمن
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الجمغلى    47341 العزب حسن عاطف 37281511.511.519.751874.5السنطةحسن

حسين    47342 ابراهيم السيد ابراهيم 316105.57.5141684السنطةحسين

ابوزيد    47343 عباس محمد احمد 33.59.51343.516.517.566.5السنطةحمدى

سلم    47344 الشربينى عفيفى السيد 3115107.5812.517.555.5السنطةربيع

بحيرى    47345 محمد السيد عزت 36251099181767السنطةسمير

عبدالدايم       47346 احمد سيد احمد سيد محمد الدين 352814.510.59.51714.556السنطةسيف

البيلى    47347 امين عبدالستار بسيونى 281512.584.518.51468السنطةسيف

منصور    47348 ابراهيم شعبان طارق 35.52319.51211.52015.577السنطةشعبان

احمد     47349 شيخ احمد عطيه محمد 362719.7512122015.568السنطةعبدالرحمن

الحلوانى    47350 عبدالفتاح عبدالعظيم سمير 35211812131916.568السنطةعبدالعظيم

الله     47351 عطا العزب عبدالكريم مصطفى 3728.519.511.512.5202068السنطةعبدالكريم

الغمرى     47352 شبل محمد عرفه شبل 34.512104.53.58.518.577.5السنطةعرفه

عصر    47353 عبدالعظيم فتحى السيد 26.5156.57.58.512.510.567.5السنطةعصام

سلم    47354 ابراهيم ابواليزيد ابراهيم 3925191311.5191667.5السنطةعلى

انور    47355 اسماعيل عبدالعاطى محمد 332115131119.51577السنطةكريم

عصر    47356 محمد على ناجى 32.58.51689161575.5السنطةكريم

الفقى    47357 سليمان عبدالعاطى ابراهيم 32.59.5127.57.51414.565السنطةمجدى

جبر    47358 جابر محمد جابر 39.52914.51413.5201587السنطةمحمد

فخرة    47359 محمد جابر رجب 39.52518.5151319.51667السنطةمحمد

ابوالنصر    47360 عبدالعظيم ابوالنصر سامى 392718.5151119.751266.5السنطةمحمد

ابراهيم    47361 يونس فاروق شاكر 39.52918.51514.519.751756.5السنطةمحمد

منصور    47362 المرسى بسيونى طه 27.59.512.512.510.5121467السنطةمحمد

عبدالدايم   47363 عبدالحميد عبدالحميد 38.525181413.51914.576.5السنطةمحمد
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عبدالدايم    47364 محمد عبداللطيف نصر 33.52115.512.51116.51977السنطةمحمد

سلم    47365 ابراهيم على نصر 39.530201515202098.5السنطةمحمد

عبدالدايم    47366 محمد على يسرى 3215109.5916.51857السنطةمحمد

سليمان    47367 عبداللطيف ربيع احمد 39.52919.75151419.519.578.5السنطةمحمود

شعت    47368 محمد محمود جاد 29811.57.55.5151665السنطةمحمود

يونس    47369 خالد عبدالمولى ياسر 39.52519.751513202057.5السنطةمحمود

سلم    47370 ابراهيم عبداللطيف محمد 39.53019.51515202078السنطةمروان

البيلى   47371 عبدالفتاح البسيونى 39.530191515202078السنطةمصطفى

عصر    47372 شريف محمد حسام 34.52513.512.512.513.516.567السنطةمصطفى

منصور     47373 احمد المهدى محمد عادل 38.52819.5141519.751687السنطةمصطفى

سلم    47374 حافظ عبدالمجيد عبدالعاطى 39.529201515202088السنطةمصطفى

عبدالدايم    47375 لبيب عبدالمحسن محمد 39.53019.51414.5191969السنطةنصر

عبلدالدايم    47376 لبيب عبدالدايم احمد 3929191515201479السنطةابتسام

بسيونى    47377 مصطفى حسان حسن 3510.515.510815.516.558السنطةاسماء

السودانى     47378 المرسى كمال محمد محسن 3724131011.517.51878.5السنطةامانى

الشافعى    47379 عبدالرازق محمد رمضان 39251814.7514.519.51678السنطةامل

الغنيمى    47380 حامد عبدالمحسن ياسر 371819.51111191685السنطةامنيه

شاهين     47381 عطيه محمد عطيه محمد 363019.51412.519.751687السنطةاميره

حجاج     47382 شحاته شوقى محمد سالم 35.518.51511.58.518.51775.5السنطةايات

الدسوقى    47383 محمد عبدالعظيم اشرف 224.512.552.57.51785السنطةايمان

مقلد     47384 احمد سيد ابوالوفا السيد 39.52618.51411192078.5السنطةايمان

منصور    47385 احمد سالم محمد 38.51818141119.51968.5السنطةايمان

الفقى    47386 عبدالفتاح عرفه محمد 36.5251812.513201968.5السنطةايمان
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بسيوني    47387 سالم راغب ابراهيم 362717.51313.5192079السنطةايه

الجمل    47388 عبداللطيف سليمان خالد 38271912.514.52017.587السنطةايه

ترك    47389 مرزوق احمد محمد 39.5271913.51419.51987السنطةايه

الهيتي    47390 متولى سعيد اسامه 2611109.55.581586.5السنطةبثينه

مقلد     47391 احمد سيد عبدالله على 391615.51312.514.516.568.5السنطةتغريد

مدين     47392 جاد ابراهيم السيد اشرف 39.530201515202079السنطةتقى

ابراهيم    47393 عفيفى عبدالعظيم صلح 39.530201515202079.5السنطةدعاء

السحيمى    47394 محمد عبدالغنى اشرف 392818.51414202076السنطةدنيا

عبدالمنصفسلم    47395 خيرى ايمن 392819141519.52087السنطةرحمه

سلم    47396 ابراهيم احمد ابراهيم 352916.55.57.519.51767السنطةرودينا

حجازى     47397 حجازى النبى محسوب ابراهيم 2246.54411.51474السنطةريهام

حسين    47398 السيد عبدالله شعبان 24.5511.587.5121776.5السنطةساره

الحلوانى    47399 اسماعيل ابراهيم طه 38.53019.513.514.5201979السنطةساره

السحيمى    47400 السيد محمد ابراهيم 33.52214.510.510141969السنطةسماح

السيدمنصور   47401 عبدالخاق السيد 27.51157.52101574.5السنطةسماح

بسيونى    47402 مصطفى حسن ابراهيم 38.52514.5128.519.516710السنطةشروق

الهيتى    47403 الجابرى عبدالحليم احمد 37.5302015152017710السنطةشروق

الهيتى     47404 الجابرى فوزى محمد كمال 35.5261013.58.51916.559.5السنطةشرين

يونس    47405 عبدالحميد جابر احمد 393019.514.514.5201869.5السنطةشيماء

منصور    47406 ابراهيم شعبان ابراهيم 36.52816.511.510.5201669.5السنطةعل

عبدالدايم    47407 حافظ محمد السيد 30.52414.511.58.5201769.5السنطةغاده

عصر   47408 السيدفتحى طارق 35.522.51514.511191659.5السنطةمروه

السعيد    47409 محمد الصبرى اسامه 39.53019.7514.5152018710السنطةمريم

. أ  ت شبرابلولةالمشتركة
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الحلوانى    47410 عبدالفتاح زكى محمد 39.53019.513.513.52019710السنطةمريم

عصر     47411 عبدالعظيم فتحى مختار الله 39.53019.515152019710السنطةمنه

الهيتى     47412 الجابرى فوزى محمد كمال 3828.516.514122017.5710السنطةمنه

زعير     47413 مرسى محمد فتحى محمد 38.529.519.513142017.568.5السنطةنجلء

الغمرى     47414 شبل محمد عرفه سامح 1912.547.53.5161167.5السنطةندى

منصور    47415 السيد حمدى شبل 372816.513.51319.515.5610السنطةندى

البسيونى    47416 عبدالمعطى الشحات عبدالمعطى 25.518.51111.57.5111477السنطةنهى

الفقى    47417 سليمان عبدالعاطى محمد 37.527181312.52020710السنطةنورا

ابراهيم    47418 العفيفى عبدالعظيم اشرف 38.52115.51412.52020710السنطةهاجر

الروينى    47419 مصطفى عبدالشافى جابر 36.527.518.51392020510السنطةهاجر

مطراشى    47420 عبدالحميد محمد عيسى 39.52919.51413.52019.5810السنطةهاجر

منصور    47421 ابراهيم عبدالعليم على 32.524.5121312.51815.569.5السنطةهند

. أ  ت شبرابلولةالمشتركة
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مقلد      47422 احمد سيد ابوالوفا احمد سيد 38.530181314.52017510السنطةوفاء

سابق    47423 محمد عبدالعزيز عبدالعزيز 3118.5765.51214.7565.5السنطةابراهيم

شعبان    47424 المرسى رجب محمد 37.529.516.514.515191869السنطةابراهيم

حسين    47425 عبدالفتاح محمد سمير 3829.51614.513.5181778.5السنطةاحمد

هبه    47426 عبدالحميد محمود عبدالحميد 37.527.518.513.513.5191979السنطةاحمد

الزهار    47427 عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز 3527.514.513.511181978.5السنطةاحمد

المنزلوى    47428 احمد عبدالجليل عنتر 31.516.51181112.51978.5السنطةاحمد

تركى    47429 السيد محمد فتحى 35201010511.516.577السنطةاحمد

ابراهيم     47430 عبدالهادى سعد عبدالناصر محمد 34.52417.511.58.515.51877.5السنطةاحمد

عطيه   47431 فوزى محمد 262177.57.51311.555.5السنطةاحمد

عبدالفتاح   47432 عبدالنبى عماد 11.5731.52.57.55.564.5السنطةاشرف

النبراوى    47433 صابر حسن اشرف 26.51153.52.510.51474.5السنطةحسن

العربى    47434 حميده عبدالفتاح حمدى 28.510.53.532.51013.563.5السنطةحمدى

على   47435 عبدالعال صلح 31.51645.54.51111.7576السنطةخالد

المليجى    47436 محمد صلح عبدالعظيم 30.523.5594.51315.576.5السنطةصبحى

سابق    47437 عبدالستار صلح صابر 3523.51097.513.51567السنطةصلح

النجار     47438 عطيه محمد عبدالظاهر سامى 3727.51212.5131718.5610السنطةعادل

العقده    47439 سند عبدالحميد سند 31153.53.5512.512.558السنطةعبدالحميد

غنيم    47440 السيد عبدالفتاح احمد 35.522.512.510.58.5161678.5السنطةعبدالرحمن

عواد    47441 عطيه عيد محمد 36151065.514.513.7577السنطةعبدالرحمن

رمضان    47442 عبدالحميد مصطفى محمد 27155.5231415.565.5السنطةعبدالرحمن

الزناتى    47443 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم 3728.518.51413.518.51847.5السنطةعبدالعزيز

اسماعيل    47444 ابراهيم اسماعيل عبدالفتاح 3010.551031314.567.5السنطةعبدالقادر

. أ  ت شبرابلولةالمشتركة
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دغش    47445 محمد محمد جمعه 36231013.51015.51878.5السنطةعبدالله

تركى    47446 عطيه السيد شعبان 31.5176.5118.5151588السنطةعبدالله

عبدالباسط    47447 حامد عبدالمقصود عاطف 34.510.511.511.58161689.5السنطةعبدالمنعم

وهدان    47448 عبدالوهاب عزت محمد 349108.581516810السنطةعزت

البابلى    47449 عبدالحليم عبدالمنعم عبدالمنعم 33.58798.512.51677.5السنطةعطيه

حسين     47450 عبدالفتاح عبدالنبى اشرف الدين 228.5104.53.5141878السنطةعماد

عمر     47451 مصطفى زكى محمد صلح 3217.5104.5814.51878.5السنطةفتحى

اسماعيل    47452 محمد محمود ايمن 36.526.51911.5121918810السنطةمحمد

البلتاجى    47453 سيداحمد محمد رضا 36.528.512.512.5918.51888.5السنطةمحمد

محمد    47454 عبدالعزيز عبدالرؤف عطيه 33.5211099.515.51588السنطةمحمد

راضى    47455 شحاته احمد فوزى 31968.57.5141578السنطةمحمد

الزناتى    47456 محمد عبدالقادر محمد 28.59.56.510.57.514.513.556.5السنطةمعتز

السيدغنيم   47457 عبدالفتاح عبدالمهيمن 37281013.58181867السنطةيوسف

عوض    47458 محمد بدير حسن 3928.5151313.52020810السنطةاسماء

محمد    47459 عليوه كمال صابر 39.52917141319.752089.5السنطةاشواق

البلتاحى    47460 ابوالسعود حسن احمد 3626.51014111914.569.5السنطةالشيماء

عبدالله   47461 حسن احمد 36.526.510.5138.5171979.5السنطةامانى

الله     47462 جاد عبدالعزيز فوزى ايمن 3827.51713.514.519.751969.5السنطةامانى

الدين     47463 شمس السيد حامد ابراهيم 3824.516.51310.519.517.576السنطةامل

البسطاويسى   47464 على هانى 1816.55.59.52101374السنطةامنيه

دره    47465 سليمان على احمد 37.5231211.58.5191789.5السنطةاميره

السعدنى    47466 رمضان على على 3225.511.5138171889السنطةاميره

هبه    47467 محمد حامد محمد 33.52010.5129171889.5السنطةايمان

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد
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السيد    47468 عبدالجواد كمال محمد 39.53019.514.75152016810السنطةايمان

سلمه    47469 امين عطيه ايمن 383017.513.510.519.51367.5السنطةايه

عوض    47470 حامد هاشم طاهر 34211011.59181279.5السنطةايه

الزهار    47471 عبدالعزيز صبحى محمد 37.525.51611101817.5710السنطةايه

العربى     47472 عبدالعزيز عليوه الله جاب 37.525.51112.58.519.519710السنطةبدريه

ياسين    47473 على صلح صلح 2615.5128.54.515.51579.5السنطةرحمه

ياسين    47474 على صلح محمد 39.53019.5141519.518810السنطةزينب

ياسين    47475 على صلح ربيع 71156.5صفرصفر24.51510السنطةساميه

عوض    47476 هاشم محمود ابراهيم 3729.51712.510191978السنطةسلوى

احمد    47477 محمود صبحى مسعد 3829.51513.58.518.515.588.5السنطةسماح

ابوصالح    47478 احمد فتحى محمد 36.52910.51041515.5610السنطةسهيله

مرزوق    47479 حميده عبدالفتاح طارق 38.526.51413.59.516.518710السنطةصباح

البابلى     47480 مندور صلح طلعت احمد 37.52914.514.5131719710السنطةصفاء

سعد     47481 عبداللطيف عيسى الدين حسام 352915.514.5131819810السنطةصفيه

وهدان    47482 عليوه كمال محمد 393019.515152018810السنطةعايده

سابق    47483 عطيه محمد عنتر 36.526.51012.513.518.51487.5السنطةعزه

سمور    47484 احمد احمد ابراهيم 24.5214.561.512.512.584.5السنطةفاطمه

المليجى    47485 عبدالعزيز على عادل 39.5291914.751519.519810السنطةفاطمه

الزناتى    47486 عبدالله رياض عبدالله 36.530161413.519.7518810السنطةفاطمه

حسين    47487 عبدالفتاح محمد رضا 16.521710214.513.575السنطةلمياء

سابق    47488 سليمان ابراهيم احمد 3827.512.51013181886.5السنطةليلى

الصيفى    47489 السيد رياض عبدالعاطى 38.53019.51514.5202089السنطةماجده

بخيت     47490 ابوالقمصان طلبه ابراهيم الله 392713.5148.517.51883.5السنطةمنه

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد
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الصاوى     47491 احمد عبدالقادر السعيد الله 24154.54214.51174السنطةمنه

عبدالله     47492 السيد فتحى رضا الله 29.5215.5135.517.51585السنطةمنه

الكفافى    47493 عبدالحميد عبدالرحيم محمد 33.5235.510.51.514.514.586.5السنطةمنى

حفنى    47494 عبدالحميد مجدى محمد 342810137.518.51786السنطةناديه

احمد    47495 عبدالوهاب عبدالحليم سعد 39.528191515201879.5السنطةنهال

عثمان    47496 محمد محمد عبوده 3726.5141411.52014.567السنطةنهى

عمر     47497 مصطفى ذكى محمد احمد 38.52611139.518.51465.5السنطةنورهان

العماوى     47498 السيد اليمانى محمد عبدالله 2219610.53.5191384.5السنطةنورهان

العربى    47499 مرزوق عبدالرازق على 39.53019.7515152019810السنطةهاجر

الزناتى    47500 بدر حسانين عصام 37.529.515.5127.51817.574.5السنطةهدير

هبه    47501 محمد حامد فتحى 20.518.511.552.514.512.563السنطةياسمين

سالم    47502 محمد عبدالصمد محمد 32191513.51519.516.565السنطةياسمين

منصور    47503 ابراهيم عبدالله رضا المشتركة  ابراهيم ع 30.56107.52.514.5973السنطةالرجبية

عطية    47504 حسن محمد مدحت المشتركة  ابراهيم ع 1315.564واحد30116.57.5السنطةالرجبية

رمضان    47505 محمود حجاج صلح المشتركة  احمد ع 37.5221095.518.517.576.5السنطةالرجبية

عبدالله    47506 عبدالناصر السيد عبدالناصر المشتركة  احمد ع 38301814.7513.519.518.588.5السنطةالرجبية

زهرة    47507 الصباحى احمد ايمن المشتركة  رشدى ع 39.529.519.51413.5202089السنطةالرجبية

والي    47508 عنتر محمد هيثم المشتركة  سامى ع 32.51810.595.5192078.5السنطةالرجبية

حسن    47509 المصرى سمير حسن المشتركة  سمير ع 3826.5181514202087السنطةالرجبية

النادي    47510 عبدالخالق سند عبدالخالق المشتركة  سند ع 20.55443161264السنطةالرجبية

والي    47511 عطيه محمود محمد المشتركة  صلح ع 20157.57.5310.51267.5السنطةالرجبية

ندا    47512 الغمرى عبدالحفيظ خالد المشتركة  عبدالحفيظ ع 37.51810.512.59.51917.587السنطةالرجبية

على    47513 محمد عبدالمعطى الحسينى المشتركة  عبدالرحمن ع 3315.567.5411.513.585السنطةالرجبية

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2210

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الدسوقى    47514 ابراهيم حسن ايمن المشتركة  عبدالرحمن ع 39.53019.515152020810السنطةالرجبية

والى    47515 البندارى عبدالمقصود صلح المشتركة  عبدالمقصود ع 3524.513.57.57.517.51885السنطةالرجبية

مرعى    47516 ابراهيم السيد ايمن المشتركة  محمد ع 38.527.515.51513.5201996.5السنطةالرجبية

سلمان    47517 حافظ سلمان حسام المشتركة  محمد ع 3929.5151510201997السنطةالرجبية

عامر    47518 الغريب السيد طارق المشتركة  محمد ع 36271114.51019.518.588السنطةالرجبية

والى    47519 محروس اسماعيل محروس المشتركة  محمد ع 3726.5109818.52098السنطةالرجبية

جنب    47520 عبدالرازق عبدالرحمن محمود المشتركة  محمد ع 39292014152019.5910السنطةالرجبية

والي    47521 عباس جابر هانى المشتركة  محمد ع 28.5186.512517.51078السنطةالرجبية

عامر    47522 على المرسى يحى المشتركة  محمد ع 36.5281214.57.517.517.578.5السنطةالرجبية

عون    47523 زكريا ايوب يحيى المشتركة  محمد ع 35291613.57.516.518.577.5السنطةالرجبية

عامر    47524 شحاته الليثى السيد المشتركة  محمود ع 383016.512.55.5181577.5السنطةالرجبية

عون    47525 زكريا عبدالجواد تامر المشتركة  محمود ع 37.5201510517.512.578السنطةالرجبية

والي    47526 محمد غريب ماهر المشتركة  محمود ع 34.519.5117.54171577السنطةالرجبية

عامر    47527 حسن محمد احمد المشتركة  معتز ع 34.5221212.57.51712.574.5السنطةالرجبية

حسن    47528 عبدالرحمن يحى عبدالرحمن المشتركة  يحيى ع 33.526.512.513.512.518.515.576.5السنطةالرجبية

والى    47529 السباعى عبدالمعطى السباعى المشتركة  يوسف ع 30.526.5108.57.517.51777.5السنطةالرجبية

والى    47530 عباس عبدالله محمد المشتركة  يوسف ع 35.528.511.5125.516.51565.5السنطةالرجبية

سماعيل     47531 ا حسن ابوالفتوح رمضان المشتركة  اسراء ع 38.52710.5127.51617.576.5السنطةالرجبية

خطاب    47532 محمود ناصف قدرى المشتركة  اسراء ع 39.529.5171514201677.5السنطةالرجبية

مصطفى    47533 مصطفى سند مصطفى المشتركة  اشواق ع 382517.513.510.518.516.576.5السنطةالرجبية

ندا    47534 على عطيه تامر المشتركة  الء ع 3622.56.58.54.51511.567.5السنطةالرجبية

اسماعيل    47535 عبدالقادر العزب سمير المشتركة  امنيه ع 393018.514.514.752018.588.5السنطةالرجبية

دومه    47536 اسماعيل صبحى عابدين المشتركة  اميره ع 1514.565.5نصف33.51511.53.5السنطةالرجبية
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البصرى   47537 مصطفى عادل المشتركة  ايمان ع 39.5301914.75152019.598.5السنطةالرجبية

عبدالله    47538 احمد جمال احمد المشتركة  ايه ع 38.52818.5131519.51899.5السنطةالرجبية

قنديل    47539 توفيق مسلم علء المشتركة  بسمله ع 36.527.517.51511.51918.584.5السنطةالرجبية

قنديل    47540 ابراهيم جابر ابراهيم المشتركة  رنا ع 37.527.514.513.513.519.51884السنطةالرجبية

عبدالعال    47541 محروس عنتر ميسره المشتركة  ساره ع 39.52919.51412201989السنطةالرجبية

والي    47542 عنتر محمد هيثم المشتركة  سهيله ع 39.5292014.515202099.5السنطةالرجبية

النسى    47543 مصطفى سند محمد المشتركة  غرام ع 372311.57.57.515.511.573.5السنطةالرجبية

والى    47544 عبدالمعطى عادل عبدالمعطى المشتركة  فيروز ع 39.5292091019.51983السنطةالرجبية

الطنطاوى     47545 محمد الهادى محمد اشرف المشتركة  مريم ع 362917108.5191995السنطةالرجبية

عبدالله     47546 عطيه محمد على الله المشتركة  منه ع 39.52719.7513.515201996.5السنطةالرجبية

لشربينى      47547 ا رمضان على منصور الله المشتركة  منه ع 3629.514.514.7514.752016.587السنطةالرجبية

حماد     47548 غريب عبدالحميد ياسر الله المشتركة  منه ع 35291414.514.7519.51787السنطةالرجبية

مرعى    47549 ابراهيم السيد ايمن المشتركة  ندى ع 37.527.514.510.592016.596.5السنطةالرجبية

علي    47550 محمود ابوالمجد اسامه المشتركة  نوال ع 36.525.510.59.5814.51684السنطةالرجبية

فليفل    47551 ابواليزيد صلح ابواليزيد المشتركة  نور ع 3627109.59181763.5السنطةالرجبية

عصر    47552 محمد على حماد المشتركة  هاجر ع 3729107.58.517.517.564السنطةالرجبية

عبدالمنعم    47553 طلخان محمد يحيى المشتركة  هاجر ع 3223108.510171673السنطةالرجبية

عيد    47554 انور فتحى السيد المشتركة  وجديه ع 3123107.57.513.51762.5السنطةالرجبية

البندارى    47555 عبدالوهاب ابراهيم وليد المشتركة  وفاء ع 30.520107.57.5151773السنطةالرجبية

محمد   47556 الطنطاوى مختار المشتركة  ياسمين ع 393016.514.514.519.751785.5السنطةالرجبية

وهبه    47557 عبدالله جميل اشرف 3522.51213.56.517.517.567السنطةاحمد

البحراوي    47558 حماده الجيوشى خالد 101346.5واحد125.554السنطةاحمد

الشرقاوي    47559 عبدالمطلب خليل خالد 372819.515152018.548.5السنطةاحمد

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش
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على    47560 سليمان محمد سمير 3828.519.51210.51916.556.5السنطةاحمد

دنيا    47561 عبدالرحمن ابوالفتوح عبدالعظيم 373019.515152015.566السنطةاحمد

حجاب    47562 محمود احمد عبدالفتاح 39.5271914.75152015.568السنطةاحمد

الشرقاوى     47563 عطيه باشا العربى عطيه 2916.515.513.57.5191655.5السنطةاحمد

موسى    47564 على الدسوقى فتحى 38.528191411.51917.557.5السنطةاحمد

محمود    47565 ابراهيم العزب ظريف 23.510.577.5515.515.543السنطةاشرف

ضيف    47566 على عبدالفتاح على 26155.57.5413.51565السنطةاشرف

عليوة    47567 عبدالسلم الدسوقى عبدالسلم 2562.52.52.510.510.572.5السنطةالدسوقى

دنيا    47568 السباعى ابراهيم عادل 33.511108.53.517.514.564.5السنطةالسيد

موسى    47569 سالم السيد عصام 39291914.7514.52013.544السنطةالسيد

كركر    47570 العزب زكى مدحت 38.5301814.7515201554السنطةالعزب

البحراوى    47571 عطوه طلعت طه 3722.518147.519.51654السنطةامين

المشد    47572 السيد عبداللطيف ماهر 3720.517.515819.517.553.5السنطةايهاب

الغنام    47573 سليمان ابراهيم نبيل 27.51615.553.51617.564السنطةبسام

خليل    47574 احمد بسيونى احمد 38.52418.51515201565السنطةبسيونى

الشيخ    47575 عبدالحافظ جابر اشرف 3828.518.514.5122016.553.5السنطةجابر

دنيا    47576 عبدالرحمن عبدالحليم محمود 361914.514.51318.514.563السنطةجمال

حماد   47577 شبل اكرامى 39.5301914.7514.75201975.5السنطةحسام

كركر    47578 سليمان عبدالله سليمان 39.52817.510.5820642السنطةحسام

الشرقاوي    47579 عقل عبدالمطلب حسنى 36.5271914.59.51715.553السنطةحسين

ميز    47580 عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم 393019.51411.519.517.564السنطةخالد

حماد    47581 العراقى محمد طارق 39.52919.514.512.52016.554السنطةزكى

المزين    47582 عبدالعليم عاطف ايهاب 39.5302015142017.563.5السنطةزياد

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش
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محمود    47583 عبدالوهاب عبدالله جمال 3726.516.59.53.515.518.564السنطةزياد

السيد     47584 المعاطى ايو زكى محمد 3929.518.51311.5161553السنطةزياد

عبده    47585 محمد ناجى محمد 382819.514.5132017.564السنطةسامح

صقر    47586 احمد طلخان محمد 392917151518.51874.5السنطةطارق

المكسراوى    47587 عبدالله محمد عماد 26211012415.51454السنطةعاصم

عبدالنبى    47588 عبدالحميد محمد نبيل 38.52715.512.54.51818.554.5السنطةعبدالحليم

مرعي    47589 ابراهيم عبدالصادق الدسوقى 39.52919.514.514.75201955.5السنطةعبدالحميد

عبدالعال    47590 ابراهيم صابر احمد 38.525.518.51512.5201857السنطةعبدالرحمن

هجرس    47591 حافظ محمد عبدالله 381919147.519.51656السنطةعبدالستار

سلم    47592 محمد محمد طه 39.52919.515152019.565.5السنطةعبدالله

البيومي    47593 محمد عبدالعزيز عبدالمنعم 28.53011.511.5818.51454.5السنطةعبدالله

حسبو    47594 محمد السيد علء 39.53019.51314.5191454السنطةعبدالله

انور    47595 المصلحى رضا محمد 3927.519.5121216.51644السنطةعبدالله

المشد    47596 السيد ابراهيم وائل 34281912.51117.518.553.5السنطةعبدالله

محمود    47597 صالح عبدالمنصف رامى 38.517.510.513.514.75201572.5السنطةعبدالمنصف

بركات    47598 حماد عزت حماد 372014.59.513191682.5السنطةعزت

البحيرى    47599 عبدالجليل محمد على 2815107.557.51252.5السنطةعلء

الشيخ   47600 السيدالمتولى ابراهيم 32843نصف206.51.5السنطةعلى

جاد     47601 على محمد ابوالعزم خالد 383019151519.7513.573.5السنطةعلى

كرش    47602 عبدالفتاح عبدالله سليمان 39.53018.51515201673.5السنطةعماد

سليم    47603 عبدالعظيم عبداللطيف احمد 3019.577.57.514.51073.5السنطةعمر

الشاذلي    47604 احمد عبدالله خالد 373018.514.7515201873.5السنطةعمر

انور    47605 ابراهيم جادالحق محمد 39.52517141419.515.573.5السنطةعمر

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش
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عبده    47606 عبدالجواد فتحى عبدالجواد 37.528.513.5121316.51773.5السنطةفارس

بيومى    47607 عامر الخضرى عبدالله 33.52012991811.563.5السنطةفارس

لشين    47608 الدسوقى توفيق هانى 36.5301412.51319.515.573السنطةفاروق

الدمرداشسلم    47609 فتحى الدمرداش 345.5173.53121583السنطةفتحى

الجحش    47610 عبدالحميد رجب فايز 34.52318111319.515.583.5السنطةفتحى

خفاجه   47611 السيد عاطف 39.5301913.515201573السنطةكريم

خفاجى    47612 عبدالوهاب العزب محمد 30.516.513.57.5111515.573السنطةكريم

نوار     47613 محمد مرسى المحمدى محمد 3113109.5312.51273السنطةكريم

خليل    47614 العزب خليل العزب 3716108.571510.573السنطةمازن

انور    47615 الدسوقى ابراهيم حسام 32.52615.58517.514.564السنطةمحرز

نجم    47616 سالم عبدالفتاح ابراهيم 39.530201515201883.5السنطةمحمد

راضى    47617 السباعى عبدالعليم احمد 38.521.5137.57.5171675.5السنطةمحمد

بدوي    47618 ابراهيم محمد احمد 30104.5236.5975السنطةمحمد

الشيخ    47619 الدسوقى العزب الدسوقى 3928.5191312191676.5السنطةمحمد

الشرقاوى   47620 صبحى السعيد 33.5101047.57.512.554السنطةمحمد

سالم    47621 الدسوقى ابراهيم السيد 3729.517.513.514.519.7515.567.5السنطةمحمد

السعدنى    47622 السيد محمد الشافعى 3520107.59151556السنطةمحمد

شاهين    47623 بسيونى على بسيونى 31.517.562.5571355.5السنطةمحمد

فايد     47624 السعيد فتحى محمد ثروت 34.515.55.53515.512.554.5السنطةمحمد

الخولى    47625 شبل عطيه جمال 30.51267.5515.51575السنطةمحمد

السعدني     47626 احمد السيد العزب خالد 31.58.510456.513.552.5السنطةمحمد

سلم    47627 ابوالفتوح السيد سامح 3011.513.5559.51562.5السنطةمحمد

البحراوى    47628 سليمان السباعى سلمه 38.522.5171314.51918.567.5السنطةمحمد

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش
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السيسى    47629 محمد على صالح 37.524.5149.57.51617.566السنطةمحمد

محمد    47630 احمد كمال صبرى 39.522.51512.5914.518.565.5السنطةمحمد

البديوى    47631 عباسسالم طارق 3929181515201768.5السنطةمحمد

الجمل    47632 طه محمد طه 238.5115361475.5السنطةمحمد

المكسراوى    47633 عبدالله محمد عاصم 393019.514.7514.5201668السنطةمحمد

راضى     47634 محمد احمد السيد عبدالعظيم 38.519.5107.5916.51356السنطةمحمد

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش
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ابوزيد    47635 عبدالحميد عبدالله عرفه 3519.5107.5715.515.565.5السنطةمحمد

السواح    47636 حامد احمد عصام 3930201514.5201776السنطةمحمد

الجعيدى   47637 احمد عطيه 3517.514.55.56171365السنطةمحمد

البحراوى    47638 محمد ابراهيم عماد 38301812.514201866.5السنطةمحمد

انور    47639 عطيه محمد فادى 256.510.53.551310.575.5السنطةمحمد

بطه    47640 ابراهيم شحاته فرحات 342511.512.51416.51373.5السنطةمحمد

الشناوى    47641 سلمه عبدالجواد فوزى 31.512105.57.5101361.5السنطةمحمد

صقر    47642 الصاوى السباعى مروان 3928.51813142017.579.5السنطةمحمد

حسين    47643 مصطفى الدسوقى مصطفى 33.5181057.5171668السنطةمحمد

بسيونى   47644 عبدالقادر مغازى 38241913.5122014.578.5السنطةمحمد

الشرقاوى    47645 عبداللطيف احمد وائل 3930191414.5201677.5السنطةمحمد

قنصوه   47646 محمود احمد 3215.513107.514.51576.5السنطةمحمود

البحيرى    47647 عبدالجليل عبدالمنعم اشرف 3210.512.55512.513.566السنطةمحمود

موسى   47648 نبهان الهامى 372717.514.251519.517.579السنطةمحمود

عسكر    47649 على محمد ايهاب 32.523.511.512.51114.51258السنطةمحمود

غريب    47650 البيومى محمد ربيع 30.5171067.513.51456السنطةمحمود

الرفاعى    47651 عبدالمقصود محمد عصام 38.5231412.510.516.51755.5السنطةمحمود

محمود    47652 الكلوى محمود محمد 37.52614.57.57.5171556.5السنطةمحمود

الشرقاوى    47653 راغب عبدالعليم مدحت 3824171314.5181767.5السنطةمختار

سليم    47654 محمد فاروق حامد 28.513108.57.513.512.557السنطةمصطفى

القياد    47655 العزب محمد ممدوح 35.515.5107.55.5191877السنطةمصطفى

موسى    47656 محمد عبدالمنصف عبدالمنصف 37.517.5157.53.519.7513.567السنطةمعاذ

عبده    47657 على محمد محمد 37.525.517.57.58.519.518.575.5السنطةمعاذ
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حمودة    47658 محمد يوسف حسنى 3625.517.513.513.519.751865.5السنطةمعتصم

خليل    47659 ابراهيم عزت ماهر 3930191515201956.5السنطةمهاب

محمود    47660 السباعى شبل البغدادى 3316105.548.517.564.5السنطةناجى

راضى    47661 عقل ندا عاصم 30.517.5107.5614.58.574السنطةندا

المزين   47662 عبدالحفيظ محمد 3929.51914.5152016.566.5السنطةنور

السيد      47663 احمد الدين زين همام محمد 37.52115.513.51317.516.576.5السنطةهمام

عبدالنبى    47664 عبدالحميد محمد صلح 37.511.517.55.53.5191575السنطةوليد

شحاتة    47665 محمد عبدالصادق محمد 393019.515152017.576.5السنطةيحيى

شحاته    47666 العزب عبدالعزيز ابراهيم 3324.5101210.518.518.585السنطةيوسف

البيومى    47667 الغريب عبدالقادر اسامه 34.517.510.513.57.518.51877السنطةيوسف

وهبه    47668 عبدالله جميل ايمن 362918.514132017.587.5السنطةيوسف

لشين   47669 الششتاوى ربيع 3.56.516.576واحد33.512.510السنطةاسراء

القطارى    47670 مصطفى الصبرى رضا 39.5302014.7514.5201676السنطةاسراء

سند    47671 سند شوقى محمد 3721.569.5817.516.576.5السنطةاسراء

ابوالنور    47672 على عبدالعظيم جمال 36.5155107.512.517.576السنطةاسماء

الشربينى   47673 عبدالمنصف زكريا 37.51210.5118.512.517.574.5السنطةاسماء

عبدة    47674 محمد عبدالمحسن غندى 37.529.516.5141318.51778السنطةاشرقت

شحاته    47675 العزب السباعى محمد 36.516.51413.59.5161376السنطةاصاله

هلل    47676 السيد احمد ياسر 3927.51413.514.51912.576السنطةالء

عبدالحافظ   47677 ابوالنجا جميل 3818.512105.5161779.5السنطةامنيه

راضى    47678 الكلوى عبدالفتاح ماهر 36.521148.5515.517.579.5السنطةامنيه

حسن     47679 الشربينى عبدالوهاب ابراهيم 3418.56.57.510.517.516.5710السنطةاميره

عسكر    47680 على عبدالفتاح ممدوح 3826.51812.5131918.5710السنطةاميره
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خفاجى    47681 الشحات الحسينى احمد 392817.5119.51918.589السنطةايمان

الفار    47682 عبدالغنى احمد حسن 33.514.511.57.59.5181579السنطةايه

هجرس    47683 شريف محمد عبدالعزيز 37.51710.57.57.51514.577.5السنطةايه

افندي    47684 محمد حلمى محمد 39.53019.51512.52019710السنطةايه

الششتاوى    47685 محمد عبدالرحمن محمد 39.528.512.512.5112014.5710السنطةايه

خليل   47686 السيد معبدسليمان 39.53019.514.5152018.5810السنطةايه

الشرقاوى    47687 سليم محمد خالد 37271310.51018.518.5810السنطةبسمله

العايدى    47688 ابراهيم عبدالرؤف اسامه 37.52510.54.58.516.515810السنطةبسمه

جلله    47689 السيد عبدالبصير عبدالحليم 3928.519.7512112020810السنطةبسمه

يحي    47690 عبدالمعطى طلخان محمد 39301713.513202079.5السنطةبسمه

الخولى    47691 حماد عبدالقادر محمد 3526.51212.512.5181589السنطةتسنيم

انور   47692 صقر ماهر 5.51815.579نصف3621.510السنطةتقى

السعدنى      47693 احمد السيد العزب الله جاب 39.5281889.519.518.5810السنطةداليا

الترابى    47694 عبدالهادى ذكى ناجح 3926179.510.51818.589.5السنطةدنيا

كامل   47695 عبدالحافظ كامل 39.5302013.513.52018.5710السنطةدولت

يحى    47696 عبدالفتاح عبدالشافى عبدالسلم 39.530201414.52018.5810السنطةروان

حموده    47697 السباعى ابوالنجا علء 39.530191414.5202079السنطةروان

حماد    47698 عطيه احمد حمدى 383016.51310.5201957.5السنطةروضه

المشد    47699 ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم 38.53015151419.518.579السنطةريم

الجحش    47700 عبدالحميد رجب فايز 3727.518109202065.5السنطةريم

انور    47701 بسيونى ابواليزيد راجى 371513.547.513.516.575.5السنطةريهام

عيد    47702 محمد همام ايمن 38.5301513.514.51914.584.5السنطةساره

اسماعيل    47703 علم عبدالجابر تامر 393015.513.514.519.517.584.5السنطةساره
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السحيتي    47704 عبدالفتاح ابوالسعود عبدالفتاح 3623.512128.518.51864.5السنطةساره

مرعي    47705 مرعى عبدالحليم عبدالمعز 38301413.51019.7520107السنطةساره

الشرقاوى    47706 عطيه العربى فتوح 3929.519.514.514.52019107السنطةساميه

شاكر    47707 ابراهيم رزق رزق 37.5301714.513.519.751996السنطةسلمى

ابوالخير    47708 عبدالرازق محمد رضا 37.5241714.55.518.51998.5السنطةسلمى

ضيف    47709 محمد الدسوقى عبدالعزيز 3110.510141416.51766السنطةسلمى

لشين     47710 ابوالعزم الشحات على عبدالوهاب 37.5241513.512192085.5السنطةسلمى

شحاته    47711 العزب عبدالعزيز ممدوح 38.5251314.511201696.5السنطةسلمى

الشيخ    47712 عرفه عبدالوهاب محمد 392113.510.59.5191897.5السنطةسوزان

بدران    47713 عبدالوهاب فهمى رضا 301554.5416.513.595السنطةشاهيناز

الله     47714 جاب عبدالحليم عبدالمنعم الخطيب 2810.574517.514.586.5السنطةشهد

بطه     47715 احمد سيد مامون حمدى 37.5246.54.521714.594.5السنطةشهد

سلم    47716 محمد يوسف محمد 331552.52.516.51484.5السنطةشهد

سند    47717 على احمد ممدوح 35221011.5913.51884.5السنطةشهد

سليم    47718 الشحات المليجى عادل 26.586.52.53.5111683.5السنطةشيماء

منتصر    47719 عبداللطيف محمد عبداللطيف 291057.53.513.51575.5السنطةشيماء

السحيتى    47720 عبدالفتاح ابوالسعود محمد 3521.515.510.58.519.51687.5السنطةصافى

الصعيدى    47721 عبدالرازق محمد رضا 3927.513.51111.51919.587.5السنطةعبير

دنيا    47722 احمد السيد فتوح 38.53016.513.514201699.5السنطةعل

سالم    47723 وهبه عبدالله فايز 39.53018.5141519.7516.589السنطةعلياء

محمود     47724 عطيه عبدالسلم شريف الزهراء 36.526.515.5131217.51989السنطةفاطمه

على    47725 سليمان ذكى حمدى 23.54103.531012.576.5السنطةفاطمه

عبدالنبى    47726 عبدالحميد سعد شاكر 36.5221910.59.51815.578السنطةفاطمه
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سلم    47727 محمد محمد عاصم 39.528.518.513.51519.518.5810السنطةفاطمه

على    47728 محمد رمضان عبدالواحد 32.5157104.513.51485السنطةفاطمه

البديوى    47729 رجب محمد مسعود 392818.51414.752019.5810السنطةفاطمه

فايد     47730 العزب فتحى الدين محى 39261213.510191985.5السنطةفرح

المهدى    47731 السيد عبدالجواد السيد 28113.53.54.57.51265.5السنطةليلى

ميز    47732 عبدالحليم فهمى حسين 37251510.57.5191878.5السنطةمرفت

يونس    47733 محمد عبدالعزيز سامى 39.5301914.51519.751988.5السنطةمروج

الجحش    47734 عبدالمنعم عبدالفتاح الحسينى 39.53018151519.751899.5السنطةمروه

دنيا    47735 السباعى عبدالعزيز احمد 39.5301914.515201979.5السنطةمريم

حمودة    47736 على ابراهيم زكى 393017.5151519.7519810السنطةمريم

انور    47737 الدسوقى ابراهيم محرز 3124.54.57.5810.515.577السنطةمريم

راضى    47738 محمد السيد محمد 37.53011451416.588السنطةمريم

ابراهيم     47739 طه شوقى بكر هانى 3315117.57.510.513.578السنطةملك

الجمال    47740 شحاته عبدالمحسن الدسوقى 34.5157.55.58.511.513.578.5السنطةمنال

ابوعيطه    47741 ابراهيم عبداللطيف ابراهيم 34.5157.57.5813.516810السنطةمنه

الشرقاوى     47742 محمد سليم رامى الله 3723.514.515151616810السنطةمنه

الغريبى     47743 ابراهيم محمد زهران الله 39.5302014.5152015.51010السنطةمنه

الشيخ     47744 عبدالحافظ زكى صفوت الله 39302012.51419.751677.5السنطةمنه

يوسف    47745 رمضان فتحى الله 37.517.57.54812.51078.5السنطةمنه

علي     47746 المتولى عبدالجواد فتحى الله 33.51579.58161377.5السنطةمنه

حنفى     47747 عبدالمجيد على محمود الله 37.5197891913.599السنطةمنه

محمود    47748 عبدالرحمن سالم على 37.524.518.51312.5161878.5السنطةمنى

البديوى    47749 صقر ابوالفتوح صقر 35.519.5547.516.510.582السنطةمها

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش
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خفاجى     47750 السيد النادى احمد محمد 36.526.55.58.51016.513.573السنطةمها

مرعى    47751 محمد فوزى تامر 37.522.5111313.516.514.585.5السنطةمهد

خفاجه    47752 عبدالمقصود صبحى محمد 392616.5101319.51886السنطةمى

خليل    47753 الدسوقى رزق حازم 3626.511105.513.51866.5السنطةناديه

الصفطى     47754 الدين شمس محمد شبل 3318167.57.51614.598السنطةنازك

الغنام    47755 محمد جميل هشام 242718.511.513.519.51799السنطةنانسى

ابوزيد    47756 عبدالحميد عبدالله ابراهيم 30165.547.561576السنطةندى

خفاجى    47757 الدسوقى السيد اسامه 39.5302014.5152018.5910السنطةندى

الشيخ    47758 عبدالحافظ زكى اشرف 35.52914.511.511.516.51478السنطةندى

الشيخ    47759 الدسوقى ابوالفتوح وليد 3720.51512.5814.514.577السنطةندى

محمود    47760 صالح السباعى فايز 3415.515.5131015.517.586.5السنطةنرمين

هلل   47761 لطفى ابوالسعود 3930201514.519.751998.5السنطةنسمه

الشندلتي    47762 راشد رجب احمد 31.515148.54.515.51577.5السنطةنعمه

انور    47763 عبدالحليم فتحى عبدالحليم 33.517159.58.51516.576.5السنطةنهاد

فايد   47764 شحاته محمود 39.530201414.519.752088.5السنطةنهله

الغنام    47765 السيد عبدالموجود السيد 34.51715.5131117.51298السنطةنوران

شحاته   47766 عبدالصادق خالد 393020151517.51699.5السنطةنوران

محمود    47767 عبدالرحمن السيد صدقى 3921.518.514.510.516.5177.58السنطةنوران

الله     47768 جاب المتولى محمد ناجح 372918.5131519.7517.588.5السنطةنيره

سلم    47769 سند سيداحمد نزيه 38.5211910.51019.751797.5السنطةهاجر

خليل    47770 السيد خليل هشام 38.527.52014.513.519.7516.598.5السنطةهاجر

الله     47771 جاب احمد على احمد 27.5121181.51111.585.5السنطةورده

سليم    47772 الحبيشى عبدالحليم خيرى 38.520.516.511.51119.751898.5السنطةوسام

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش
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البديوى    47773 على المتولى نصر 392719.75141219.517.598السنطةولء

سليم   47774 حبيشى طارق 392919.7513.51219.51499السنطةيارا

يحيي    47775 المليجى صبحى حسن 38.5292014.751519.51799.5السنطةياسمين

فايد    47776 عبدالوهاب محمد مدحت 36.517.516.57.57.5181479.5السنطةياسمين

فلو    47777 سليمان ابراهيم عادل 341974.57.751614104السنطةابراهيم

زيادة    47778 مصطفى عبدالفتاح عبدالظاهر 22.5153.58.59.51011.555السنطةابراهيم

الشافعى    47779 راغب محمد محمد 3124111051112.577السنطةابراهيم

اسماعيل    47780 عبدربه رأفت اشرف 35.527188.581812.576.5السنطةاحمد

ماجد    47781 الششتاوى عرفات جمال 30181097.517.514.576السنطةاحمد

شلبى    47782 محمود عبدالحميد رمضان 39291814.51419.51567.5السنطةاحمد

شبكة    47783 محمد عبدالظاهر رمضان 39.528.519.514.515201576.5السنطةاحمد

مسلم    47784 محمد احمد طارق 28.5177.57.5818.51076.5السنطةاحمد

الشناوى    47785 مصطفى احمد عادل 247.551.51.541053.5السنطةاحمد

الحسانين    47786 عبدالحكيم اسامه عبدالحكيم 30.520.57.58.58131576.5السنطةاحمد

صفا    47787 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 27.520.57.52.58.511.51356السنطةاحمد

شلبى    47788 عبدالحميد احمد علء 23.58.53.53.55.57843.5السنطةاحمد

رحيم     47789 عبدالحميد احمد سيد مجاهد 21672251363.5السنطةاحمد

بوش    47790 الدسوقى كامل محمد 26.510.55.543.568.554.5السنطةاحمد

الشافعى    47791 محمود احمد محمود 3829.51912.514.519.517.579.5السنطةاحمد

بوش    47792 عبدالعزيز حامد يحيى 35.530147.59.517967.5السنطةاحمد

نعيم    47793 ابواليزيد نعيم شعبان 39.53019.751515201995السنطةاسامه

ابوالنجا   47794 عبدالوهاب عبدالوهاب 38.529191414.519.7515.5106السنطةالبراء

الشافعى    47795 احمد عبدالفتاح احمد 392113.5108.5161079.5السنطةالوليد

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

المشتركة /    السباعى الحليم عبد ش

بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
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هبل    47796 سليمان محمد عبدالعاطى 38.5302015152018.579.5السنطةايمن

جعفر    47797 عبدالله لطفى مصطفى 25.57.55.55.51.516.510.569.5السنطةايمن

هاشم     47798 راغب شوقى محمد جمال 238101.51.51213.546.5السنطةحازم

الشربينى    47799 سند موسى ياسر 5121377.5واحد311013السنطةحسنى

زياده    47800 عبدالبديع اليمانى سامح 3323.517.55.57.517967السنطةرائد

البسيونى    47801 عبدالحميد السعيد وليد 29716.543.513.51086السنطةرفعت

مسلم   47802 توفيق محمود 31717.588.515.513.576السنطةزياد

علم    47803 محمد محمد تامر 362918.57.58.51916.578.5السنطةسامح

السباسى    47804 على محمد محمد 382919.751311.519.51579السنطةسامح

اسماعيل    47805 عرابى عبدالمنعم محمد 35.52819.7511.512.5201386السنطةسند

الحبشى    47806 مصطفى مصطفى اشرف 3725171512201177.5السنطةشريف

المام    47807 محمد شوقى هشام 2.51311.575صفر28.5816السنطةشوقى

الجنزورى    47808 عبدالستار السيد عبدالستار 21414.554.5صفر29.5919السنطةعادل

مصطفى    47809 محمد مصطفى محمد 1112.564واحدواحد25.5910السنطةعادل

نصار    47810 محمد مصطفى محمود 35.52417.5117.517.511.587.5السنطةعبدالحكيم

هاشم    47811 هاشم على العزب 37.52719.51414.52017.588السنطةعبدالحليم

شلبى    47812 محمود عبدالحميد رضا 39302014.515201889.5السنطةعبدالحميد

البدوي    47813 على عبدالرحمن على 15.522115.510713.577.5السنطةعبدالرحمن

عامر    47814 على محمد على 362918.5131318.516.5105السنطةعبدالرحمن

ماجد    47815 عبدالمعبود عبدالرحيم محمد 37.530171113.519.516.587السنطةعبدالرحيم

جعفر    47816 محمد عبداللطيف صابر 35.52112109.5141586.5السنطةعبداللطيف

نعيم    47817 عبدالعزيز على محمد 372915.510.5111916.587السنطةعلى

ابوالنجا    47818 احمد اسماعيل عبدالسلم 23.58.5107.59131064السنطةعمر

بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
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بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
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زيادة    47819 محمد فرج فهمى 2728.5107.57.511.51674.5السنطةعمر

الحفنى   47820 حامد الصباحى 261511.5981115.575.5السنطةعمرو

مسعد    47821 احمد فتحى صبحى 30.51511.510.5915.512.576.5السنطةعمرو

شلبى   47822 عبدالبصير عبدالحميد 26.52316119.512.517.578السنطةعمرو

البدوي    47823 على عبدالرحمن على 3429.5181314.5191779السنطةعمرو

فرج    47824 عبدالفتاح صالح يحيى 2922141212.51917.578.5السنطةعمرو

سعد    47825 ابوالمجد فتحى عبدالرحمن 17.51510117.5913.567السنطةفتحى

خليل    47826 ابوالمعاطى فتحى هاشم 31.51514.58.57.5141462.5السنطةفتحى

جمعة    47827 ابواليزيد فتحى احمد 2516137.57.51314.565.5السنطةكريم

مسلم    47828 الحسينى السيد الحسينى 352718.51010.52015.575.5السنطةكريم

نعيم    47829 عبدالحكيم عبدالبديع السيد 22.515174.54.510.51575السنطةكريم

شلبى    47830 عبدالحميد عبدالفتاح تامر 3729191412181577.5السنطةكريم

الرياشى     47831 محمد الدين كمال هانى 30.58117.53.51313.581.5السنطةكمال

الشرقاوى    47832 عبدالله محمود محمد 29.57.57.522.510.515.562.5السنطةمجدى

ماجد    47833 عبداللطيف ابراهيم ابراهيم 341914.58.54.515.51172السنطةمحمد

البيومي    47834 مصطفى ابراهيم ابراهيم 38.527.518.51314.52012.583السنطةمحمد

عبداللطيف    47835 على حمدى احمد 34241097.5121684السنطةمحمد

سالم    47836 احمد سعيد احمد 372815.510.510.519.514.583.5السنطةمحمد

ابوالنجا    47837 محمد عبدالحميد احمد 3725.51312.512181583السنطةمحمد

نعيم    47838 شحاته محمد اشرف 33231512.51219.51571.5السنطةمحمد

ابوشوشة    47839 السيد ابراهيم السيد 332917.512.514.52013.581.5السنطةمحمد

نعيم    47840 عبدالله عبدالمنجى امين 37281913.51419.51989.5السنطةمحمد

سلم    47841 احمد ابراهيم جمال 392919.514142014.582السنطةمحمد

بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2225

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شعلن    47842 احمد محمد خالد 321512.51112.519.512.574.5السنطةمحمد

العنانى    47843 خليل صابر خليل 25.58.5127.5815.51172السنطةمحمد

شلبى    47844 محمد جمعه سمير 26.513193.53.75161491.5السنطةمحمد

زلط    47845 محمد محمد صبحى 3117125.55.512.514.583السنطةمحمد

نعيم    47846 محمد ابراهيم عبدالقادر 32.515.51010.5815.513.582.5السنطةمحمد

البسيونى    47847 حموده محمد عبدالمنعم 33816.5121019.512.573.5السنطةمحمد

زيادة   47848 مصطفى عبدالمنعم 27.5713.5119.51811.581.5السنطةمحمد

سلم    47849 السيد محمد عطيه 27.58104.53.5101271.5السنطةمحمد

بوش    47850 عطيه معتمد عطيه 39.53019.7514.5152017.5710السنطةمحمد

عمر    47851 على محمد علء 38.529.519.513.5142014.569.5السنطةمحمد

بصل    47852 عبدالعاطى على على 37.52310111016.513.558.5السنطةمحمد

نصار    47853 محمد احمد لبيب 38.5292013152018610السنطةمحمد

جمعة    47854 ابواليزيد فتحى مجدى 37.528.52011.513.52017.559السنطةمحمد

زيادة    47855 سيداحمد كامل مسعد 372718.513.515201559.5السنطةمحمد

ماجد    47856 عبدالمعبود عبدالرحيم مصطفى 37.528191314.519.51658.5السنطةمحمد

بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
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هاشم    47857 محمد عبدالسلم هشام 332315.5127.516.51955السنطةمحمد

هاشم     47858 عبدالعزيز رحيم محمد يسرى 33.5281710.757.25181796السنطةمحمد

مسلم    47859 طه محمد عاطف 33.5191410.512171356.5السنطةمحمود

نصار    47860 ابراهيم الدمرداش وائل 362715101417.51679.5السنطةمحمود

ابوليله    47861 محمد مصطفى باسم 31.5201410.757.751715.595.5السنطةمصطفى

عامر    47862 محمد مصطفى محمد 27.5165.55.57.511.513.553السنطةمصطفى

نعيم   47863 ابراهيم معوض 22.511748111246السنطةمعتز

بوش    47864 عبدالعزيز عبدالصادق عبدالصادق 28151327.51216.556السنطةمهاب

الرفاعي   47865 محمد عبدالفتاح 383019.51415191757.5السنطةمؤمن

حمود    47866 عبدالله فؤاد محمد 39302015152018.5710السنطةهادى

حموده    47867 حموده عبدالخالق خالد 39.53019.515152019.5610السنطةيوسف

نصير   47868 على مسعد 39301814152019.588.5السنطةيوسف

زياده   47869 كامل محمد 38.529161313201977السنطةاروى

عيشه    47870 على صبحى ابراهيم 27.515.5117.55161474.5السنطةاسراء

خرسة    47871 محمد احمد احمد 35.52413.58.5819.51684.5السنطةاسراء

زيادة     47872 عبدالمطلب محمد احمد سيد 3223147.58.515.51875السنطةاسراء

مسعد    47873 محمد عبدالفتاح نصر 372717.51415201876السنطةاسراء

نصار    47874 محمد احمد سامى 372416.514.513.51617.588السنطةاسماء

نصار    47875 ابراهيم اسماعيل على 38.52919.51414.52016.5910السنطةاسماء

ابوالسعود    47876 عبدالستار ابوالسعود عبدالستار 383019.7514.5152020810السنطةافنان

نعيم    47877 محمد مسلم ابراهيم 35.5261613142013.575السنطةالء

قنصوه    47878 مصطفى انور ايمن 352616.511916.512.565.5السنطةالء

سلم    47879 عبدالحميد محمود عبدالحميد 3729.51713.514191876.5السنطةامال

بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش
بنين/     نصار ابراهيم خيرى ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش
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شلبى    47880 احمد عبدالعاطى رمضان 3929.5191515201878السنطةامل

حمد    47881 محمد على علءالدين 39.53018.51514201997.5السنطةامل

طعيمه    47882 محمد الصاوى ابراهيم 3829.518.51414.5201988السنطةامنيه

نعيم    47883 فوده فاروق سعيد 35.52513.5101117.518.587السنطةاميره

فراج    47884 صابر محمد صابر 29.524107.57.515.51354السنطةاميره

هبل    47885 سليمان محمد محمد 21.58101.5311.51253.5السنطةاميره

المام    47886 محمد محمود على 311514.51111191464السنطةايات

ابوالنجا    47887 احمد محمد ابراهيم 362315.512.515201667السنطةايمان

مسلم   47888 عبداللطيف بكر 33211098.517.51585السنطةايمان

سلم    47889 محمد ربيع سامى 39.53019.513.513.519.515.574السنطةايمان

زقزوق    47890 سليمان محمود محمد 383019.7514.514.52014.588.5السنطةايمان

الشناوي    47891 محمود السعيد محمود 33.5221510.511171474السنطةايمان

خليل    47892 محمد امين نبيل 393019.751515201867.5السنطةايمان

مسلم    47893 حسن احمد محمود 38301814.514.51915.577.5السنطةايناس

النحاس    47894 احمد عطيه احمد 35.51511.57.5817.51674.5السنطةايه

ابوطيبه    47895 ابراهيم الشحات جمال 33.512.510118.51715.575.5السنطةايه

ماجد    47896 الششتاوى عرفات كمال 3927.518.51213.51818.586.5السنطةايه

العنانى    47897 ابراهيم محمد محمد 38.53017.514.5152019.578السنطةايه

سالم    47898 احمد محمد محمد 38.5281913.51519.517.568.5السنطةايه

شلوع    47899 عنتر عبدالعزيز نشأت 34.51514.51311.517.51154.5السنطةايه

البندراوى    47900 ابراهيم عبدالخالق ياسر 37.5181097.513.51567.5السنطةايه

حامد    47901 محمد فهيم جمال 3929171413.519.518.579.5السنطةبسمله

طعيمه    47902 الصباحى توفيق ابراهيم 33.523.513.51012.511.513.577.5السنطةبسنت

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش
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العنانى    47903 مصطفى سلمه سمير 3726108915.517.576السنطةبسنت

نعيم   47904 عبدالمنجى محمد 39.5301814.5151919.588السنطةتبارك

طعيمه    47905 محمد المحمدى المحمدى 392919.51415201986.5السنطةتسنيم

مسعد    47906 احمد فتحى ابراهيم 38.528191214181966.5السنطةحبيبه

طعيمه    47907 عبدالفتاح ابراهيم احمد 39.530191514.519.518.577السنطةحبيبه

مسلم    47908 طه مصطفى احمد 38271913.5111517.576السنطةحبيبه

صباح    47909 محمد عبدالوهاب عادل 3222.513107.51516.576السنطةحبيبه

نعيم    47910 ابواليزيد ابواليزيد عباس 7.515.574.5واحد2817105.5السنطةحبيبه

هبل    47911 سليمان محمد شعبان 816.575.5نصف3117.565السنطةحسناء

العنانى    47912 السيد السيد محمد 35.529181411.51516.576.5السنطةحسناء

نصار    47913 صابر ابراهيم احمد 39.53018.51514.52016.576السنطةدنيا

شلبى    47914 احمد محمد احمد 372510105.513.51675السنطةدنيا

غالي    47915 عبدالحميد عبدالحميد على 3530151314.519.51564السنطةدنيا

خليل   47916 السعيد مطراوى واحد301667.5710.514.57السنطةدنيا

ماجد    47917 مصطفى عبدالوهاب نجاح 25.5153.554.5814.573.5السنطةدينا

نصار    47918 محمد مصطفى مصطفى 3628141313.519.516.587السنطةرحمه

البدوى    47919 على امين هانى 35151612.51119.51674.5السنطةرحمه

سليمان    47920 محمد عبدالوهاب عبدالفتاح 362418.5121319.517.577السنطةرحيق

عيشه    47921 على صبحى ابراهيم 392917.51315201775السنطةرضوى

جبر   47922 سند عبدالمنعم 3529.513.5108.5201164.5السنطةرنا

احمد    47923 شحاته عبدالحسيب فؤاد 372919.514.515201778.5السنطةرنا

فرج    47924 فرج سعد جمال 3626.51511.51119.516.576السنطةروان

فرج    47925 السيد ابراهيم نبيل 3120.517.51311.5151664السنطةروان

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش
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السباعي   47926 عبدالحميد هانى 362714.5101319.51572السنطةروان

هاشم     47927 راغب نجاح الدين ضياء 3530161313.51918.577.5السنطةروتان

حجازي    47928 ابراهيم محمد ابراهيم 21.51132.52812.571.5السنطةروضه

الشناوى    47929 محمد خيرى محمد 3728.51512.513.5201576السنطةروضه

مزروع    47930 محمد السيد ياسر 25.51768611.51072.5السنطةرويدا

حسين   47931 عبدالوهاب محمد 342714.512101918.576السنطةرؤى

صباح    47932 مصطفى الحسينى ابراهيم 31.526.51212.591616.575.5السنطةريهام

ابوالسعود    47933 محمد محمد منعم 510.574نصف27.5955.5السنطةريهام

مسلم    47934 على عبدالحميد وائل 33251310819.51876.5السنطةسعاد

ابوسالم    47935 ابراهيم على السعيد 35.52914.5138.51918.576.5السنطةسهيله

البيومى    47936 السيد السيد السعيد 4030201515202079السنطةشروق

الرفاعي     47937 عبدالفتاح حسن عبدالفتاح 31.519.514.59610.513.575السنطةشروق

عيسى    47938 محمد مسعود محمد 34211512.511.5191656.5السنطةشروق

الرفاعي    47939 عبدالفتاح حسن عبدالفتاح 1.5101062.5واحد2394.5السنطةشرين

عيانه    47940 عبدالخالق عبدالوهاب محمد 24.521.5107.54.591062السنطةشرين

ابوعلى   47941 احمد السعيد 25.510.54.5321213.561.5السنطةشهد

شلبى    47942 شلبى عبدالواحد شلبى 31.524.5711.51117.51265السنطةشهد

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش
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الشافعى    47943 سليمان فوزى طه 332813.512.51117.513.566.5السنطةشهد

نعيم    47944 كمال محمد كمال 38.5291911.51419.515.567السنطةشهد

جمعه    47945 ابواليزيد فتحى هانى 38.52715.511.5131912.564.5السنطةشهد

سعد    47946 زكى صالح زكى 36.528.514.512.514.5192064السنطةشيرى

شلبى   47947 عبدالبصير عبدالحميد 28.5231187.517.515.553السنطةشيماء

رزق    47948 احمد محمد احمد 37291313101810.574.5السنطةصفاء

ابوليلة    47949 محمود محمد عثمان 38.5282014.5152017.579السنطةضحى

حماد     47950 مصطفى محمد مصطفى 37.52918.5138.5201782.5السنطةضى

عبدالكريم    47951 على محمد عادل 25.516.55.51.521211.562.5السنطةعتاب

ابوالسعود    47952 محمد محمد سامى 312213.598.51610.575السنطةعل

شلبى    47953 محمد عبدالفتاح وليد 32.520131061616.573.5السنطةعل

نصير    47954 عيد اسماعيل على 34.520.513.512.5915.55.552السنطةغدير

سلم    47955 عبدالحميد صلح وائل 2941.5نصف16.586.53.5السنطةغرام

بوش    47956 عبدالرؤف رمضان عبدالرؤف 38291913.514.52016.558السنطةفاطمه

زلط   47957 عبدالوهاب محمد 30.518108.5814.515.565السنطةفاطمه

فلو    47958 سليمان احمد ياسر 2926.51010.56131544السنطةفاطمه

هاشم    47959 عبدالوهاب عبدالرحيم رياض 342712.512.51118.51154السنطةفوزيه

مسلم    47960 محمد حامد عثمان 3828.51913.515202078السنطةماجده

نعيم    47961 ابراهيم احمد احمد 3228.51012.510.51511.567السنطةمروه

مسلم    47962 محمد طه ايهاب 271511.587.591355السنطةمروه

احمدزعير   47963 المحمدى احمد 39.53019.51515201577.5السنطةمريم

ابوعافيه    47964 ابراهيم على المتولى 372812.512.511.5151597.5السنطةمريم

ماجد    47965 عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح 24.5154.54.5371184.5السنطةمريم

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش
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الشافعى    47966 فرج فوزى فرج 383015.513.5152014.579.5السنطةمريم

شاهين    47967 السيد رزق محمد 35.528.51511101613.579السنطةمريم

فرج   47968 ابراهيم هشام 34.5301611.511201598السنطةمريم

الله     47969 محروسحسب محمد هيثم 22.5154.595711.566السنطةمريم

مسلم    47970 محمد مصطفى وليد 36.53016.513.5142013.586السنطةمريم

الشافعي    47971 محمد سليمان محمد 29.517.5127.57.510997السنطةملك

ماجد    47972 عبدالفتاح ابراهيم عبدالمنعم 32216.5108.5121077السنطةمى

عامر    47973 محمد حسين مجدى 37281612.51519.51698السنطةمى

الشناوي    47974 محمد مصطفى محمود 362815.512.512.51812.577السنطةمى

نعيم    47975 عبدالفتاح ابرهيم رضا 342513.511.58.518.512.567.5السنطةناديه

عيد    47976 الدسوقى ابراهيم محمد 373016.51415201599.5السنطةناهد

الرياشى    47977 محمد محمد عامر 3429.510.5129171388السنطةنجلء

مسلم   47978 محمد حسنى 3228.513.513.514.519.51269السنطةندى

العنانى    47979 محمد محمد خالد 37301814.514.7519.51458.5السنطةندى

عيسى   47980 عبدالعزيز كامل 3730171314.51914.579السنطةندى

دش    47981 محمد عبداللطيف محمد 34271089.5914.569السنطةندى

فرج    47982 عبدالحميد نصر محمد 2718.56.57.5891165السنطةندى

نصير    47983 عيد السيد نصر 36301812.511.51913.557السنطةندى

الحسان    47984 ابراهيم محمد عبدالسلم 28.51712.58.53.513.513.556السنطةنرمين

الحفنى   47985 حامد طارق 34.52919.513.51319.51088.5السنطةنغم

قنصوه    47986 عطيه جمال عطيه 29.51979.59.510.513.557السنطةنهى

العنانى    47987 السيد السيد محمد 35.527.516121519.51578.5السنطةنهى

موسى    47988 ابوالمكارم عبدالغنى عبدالمنعم 3219.5107.54.59.51456.5السنطةنورا

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش

بنات/      محروسمسلم الحسن أبو ش
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البسيونى    47989 مصطفى بدران هانى 39301914151917.577السنطةنورا

هاشم    47990 السيد محمود احمد 352817.51415171686.5السنطةنورهان

سلم    47991 محمد على اشرف 38.529.51914152016.568السنطةنورهان

الشناوى    47992 احمد احمد عبدالراضى 27.52011.510914.51463.5السنطةنورهان

البسيونى    47993 عبدالحميد السعيد مجدى 39.53019.751514.75202085.5السنطةنورهان

العزب    47994 حسن ماهر عبدالوهاب 321813.57.55.51614.576السنطةهاجر

نصار    47995 محمد احمد محمد 32.519.512.589.5131577.5السنطةهاجر

مسلم    47996 محمد مصطفى وائل 38301814.514.52019.578.5السنطةهاجر

شبكة    47997 محمد عبدالظاهر نصر 37301913.513.519.51878.5السنطةهبه

نصر    47998 حماد ابراهيم اسامه 33281712.512.5191588.5السنطةهدى

العدوي    47999 محمد السيد محمد 32.527.515.510.5913.515.577.5السنطةهدى

بوش    48000 اسماعيل ابراهيم ابراهيم 26.52478.57.59.51367السنطةهدير

شلبى    48001 عبدالحى محمد هشام 30.51917.51011.5141458السنطةولء

مسلم    48002 محمد فتحى محمد 35.5271311.51016.51878.5السنطةيارا

سلم     48003 احمد كمال عاصم 278.54.57.53.510.512.556السنطةياسمين

نعيم    48004 عبدالحكيم عبدالبديع عامر 27.5161083141256السنطةياسمين

الشناوى   48005 احمد احمد 36.530161415191468.5السنطةيمنى

الشربينى    48006 موسى عبدالخالق عبدالخالق 36.528.514141517.51658السنطةيمنى

زكى    48007 سعيد كمال رأفت 342814.51414.5201779.5السنطةابراهيم

عيد    48008 معوض ابراهيم طارق 39302015152019710السنطةابراهيم

بدوى    48009 عبدالعزيز عبدالرازق عبدالواحد 3218.515107.519.514.566السنطةابراهيم

ابوالفتوح    48010 ابراهيم كمال ابراهيم 3120.511.514218.51953السنطةاحمد

السيد    48011 حسين السيد حسين 36.53018.514.75152017.569.5السنطةاحمد
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سلم   48012 سعيدفوزى خالد 3622.5171312201778.5السنطةاحمد

يوسف    48013 احمد عبدالسلم محمد 3526.518.51314.75201957.5السنطةاحمد

سند    48014 عبدالواحد ناجى وائل 31.523.51511.59.51710.576السنطةاسلم

جادالله    48015 درويش فريد فريد 3120167.57.5181172.5السنطةالمنسى

خضر    48016 محمود خليل خيرى 3728.52014.5152017.579.5السنطةامير

رجب    48017 حسنين محمد خالد 383019.7514152016.579.5السنطةامين

يونس    48018 محمود رمضان محمد 292111.5931612.547السنطةبلل

عبدالعزيز    48019 محمد جمال نادر 3628151311.5201353.5السنطةجمال

عامر    48020 ابراهيم عبدالباسط ابراهيم 383019.7515152015810السنطةحمزه

عبدالخير    48021 السيد ابراهيم محمد 33.5112013.7532014.51010السنطةذكى

الفقي    48022 محمد شعبان محمد 37.5302015152016.579السنطةرضا

ابوالنور    48023 عبدالمقصود شعبان عبدالمقصود 2891013.57.517875السنطةشعبان
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خضر    48024 محمد جمال هلل 36.52819.51513.52017.568السنطةصفوت

المنشاوى    48025 عبدالعزيز على احمد 26121497.517973.5السنطةعلى

المنشاوى   48026 محمدعبدالعزيز عبدالعزيز 24.58.5107.53.516.511.553.5السنطةكريم

الدسوقى    48027 ابراهيم طه هانى 3116101291915.565.5السنطةكريم

النحال    48028 احمد سالم احمد 311577.57.5171569السنطةماهر

يوسف    48029 امين عبدالعاطى امين 3220.51013.582015.559السنطةمحمد

عامر    48030 السيد محمد ايمن 3629191414.52015.5510السنطةمحمد

النحال     48031 على محمدسالم رجب بلل 3117.5107.57.517.51777السنطةمحمد

جاد   48032 رمضان تامر 3021.515.57.5516.514.557السنطةمحمد

حسن    48033 مصطفى صبحى خيرى 3322128.55.51615.556.5السنطةمحمد

رجب    48034 احمد الحسينى رشدى 25.515743.5131455السنطةمحمد

الرفاعى    48035 ابراهيم عبدالعزيز رضا 27.51510.5107.51312.555.5السنطةمحمد

النحال    48036 امين سعيد عبدالحكيم 3424.510.512.58181355السنطةمحمد

محمد    48037 ابراهيم عبدالسميع مصطفى 21.561.542.5101054.5السنطةمحمد

جادالله    48038 احمد فرج مصطفى 35.52815.512.515201369.5السنطةمحمد

النحال     48039 سالم محمود ابوالعزم هشام 36.53019.515152015.5710السنطةمحمد

النحال     48040 سالم محمود ابوالعزم سامى 2518.53.597.513.51159السنطةمحمود

الحفنى   48041 محمودعبدالعزيز عبدالعزيز صفر30241044.251015.59السنطةمحمود

الصاوى    48042 السيد فهمى محمود 24.5172137.517.51058السنطةمصطفى

بدوى    48043 قمرالدوله عبدالعاطى طلعت 3626131414.5201359السنطةيوسف

ابراهيم    48044 عبدالستار جمال عصام 38.5302015152015710السنطةيوسف

عبده    48045 محمد محمد ابراهيم 37301914.5152019.5810السنطةاسراء

المنشاوى    48046 عبدالجواد عبدالرحيم باشا 1995.5331112.553السنطةاسراء
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عبدالهادى    48047 محمد على رجب 34.53018.51514.52018.558السنطةاسراء

بدوى    48048 محمد ابراهيم محمد 22.5256.57.54.513.516.554.5السنطةاسراء

سلم    48049 محمد فوزى محمد 118.566.5غـ21.584.52.5السنطةاسلم

سالم    48050 احمد محمد احمد 34.529.514.513.5151914.559.5السنطةاسماء

عبدالهادى    48051 محمد سعد سعيد 34.528.517.512.582017.589.5السنطةاسماء

نصر     48052 محمد امام محمد مجدى 30.521.51112917.512710السنطةاسماء

رجب    48053 احمد الحسينى محمد 31.516.512.57.54.5161079السنطةاسماء

بدوى    48054 على يونس خالد 352814.57.5101813.575.5السنطةامانى

فرج    48055 المليجى حماده جابر 2812.579.57.5181077السنطةاميره

الرفاعى    48056 السيد عبدالمنعم جمال 28187.5119.51614.587السنطةاميره

رجب    48057 حسنين محمد خالد 3728.51110.57.51913.567.5السنطةامينه

الغنام    48058 المصلحى الجيوشى وائل 372914.51110.5201576السنطةايات

حسن   48059 مصطفى رمضان 372518141519.513.579.5السنطةايمان

على   48060 محمدسيداحمد ياسر 3526.515.513.514.514.513.579.5السنطةايمان

خضر    48061 احمد السيد شعبان 311711117.51610.577.5السنطةايه

المنشاوى    48062 عبدالجواد عبدالرحيم عبدالجواد 33.521.512.57.57.516.514.579السنطةايه

خضر    48063 عبدالعزيز ابراهيم فوزى 34.5710.57.57.51713.573السنطةايه

عبدالله    48064 مبروك السعيد مبروك 35.52513.513.5819.517.575السنطةايه

النحال   48065 محمودعلى محمد 36.5261713.5142016.587السنطةايه

رزق   48066 عبدالعزيزابراهيم مصطفى 39302014.5152018.578.5السنطةايه

خضر   48067 محمودالدسوقى احمد 37.527.5161312.5201778السنطةبسمه

النحال   48068 محمدعبدالعظيم طلعت 38.53017.513.514.52015810السنطةحبيبه

سيداحمد   48069 محمد سيداحمد 21.57551.512.51185.5السنطةحسنات
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شاهين    48070 الدسوقى عبدالمنعم مصطفى 37.525191414201779السنطةدينا

سليمان    48071 احمد عبدالعاطى علء 3319.5185.58.519.51588.5السنطةرحاب

احمد   48072 محموداحمد محمد 3217.5169818.514.579السنطةرحاب

يوسف   48073 رمضان هشام 3726.519.514.51317.51678السنطةرحمه

عامر    48074 عبداللطيف حسنى طارق 38.527.519.7511.514.752014.579السنطةرنا

ابراهيم    48075 عبدالستار جمال عصام 3627.517.51012.519.514.566السنطةروان

بركات   48076 السيد هانى 32.524.51581019.51469السنطةرويدا

شمخ    48077 البيومى محمد رضا 1011.565واحد2212.55.53.5السنطةريم
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سعد    48078 عرفه عبدالعاطى على 3526.518.512.51018.51575.5السنطةزينب

النحال    48079 امين سعيد عبدالحكيم 34.52917.512.510.519.511.586السنطةزينه

نصر    48080 امام على ربيع 37.5292014.514.52017710السنطةشروق

المنشاوى    48081 ابراهيم عبدالعاطى خليل 38.5302015152018710السنطةشيماء

شاهين    48082 السيد عطا اشرف 3727.519.514.5152014.589السنطةضحى

عتمان    48083 المرسى احمد محمد 31.5151045151287السنطةعبير

بدوى    48084 قمرالدوله عبدالعاطى عبدالوكيل 362818.513.51318.514.569السنطةفاطمه

عبدالحميديونسرجب   48085 يونس 3421.517.57.57.5181469السنطةفرحه

شاهين    48086 عثمان محمد رابح 3020147.57.51513.578السنطةكنزى

رجب    48087 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم 31.51516.592.514.51467السنطةماهيتاب

سعد    48088 على احمد ابراهيم 3220.51499.519.51468السنطةمريم

عامر    48089 السيد محمد ماهر 38.530181414.5201478.5السنطةمنار

محمود    48090 ظاهر عبدالرحيم محمد 6.58.551.5واحدواحد18.584.5السنطةمنار

السيد    48091 عطيه زكى احمد 34.52412.513.511.5191599.5السنطةمنه

جادالله   48092 احمددرويش ماهر 3520.510115.519.514.589السنطةمنه

الرفاعى    48093 السيد عبدالمنعم محمد 3124.511.585.518.513810السنطةمنى

قاسم    48094 محمود سليمان الحسينى 24.511.54.55314.51477.5السنطةمياده

متولى    48095 محمد فتحى سامح 2611.56.59.57.5171189.5السنطةناريمان

الدسوقى   48096 محمد السيد 37.5261513.5152017.599.5السنطةناندى

عبيد     48097 سالم احمد محمد جمعه 3529.51314.514201799.5السنطةندى

الله     48098 جاد محمد مصطفى رأفت 201264.5311.51088السنطةندى

بدوى    48099 ابومندور عبدالشافى عمادالدين 37.526.51612.5102015.589.5السنطةندى

ابراهيم    48100 سالم المرسى هانى 34.523.51014.5112013.599السنطةندى
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محمود   48101 انورمحمد ظريف 3211.51011.54.518.513109السنطةنرمين

شاهين    48102 قطب محمد رمضان 3216105.51.5151177السنطةهاجر

عبدالستار   48103 محمد عبدالستار 35.527131213.519.51599.5السنطةهانم

سالم    48104 محمود عبدالعزيز محمد 3726.518.51514.52017910السنطةهبه

النمر   48105 عبدالغنى عادل 2616108.54.51512.598.5السنطةوسام

الله    48106 عطا فكرى ناجى 38271714.51519.517910السنطةوسام

ابوعامر    48107 محمد عبدالشافى احمد 32.525.511.513.514.519.51177.5السنطةياسمين

السيد   48108 محمدمحمد جمال 38.5301514152019.51010السنطةياسمين

عبدالهادى   48109 سعدمحمد هشام 36.5141011719151010السنطةياسمين

بدير    48110 عبدالمنعم محمد وليد 2915.567.57.515.514.568السنطةياسمين

احمد     48111 على عزب مغورى ابراهيم 382915.514152015.5109السنطةيمنى

الزنارى    48112 محمد عبدالسميع حمدى المشتركة    ابراهيم ع مفتاح الشيخ 27.511104.5377.552السنطةكفر

العربى    48113 محمد ابراهيم عبدالوهاب المشتركة    ابراهيم ع مفتاح الشيخ نصف24.564نصف19105السنطةكفر

صديق    48114 امين سيداحمد ابراهيم المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 296.5752.5101152.5السنطةكفر

عمار    48115 منشاوى ابراهيم السيد المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 3010.5103.51.56.51174.5السنطةكفر

القط     48116 غنيم على عبدالمولى ربيع المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 34.5231010.57.517.511.552.5السنطةكفر

الفقى    48117 عطيه احمد رمضان المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 38.53019.515152018510السنطةكفر

الزنارى    48118 غازى محمد عامر المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 36251413.511.519.751062.5السنطةكفر

ويس    48119 عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاح المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 37.5241211.57.517.51458.5السنطةكفر

الفقى    48120 حموده احمد عبدالوهاب المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 3625.5177.57.518854السنطةكفر

حسن    48121 التهامى احمد على المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 37.526111291612.597السنطةكفر

عبدالله     48122 على عطيه عبدالسميع على المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 38.5302014152017.588.5السنطةكفر

سليم   48123 عبدالعاطى فوزى المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 372810127.515.51354.5السنطةكفر
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رمضان    48124 عبدالعزيز محمد ماجد المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 3726.513.512.512.51712.553.5السنطةكفر

حبيشى    48125 عبدالفتاح طه محمد المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 3719144.53131161.5السنطةكفر

الخولى     48126 احمد سيد محب مسعد المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 36.525.516.5127.515.511.541.5السنطةكفر

رجب    48127 على عبدالعزيز هانى المشتركة    احمد ع مفتاح الشيخ 38.521.51912.510181045.5السنطةكفر

الهيل    48128 محمد ذكى محمد المشتركة    اسلم ع مفتاح الشيخ 261010426.51072.5السنطةكفر

عبيد    48129 بسيونى احمد فتحى المشتركة    جوده ع مفتاح الشيخ 35.510.514.57.53.51816.584السنطةكفر

السباخى    48130 على محروس وليد المشتركة    خالد ع مفتاح الشيخ 37271812.514171666.5السنطةكفر

حبيشى    48131 ابواليزيد ذكى مصطفى المشتركة    ذكى ع مفتاح الشيخ 3317.510.587.5101073.5السنطةكفر

ابوعيده    48132 على راشد نبيل المشتركة    راشد ع مفتاح الشيخ 2716102.5311.51352السنطةكفر

حبيشى    48133 ابراهيم احمد مجاهد المشتركة    راضى ع مفتاح الشيخ 21.515.56.53.547842السنطةكفر

ابراهيم     48134 على مرسى ابوالعز عادل المشتركة    رفيق ع مفتاح الشيخ 361511131418.51678السنطةكفر

عمار    48135 على عبدالعزيز وجيه المشتركة    زياد ع مفتاح الشيخ 38.528.51612.514.7518.51799.5السنطةكفر

ويس    48136 عبدالفتاح محمد مصطفى المشتركة    سعيد ع مفتاح الشيخ 32.521.563.5510.51585.5السنطةكفر

حسن    48137 عبدالعظيم فهيم حسن المشتركة    سمير ع مفتاح الشيخ 36.52710.511.59.5191688السنطةكفر

نجم    48138 على ابراهيم محمد المشتركة    سمير ع مفتاح الشيخ 36.527.5137.55.51913.588.5السنطةكفر

الخولى    48139 الدسوقى ربيع يسرى المشتركة    شفيق ع مفتاح الشيخ 36.5261012.59.5201097.5السنطةكفر

عبدالله     48140 السيد شبل صابر تامر المشتركة    صابر ع مفتاح الشيخ 3721.512.59.54.512.511.564.5السنطةكفر

حبيشى    48141 عبدالجواد خليل حسن المشتركة    عبدالرحمن ع مفتاح الشيخ 34.5201051.57.51173.5السنطةكفر

الزعبلوى    48142 ابراهيم عبدالعزيز اشرف المشتركة    عبدالعزيز ع مفتاح الشيخ 35.516.56.533101063السنطةكفر

الزنارى   48143 عبدالمحسن عبدالسلم المشتركة    عبدالمحسن ع مفتاح الشيخ 2620107.53.5131187السنطةكفر

رمضان    48144 عبدالفتاح عبدالعظيم خالد المشتركة    عمرو ع مفتاح الشيخ 36.5301611.513.5201789.5السنطةكفر

عمار    48145 محمد السيد محمد المشتركة    فؤاد ع مفتاح الشيخ 24.515.577.55.51213.569السنطةكفر

عمار    48146 رجب رمضان اسامه المشتركة    كريم ع مفتاح الشيخ 3525.5111211171496.5السنطةكفر
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الزنارى    48147 احمد الدسوقى احمد المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 36.528101110.5171478.5السنطةكفر

القط    48148 مرزوق ابراهيم السيد المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 36.52811.51213.51916.588.5السنطةكفر

حبيشى    48149 عبدالحميد السيد حسنى المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 36.52714.5111217.51495السنطةكفر

رمضان    48150 مرسى محمد خالد المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 37.525.5151312.518.51496السنطةكفر

سليم    48151 عبدالعافى عبدالباسط زينهم المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 37291714.511.519.513.586السنطةكفر

واصل    48152 السيد امام صابر المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 392519.51415201176السنطةكفر

الهيل     48153 احمد عفيفى عباس صابر المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 29156.55.57.52.51273.5السنطةكفر

صديق    48154 المرسى الدسوقى عبدالفتاح المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 29.521103.53.51112.577.5السنطةكفر

سليم     48155 عبدالنبى شبل السيد عبدالله المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 393010.514.514.5201376.5السنطةكفر

الديب   48156 عبدالحميد على المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 36.52713.585.519.514.552السنطةكفر

سليم   48157 عبدالحميد فتحى المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 36185.57.57.51410.552.5السنطةكفر

سليم    48158 اسماعيل السيد محمد المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 30.5164.57.55101162السنطةكفر

حبيشى    48159 محمد محمد وائل المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 35.526105.58.512.514.547السنطةكفر

الديب     48160 حجازى يوسف سامى يوسف المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 2566.53.54.510852السنطةكفر

نجم    48161 العزب السيد على المشتركة    محمود ع مفتاح الشيخ 3517.5107.5516.58.552.5السنطةكفر

غباشى     48162 محمد هلل منير رمضان المشتركة    مصطفى ع مفتاح الشيخ 3929101310.519.516610السنطةكفر

نصر    48163 عبدالغفار منير نصر المشتركة    ممدوح ع مفتاح الشيخ واحد33.5156.57.53.510104السنطةكفر

القط     48164 محفوظ محمد منير صابر المشتركة    منير ع مفتاح الشيخ نصف35.525.514.510918.511.55السنطةكفر

بكر   48165 عبدالعليم محمد المشتركة    وسيم ع مفتاح الشيخ 3626.515.511.510.5201463.5السنطةكفر

الخولى    48166 السيد المغاورى الحسينى المشتركة    يوسف ع مفتاح الشيخ 29155.523.5101263السنطةكفر

عبدالغنى    48167 محمد عبدالعزيز ايمن المشتركة    اسراء ع مفتاح الشيخ 393019.514.5152016.579السنطةكفر

عبدالغنى    48168 خليل محمد خليل المشتركة    اسراء ع مفتاح الشيخ 39.5291914.514201679.5السنطةكفر

الزنارى    48169 احمد الدسوقى ربيع المشتركة    اسراء ع مفتاح الشيخ 34175.557.513.510.574.5السنطةكفر
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الزعبلوى    48170 ابراهيم ذكى عادل المشتركة    اسراء ع مفتاح الشيخ 32.521105.53.51211.562السنطةكفر

واصل     48171 عوض السيد امام طارق المشتركة    اسماء ع مفتاح الشيخ 34.516.574.53101041.5السنطةكفر

حسن    48172 شمخ محمد احمد المشتركة    اميره ع مفتاح الشيخ 23.510.55.545.515.57.552السنطةكفر

ويس   48173 محمد جميل المشتركة    اميره ع مفتاح الشيخ 3616.5107.5101710.565السنطةكفر

دياب    48174 موسى عبدالمنعم مصطفى المشتركة    اميره ع مفتاح الشيخ 37.526.511.51010.517.511.552.5السنطةكفر

الخولى     48175 رمضان احمد رمضان احمد المشتركة    امينه ع مفتاح الشيخ 37.52915.513.511.519.514.575السنطةكفر

الزنارى    48176 سيداحمد السيد رضا المشتركة    ايمان ع مفتاح الشيخ 3623.510.57.57.515.51374.5السنطةكفر

حبيشى    48177 متولى هادى مسعد المشتركة    ايه ع مفتاح الشيخ 39.5292013.515201489.5السنطةكفر

الزعبلوى    48178 محمد احمد عبدالرسول المشتركة    بسمله ع مفتاح الشيخ 32.510.5105.53171264السنطةكفر

عمار     48179 محمد رجب نافع اشرف المشتركة    حبيبه ع مفتاح الشيخ 372614.57.5816.51295.5السنطةكفر

عبدالرحمن   48180 ذكى محمد المشتركة    حنان ع مفتاح الشيخ واحد29.55.55.553.51712.57السنطةكفر

السيد    48181 شوقى احمد ابراهيم المشتركة    داليا ع مفتاح الشيخ 25.515657.510.51064.5السنطةكفر

الزنارى    48182 سيداحمد السيد عبدالعزيز المشتركة    دنيا ع مفتاح الشيخ 382712.5105161669.5السنطةكفر

الزعبلوى    48183 ابوالعزم امين ابوالعزم المشتركة    ساره ع مفتاح الشيخ 38.52915.514.51219.514.579السنطةكفر

حبيشى    48184 عبدالحميد السيد اشرف المشتركة    سماح ع مفتاح الشيخ 211.554واحد18.59.523السنطةكفر

قوش    48185 احمد محمد ماهر المشتركة    سماح ع مفتاح الشيخ 26.523102.52.51111.587السنطةكفر

رمضان    48186 متولى حسن سامى المشتركة    شاهنده ع مفتاح الشيخ 39.529.5171414201078.5السنطةكفر

الزعبلوى   48187 صلح محمد المشتركة    شروق ع مفتاح الشيخ 39.52919.514.514.5201589السنطةكفر

نصر    48188 عبدالغفار منير نشأت المشتركة    شمس ع مفتاح الشيخ 40302014.75152015910السنطةكفر

رجب     48189 دياب حسين دياب محمد المشتركة    شهد ع مفتاح الشيخ 40302015152014.579.5السنطةكفر

عبدالله    48190 عطيه على محمد المشتركة    شهد ع مفتاح الشيخ 39291914.5152012910السنطةكفر

غباشى    48191 هلل سعيد بارح المشتركة    شيماء ع مفتاح الشيخ 3622.512.57.57.517.515.565السنطةكفر

عبدالرحمن    48192 ذكى السيد ذكى المشتركة    شيماء ع مفتاح الشيخ 26151052.510.511.557السنطةكفر
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غباشى    48193 مصطفى رشدى محمد المشتركة    شيماء ع مفتاح الشيخ 34.521.5137.58161487.5السنطةكفر

حسن    48194 محمد السيد يسرى المشتركة    شيماء ع مفتاح الشيخ 40301814.51319.51488.5السنطةكفر

العربى    48195 السيد عزت فتحى المشتركة    صفاء ع مفتاح الشيخ 382917.512.510191487.5السنطةكفر

الديب   48196 عبدالحميد ابواليزيد المشتركة    فاتن ع مفتاح الشيخ 3928.519.513.513.519.51668السنطةكفر

الهيل     48197 احمد محمد عبدالرحيم عادل المشتركة    فاطمه ع مفتاح الشيخ 3722.5127.5918.51666السنطةكفر

المير   48198 فتحى عبدالظاهر المشتركة    فاطمه ع مفتاح الشيخ 32196.53.55101153السنطةكفر

الهيل    48199 محمد عبدالرحيم عمادالدين المشتركة    فرحه ع مفتاح الشيخ 393010.513.51219.514.599.5السنطةكفر

الخولى    48200 الدسوقى ربيع فوزى المشتركة    مريم ع مفتاح الشيخ 39.52912.513.512.5201499.5السنطةكفر

السودانى    48201 عبدالله عبدالعزيز محمد المشتركة    مريم ع مفتاح الشيخ 39.52919.751515201989.5السنطةكفر

عبدالله     48202 السيد عبدالله رزق مسعد المشتركة    مريم ع مفتاح الشيخ 37.528161111.519.51588.5السنطةكفر

نصر    48203 عبدالعزيز صلح عزوز المشتركة    منه ع مفتاح الشيخ 3928.5191515201889.5السنطةكفر

الديب    48204 بندارى على كامل المشتركة    منى ع مفتاح الشيخ 287.5106314.51578.5السنطةكفر

الزعبلوى    48205 محمد محمود سامى المشتركة    ندى ع مفتاح الشيخ 37.52614.5129181687السنطةكفر

عبدالغنى    48206 محمد محمود نجاح المشتركة    ندى ع مفتاح الشيخ 35.52713.587.519.251768السنطةكفر

الهيل   48207 على ابواليزيد المشتركة    نورا ع مفتاح الشيخ 3824.514.512.51019.517.568.5السنطةكفر

غباشى    48208 عبدالفتاح صلح عزوز المشتركة    نورهان ع مفتاح الشيخ 3322115.57.51812.576السنطةكفر

رمضان    48209 عبدالله عبدالله محمد المشتركة    نورهان ع مفتاح الشيخ 35.519.511.51410.519.7517.589.5السنطةكفر

سالم   48210 المغاورى ربيع المشتركة    هاجر ع مفتاح الشيخ 3827.519.57.5818.251789السنطةكفر

حبيشى    48211 متولى هادى رمضان المشتركة    هاجر ع مفتاح الشيخ 34.5221013.511.519.51887.5السنطةكفر

ويس    48212 عبدالفتاح محمد عبدالرسول المشتركة    هاجر ع مفتاح الشيخ 392918.51413.52018810السنطةكفر

الخولى   48213 عبدالحارس عونى المشتركة    هاجر ع مفتاح الشيخ 392919.514.514.52017810السنطةكفر

قوش    48214 احمد محمد هانى المشتركة    هانم ع مفتاح الشيخ 32.521107.57.515.515.576.5السنطةكفر

السيد    48215 ابراهيم المغورى الجيوشى المشتركة    هبه ع مفتاح الشيخ 39281914.514.519.51589السنطةكفر
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الهيل   48216 ذكى الحسينى المشتركة    هبه ع مفتاح الشيخ 3115.5107.5417.514.574.5السنطةكفر

طه     48217 الدين صلح السيد ممدوح المشتركة    هبه ع مفتاح الشيخ 39.52919.51413.519.751889.5السنطةكفر

الديب    48218 وصال عبدالمنصف وحيد المشتركة    وسام ع مفتاح الشيخ 392711101018.251676.5السنطةكفر

رمضان     48219 محمد شمخ حسينى سعيد المشتركة    وفاء ع مفتاح الشيخ 392919.515152017.578.5السنطةكفر

الخولى   48220 محب سامى المشتركة    ياسمين ع مفتاح الشيخ 37.518.511.57.57.516.251578.5السنطةكفر

هاشم    48221 محمد ابراهيم فوزى المشتركة   ابراهبم ع مبارك 38.52919.514.751519.7516.589.5السنطةعلى

العكش    48222 ابراهيم محمد مجدى المشتركة   ابراهيم ع مبارك 30.517117.557.51483.5السنطةعلى

سليمان    48223 قنديل على محمد المشتركة   ابراهيم ع مبارك 33.51712.56910.251276السنطةعلى

حجازى    48224 على محمد محمد المشتركة   ابراهيم ع مبارك 28.51711.543711.563.5السنطةعلى

الجعبيرى   48225 عمرمحمد ابوالفتوح المشتركة   احمد ع مبارك 34.521.513.57.55.5101266السنطةعلى

سليمان    48226 البرعى احمد البرعى المشتركة   احمد ع مبارك 302511.59.551216.574.5السنطةعلى

العنانى    48227 السيد عبدالله باسم المشتركة   احمد ع مبارك 36.525.518.510.57.51816.575السنطةعلى

كساب    48228 على عبداللطيف جمال المشتركة   احمد ع مبارك 30.52010537.2514.554.5السنطةعلى

سليم    48229 المصلحى عبدالقادر حسن المشتركة   احمد ع مبارك 359.5144.57.5715.563السنطةعلى

السعدنى   48230 محمود سعيد المشتركة   احمد ع مبارك 239107.543.51767.5السنطةعلى

ابراهيم    48231 شحاته المحمدى صلح المشتركة   احمد ع مبارك 2016.516113.5415.587السنطةعلى

السنبوك    48232 احمد خليفه صلح المشتركة   احمد ع مبارك 36.527.517.513.5910.51688.5السنطةعلى

سليم    48233 عبدالفتاح احمد طارق المشتركة   احمد ع مبارك 332416.513410.516.568السنطةعلى

شاهين     48234 ابراهيم محمد فتحى طارق المشتركة   احمد ع مبارك 22.522.511131.5816.577السنطةعلى

عثمان    48235 حافظ مسعد عبدالحميد المشتركة   احمد ع مبارك 31.52514.513.58.5161687.5السنطةعلى

شحاته     48236 احمد سيد ابراهيم عبدالشهيد المشتركة   احمد ع مبارك 33.523.51613.51511.251487.5السنطةعلى

عمار    48237 فتوح احمد فتوح المشتركة   احمد ع مبارك 28.516.515.57.53416.566.5السنطةعلى

فايد    48238 احمد بدوى ماهر المشتركة   احمد ع مبارك 38302014.5152016.5810السنطةعلى
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الغندور    48239 شريف احمد محمد المشتركة   احمد ع مبارك 35.526.519.513.514.751517.586.5السنطةعلى

السنبوك    48240 احمد اسماعيل محمد المشتركة   احمد ع مبارك 30.523151411101575.5السنطةعلى

يونسسليم    48241 على محمد المشتركة   احمد ع مبارك 372113.511.514171376السنطةعلى

السنبوك     48242 على عبدالوهاب محمد محمد المشتركة   احمد ع مبارك 3925.51914.5151714.578.5السنطةعلى

قمرالدولة   48243 محمد محمد المشتركة   احمد ع مبارك 38.5271813.514.518.51789السنطةعلى

السرسى    48244 ابراهيم محمد هانى المشتركة   احمد ع مبارك 352012.51214.52016.578.5السنطةعلى

بلل    48245 احمد السيد خالد المشتركة   ادهم ع مبارك 318.514.587.514.512.586.5السنطةعلى

سليم     48246 ابراهيم محمد فتحى ايهاب المشتركة   اسلم ع مبارك 37.52315.58.5121716.588.5السنطةعلى

بلل    48247 احمد السيد ماجد المشتركة   اسلم ع مبارك 3927171212121375السنطةعلى

احمد    48248 الشافعى احمد مليح المشتركة   اسلم ع مبارك 31.512101212.58.2511.565السنطةعلى

شليق    48249 عبدالقادر الحسينى محمد المشتركة   الحسينى ع مبارك 331916.51414.519.7512.576.5السنطةعلى

الكيال    48250 سيداحمد السيد ناجى المشتركة   السيد ع مبارك 24.566117.5814.572السنطةعلى

ابوالوفا     48251 ابراهيم امين خالد المشتركة   امين ع مبارك 382819.514.515201676السنطةعلى

غنيمى     48252 محمد النصر سيف محمد المشتركة   اياد ع مبارك 3728131212.51812.578السنطةعلى

العرابي    48253 ابراهيم عبداللطيف ياسر المشتركة   اياد ع مبارك 2111.5104.510.561064.5السنطةعلى

الطنطاوى    48254 المغاورى ابراهيم عادل المشتركة   ايمن ع مبارك 24871310.511.251054.5السنطةعلى

السنبوك     48255 عبدالحميد السيد عبدالحميد احمد المشتركة   ايهاب ع مبارك 242215.510101414.566.5السنطةعلى

الجوهرى   48256 عبدالمطلب عرفه المشتركة   ايهاب ع مبارك نصف32.59159.5111013.56السنطةعلى

درويش    48257 محمد احمد هاشم المشتركة   ايهاب ع مبارك واحد25.512.5117.510513.57السنطةعلى

شليق     48258 عبدالخالق عبدالفتاح اسامه الدين المشتركة   جمال ع مبارك 3617161010.518.510.572السنطةعلى

الشرقاوى    48259 على الحسينى عبدالناصر المشتركة   جمال ع مبارك 24712.57.58121272السنطةعلى

عيد     48260 العبد ابراهيم مطاوع محمد المشتركة   حسام ع مبارك 30.56114.55.513.2513.562السنطةعلى

مقلد     48261 احمد سيد حسن امين المشتركة   حسن ع مبارك واحد105.56واحد24.54104.5السنطةعلى
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سليم    48262 عارف حسن عارف المشتركة   حسن ع مبارك 2971053.55.512.562.5السنطةعلى

السنبوك    48263 حسين حسن محمد المشتركة   حسن ع مبارك 23677.57.57.512.562السنطةعلى

عبدالله     48264 ابوالعل محمد رأفت محمد المشتركة   رأفت ع مبارك 2715107.5961665.5السنطةعلى

عبدالفتاح   48265 الشحات عبدالفتاح المشتركة   رامى ع مبارك 271513.58.59.571566.5السنطةعلى

سليم    48266 عبدالوهاب ابراهيم اشرف المشتركة   رواض ع مبارك 373016.511.51215.251889السنطةعلى

الطنطاوى    48267 السيد محمد هانى المشتركة   زياد ع مبارك 3581210.59.51016.564.5السنطةعلى

ابوالعزم    48268 غازى ابراهيم وليد المشتركة   زياد ع مبارك 392819.513.51219.7516.565.5السنطةعلى

سليم    48269 سيداحمد احمد على المشتركة   سعيد ع مبارك 35.520.516.512.510.51317.586السنطةعلى

عامر    48270 العيسوى السعيد محمد المشتركة   سعيد ع مبارك 37.529181514.519.51356.5السنطةعلى

طمان    48271 عبدالحميد عبدالقادر عبدالشافى المشتركة   سمير ع مبارك 24.5151098.5111465السنطةعلى

عامر    48272 حسين اسماعيل عبدالعزيز المشتركة   عامر ع مبارك 352314.51313.518.518.589.5السنطةعلى

السنبوك   48273 محمد الحمدى المشتركة   عبدالرحمن ع مبارك 3722.51313.513151875.5السنطةعلى

سليم    48274 عبدالحميد الحسينى عادل المشتركة   عبدالرحمن ع مبارك 3320.51110.57.514.512.581.5السنطةعلى

رجب    48275 سالم محمد محمود المشتركة   عبدالرحمن ع مبارك 349.511.5127.51314.564السنطةعلى

الغنام    48276 السيد فخرالدين ناصر المشتركة   عبدالرحمن ع مبارك 38251814.51418.516.566السنطةعلى

الجوهرى   48277 ابراهيم وحيد المشتركة   عبدالرحمن ع مبارك 29.5613.5117.57.2514.585.5السنطةعلى

السخاوى    48278 عبدالباقى احمد محمد المشتركة   على ع مبارك 36.52218.513.51218.2518.567السنطةعلى

شاهين    48279 مصطفى قطب محمد المشتركة   على ع مبارك 37.5271514.514.519.251889.5السنطةعلى

عمار    48280 ابراهيم على سامى المشتركة   عمار ع مبارك 30.5221111.5912.251388السنطةعلى

البشلوى    48281 سليمان محمدى رزق المشتركة   عمر ع مبارك 30.571652.5101262.5السنطةعلى

على    48282 محمد شعبان عبدالعاطى المشتركة   عمر ع مبارك 393019.51514.519.2518.578.5السنطةعلى

غنيمى    48283 على مجدى محمد المشتركة   عمر ع مبارك 333019.75151319.751888.5السنطةعلى

الكيال      48284 محمد احمد سيد السيد محمود المشتركة   عمر ع مبارك 372818.513.51518.251969.5السنطةعلى
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النجار    48285 محمد فتحى حسن المشتركة   فتحى ع مبارك 311515.5102.511.251566السنطةعلى

ابراهيم    48286 ابوالعل ابراهيم احمد المشتركة   محمد ع مبارك 24.58.5105.54.514.510510السنطةعلى

سليم     48287 على المصلحى عبدالقادر احمد المشتركة   محمد ع مبارك 38242014.514.751919710السنطةعلى

السرسى      48288 عبدالحميد محمد طه محمد احمد المشتركة   محمد ع مبارك 3015187.53.5101186السنطةعلى

سليم     48289 ابراهيم محمد محمد احمد المشتركة   محمد ع مبارك 36.526.51712.581712.577.5السنطةعلى

شمندوره    48290 ابراهيم محمود احمد المشتركة   محمد ع مبارك 38.528.516.513.510.518.51665.5السنطةعلى

عبداللة     48291 مصطفى خاطر محمد اسامه المشتركة   محمد ع مبارك 27.51210.57.54.513.2512.553.5السنطةعلى

عيسى    48292 اسماعيل محمد اسماعيل المشتركة   محمد ع مبارك 3217.513.58.57.518.2512.586السنطةعلى

الجمال   48293 محمد اكرم المشتركة   محمد ع مبارك 3929.519.51415201886.5السنطةعلى

السرسى    48294 احمد المحمدى السعيد المشتركة   محمد ع مبارك 3827.517141018.251686السنطةعلى

الغزالى    48295 ابوالعزم غازى السعيد المشتركة   محمد ع مبارك 3022.515.51181615.577السنطةعلى

شبل    48296 محمد ابواليزيد السيد المشتركة   محمد ع مبارك 3315.517.514.7513.519.7512.586السنطةعلى

فايد    48297 احمد عبدالفتاح السيد المشتركة   محمد ع مبارك 37.52819.511.51519.751887.5السنطةعلى
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عامر    48298 مصطفى محمد السيد المشتركة   محمد ع مبارك 30.517.517.513.5817.515.576.5السنطةعلى

السنبوك   48299 فتحى المحمدى المشتركة   محمد ع مبارك 33151384.51513.567السنطةعلى

حريش    48300 على ابراهيم ايمن المشتركة   محمد ع مبارك 2210.5128.52.515.51476السنطةعلى

عثمان    48301 محمد عثمان جمعه المشتركة   محمد ع مبارك 26.5157.522111155.5السنطةعلى

سليم    48302 حسن الحنفى حسن المشتركة   محمد ع مبارك 322215.51051512.567السنطةعلى

السنبوك    48303 عبدالوهاب عبدالخالق ربيع المشتركة   محمد ع مبارك 36.5281913.51318.514.568السنطةعلى

عبدالرحمن    48304 الحسانين محمد سامى المشتركة   محمد ع مبارك 38.52819.515152017.589السنطةعلى

عمار    48305 السباعى عبداللطيف طلعت المشتركة   محمد ع مبارك 35.52819.51413.517.51879السنطةعلى

كساب    48306 على عبداللطيف عادل المشتركة   محمد ع مبارك 35.523.517.525.51417.558.5السنطةعلى

سليم    48307 محمد امين عاطف المشتركة   محمد ع مبارك 35.526.517.5111119.514.559السنطةعلى

عبدالله    48308 المرسى حمدى عبدالعزيز المشتركة   محمد ع مبارك 31.5155.57.52.58.51546السنطةعلى

سليم   48309 عبدالعزيز عبدالعزيزاحمد المشتركة   محمد ع مبارك 6.51746.5صفر27.511101.5السنطةعلى

مندور    48310 احمد محمد عطيه المشتركة   محمد ع مبارك 36281811.513.52016.577.5السنطةعلى

خيره    48311 على محمد على المشتركة   محمد ع مبارك 3728.519.513.514.519.7515.578.5السنطةعلى

فايد    48312 احمد بدوى عيد المشتركة   محمد ع مبارك 392819.513.515201579.5السنطةعلى

مصطفى    48313 عثمان مصطفى فتوح المشتركة   محمد ع مبارك 3122.5188.57.518.51679السنطةعلى

الغنام    48314 متولى محمد مجدى المشتركة   محمد ع مبارك 332516.513.53.5201677.5السنطةعلى

الشافعى    48315 محمد السيد هشام المشتركة   محمد ع مبارك 3930191513.5201876السنطةعلى

زغلول    48316 حافظ محمد وليد المشتركة   محمد ع مبارك 31.52717.597.5191466السنطةعلى

عبدالحميد    48317 السيد عبدالرازق ياسر المشتركة   محمد ع مبارك 3929.519.514152018.587.5السنطةعلى

حجاب    48318 يوسف على يوسف المشتركة   محمد ع مبارك 1213.567واحدواحد261510السنطةعلى

العكش   48319 محمد ابراهيم المشتركة   محمود ع مبارك 24.56.551.51.569.555.5السنطةعلى

الغندور    48320 احمد سيداحمد احمد المشتركة   محمود ع مبارك 34.52719.513.511.519.517.578.5السنطةعلى
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خليل     48321 السيد ابراهيم محمود ايمن المشتركة   محمود ع مبارك 34.52713.57.57.51517.586.5السنطةعلى

سليم     48322 امين محمد محمود رضا المشتركة   محمود ع مبارك 36.52718.5131419.518.578السنطةعلى

الشرقاوى    48323 محمد محمود طلعت المشتركة   محمود ع مبارك 33.522.51614101415.578.5السنطةعلى

عبدالله    48324 محمود محمد عادل المشتركة   محمود ع مبارك 3326.511.51181814.577السنطةعلى

سليم   48325 محمود عبدالعزيز المشتركة   محمود ع مبارك 352819.513.511.518.51677.5السنطةعلى

الجمل     48326 عبدالخالق محمد ابراهيم محمد المشتركة   محمود ع مبارك 2917117.57.513.515.577.5السنطةعلى

خليفه     48327 موسى ابراهيم السيد محمد المشتركة   محمود ع مبارك 26.515107.5511.514.557السنطةعلى

البغدادى   48328 المصلحى محمد المشتركة   محمود ع مبارك 3623171212.517.515.548.5السنطةعلى

ابوالعينين   48329 السيد هشام المشتركة   مروان ع مبارك 382917.5141118.518.569السنطةعلى

عبدالله    48330 محمود محمد عادل المشتركة   مصطفى ع مبارك 36271713.514.52017.579السنطةعلى

ابوعيطه     48331 احمد سيداحمد امين محمد المشتركة   مصطفى ع مبارك 3829.519.5141519.518710السنطةعلى

الحسانين    48332 ابراهيم محمد محمود المشتركة   مصطفى ع مبارك 31.523.514109.512.51756.5السنطةعلى

العطار    48333 محمد امين نبيل المشتركة   معاذ ع مبارك 37.52919.514.513.52018.578السنطةعلى

الدسوقى    48334 ابراهيم ناجى فتحى المشتركة   مهند ع مبارك 3215.513.5107.512.51464.5السنطةعلى

نورالدين    48335 محمد متولى رضا المشتركة   مؤمن ع مبارك 36271813.513.519.51453السنطةعلى

شاهين    48336 على شبل وائل المشتركة   مؤمن ع مبارك 30.51511.57.57.57.512.554السنطةعلى

الدسوقى    48337 ابراهيم ناجى فتحى المشتركة   ناجى ع مبارك 25.515135.53.5111375السنطةعلى

شريف    48338 محمد عبدالمنصف محمد المشتركة   نور ع مبارك 24.515128.52.511.51462.5السنطةعلى

عبدالحميد    48339 احمد عبدالمعطى ابراهيم المشتركة   وحيد ع مبارك 3726.519.51210.518.518.579السنطةعلى

محمد   48340 عبدالظاهر ابراهيم المشتركة   يوسف ع مبارك 2915.511.57.5510.51473السنطةعلى

سويلم    48341 رزق محمد احمد المشتركة   يوسف ع مبارك 32.51510.54415.51569السنطةعلى

العبد    48342 احمد محمد رزق المشتركة   يوسف ع مبارك 38.523.516131017.518.569السنطةعلى

سليم    48343 قاسم شبل السعيد المشتركة   اباء ع مبارك 35.527.516.512.51217.51949السنطةعلى
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فايد    48344 محمود السعيد محمود المشتركة   اخلص ع مبارك 3418.512.512.51017.516.549السنطةعلى

ابوشنب    48345 محمد حسن محمد المشتركة   اسراء ع مبارك 2315105.53.510.51358.5السنطةعلى

عبدالله    48346 البغدادى امين البغدادى المشتركة   اسماء ع مبارك 3727.515.511.514.5181469.5السنطةعلى

مطر    48347 محمود السيد ذكى المشتركة   اسماء ع مبارك 321574.531014.556السنطةعلى

الراعى    48348 حامد عبدالوهاب محمد المشتركة   اسماء ع مبارك 26.5155.54.55.591467السنطةعلى

عبدالمولى    48349 عبدالفتاح عبدالرازق السيد المشتركة   الء ع مبارك 32.520.5138.58.51616.5610السنطةعلى

قمرالدوله     48350 محمد ابوزيد احمد ابوزيد المشتركة   امانى ع مبارك 21.510.555411958.5السنطةعلى

الغنام    48351 الملحى السيد الملحى المشتركة   امانى ع مبارك 35.524.516.5131419.515.569السنطةعلى

شلبى    48352 على عبدالخالق فتحى المشتركة   امل ع مبارك 38.52820131519.7513.5710السنطةعلى

محمد     48353 عبدالسميع عبدالرحمن اشرف المشتركة   امنيه ع مبارك 383019.514.5152016.587.5السنطةعلى

البل    48354 ابوالعل ابراهيم علء المشتركة   ايات ع مبارك 39301914.5152016.5107.5السنطةعلى

الجعبيرى    48355 محمد عبدالعزيز ابراهيم المشتركة   ايمان ع مبارك 39301914.51416.517.586السنطةعلى

ابوالوفا    48356 ابراهيم مامون محمد المشتركة   ايمان ع مبارك 24.515128.58.51112.576السنطةعلى

سليم    48357 عبدالمنعم محمد نبيل المشتركة   ايمان ع مبارك 383019.515152018108.5السنطةعلى

على    48358 احمد صديق محمد المشتركة   ايه ع مبارك 38.528.518.513142016.588السنطةعلى

عامر    48359 حسين محمدصادق اشرف المشتركة   بتول ع مبارك 392919131419.513810السنطةعلى

ابوالنور   48360 على السعيد المشتركة   بسمله ع مبارك 38.528.51913.515201387السنطةعلى

خضر    48361 ذكى عبدالحميد سامى المشتركة   بسمله ع مبارك 21.59.5101.5317976السنطةعلى

الراعى    48362 ابوالوفا عبدالخالق محمد المشتركة   بسمله ع مبارك 27.516.57.53.57.5161176.5السنطةعلى

كساب    48363 على عبداللطيف عطيه المشتركة   بسمه ع مبارك 3724.518.512.51319.517910السنطةعلى

قاسم    48364 محمد عبدالخالق عبدالرؤف المشتركة   بسنت ع مبارك 39.5301913.5152016.5109.5السنطةعلى

سليم    48365 مصطفى مصطفى احمد المشتركة   تماضر ع مبارك 3519.5137.55.5151277السنطةعلى

فايد    48366 احمد عبدالفتاح فايد المشتركة   ثراء ع مبارك 3618.514.510915.513.577السنطةعلى
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صقر    48367 ابوزيد عبدالسميع هشام المشتركة   جنةالله ع مبارك 35211511.57.5151287.5السنطةعلى

قمح    48368 محمود مصطفى حسن المشتركة   حبيبه ع مبارك 36.5221513.51118.513.577السنطةعلى

شحاته    48369 شاهين عبدالمنصف سعيد المشتركة   حبيبه ع مبارك 3515107.55.518.51377السنطةعلى

السنبوك    48370 احمد اسماعيل احمد المشتركة   حنان ع مبارك 32.52511.57.54171468.5السنطةعلى

قرطام    48371 الحسنين محمد السعيد المشتركة   حنان ع مبارك 37.525.518119.519.51798.5السنطةعلى

عمر    48372 ابراهيم الزغبى عصام المشتركة   حنين ع مبارك 362417.510.5518.51287.5السنطةعلى

عبدالله    48373 شفيق متولى فتحى المشتركة   حنين ع مبارك 27.515.5139.52.516.511.595السنطةعلى

الراعى    48374 المصلحى عبدالرحمن صلح المشتركة   خلود ع مبارك 37261813.5141913.599السنطةعلى

غازى    48375 محمد عبداللطيف خالد المشتركة   دنيا ع مبارك 39.5301815151915.598.5السنطةعلى

الخولى   48376 محمد عمادالدين المشتركة   دنيا ع مبارك 39.53019151519.7516.599السنطةعلى

العطار    48377 محمد سعيد خالد المشتركة   دينا ع مبارك 382718141519.751698.5السنطةعلى

عثمان    48378 المرسى المحمدى صلح المشتركة   رحمه ع مبارك 28.51812.545.517.51267.5السنطةعلى

عثمان    48379 ابوبكر عبداللطيف حمدان المشتركة   رنا ع مبارك 3527.516127.518.513.598.5السنطةعلى

الجعبيرى    48380 عبدالفتاح محمد عاطف المشتركة   رنا ع مبارك 372515101017.512.5108السنطةعلى

ابويوسف    48381 محمد احمد محمد المشتركة   رناد ع مبارك 38.53019.51415202099السنطةعلى

سليم    48382 حسن طه عبدالعزيز المشتركة   رنيم ع مبارك 3727.519141519.51787السنطةعلى

يوسف    48383 عبدالفتاح رفعت اشرف المشتركة   رودينا ع مبارك 38.53017.51112.5191787السنطةعلى

سليم    48384 مصطفى سيداحمد امين المشتركة   ريهام ع مبارك 38.5301913.5152019.596.5السنطةعلى

سليم    48385 خضر عبدالعزبز صبرى المشتركة   ريهام ع مبارك 35.524.5181114.75171668السنطةعلى

العكش    48386 عبدالعزيز شوقى ياسر المشتركة   زينب ع مبارك 38.526191414.519.51968.5السنطةعلى

مطر     48387 يوسف محمود حسن اشرف المشتركة   ساره ع مبارك 37.525.515.513.5121817.597.5السنطةعلى

السنبوك    48388 محمد محمد سامى المشتركة   ساره ع مبارك 39302014.5152018.51010السنطةعلى

سليم     48389 مصطفى محمد مجدى المشتركة   سما ع مبارك 39292015152019.579.5السنطةعلى
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عبدالله    48390 مرسى حمدى محمد المشتركة   سميره ع مبارك 281911.511.57.51617.569السنطةعلى

البشلوى    48391 على عبدالفتاح سامى المشتركة   سها ع مبارك 35.528.514.57.58.51718.579.5السنطةعلى

حماد    48392 محمد مصلحى ابراهيم المشتركة   شروق ع مبارك 38.5301912.51219.517.599.5السنطةعلى

عناره    48393 اسماعيل فاروز اسماعيل المشتركة   شروق ع مبارك 2419.513.57.510.517.51678السنطةعلى

سعد    48394 الجوهرى عبدالصادق رضا المشتركة   شروق ع مبارك 393019.515152018.5910السنطةعلى

عبدالله    48395 خلبل السيد محمد المشتركة   شهد ع مبارك 25.515101.53.51313.565.5السنطةعلى

شحاته    48396 شاهين عبدالمنصف محمد المشتركة   شهد ع مبارك 363019.512.51419.751879.5السنطةعلى

بركات    48397 ابراهيم الرفاعى ابراهيم المشتركة   شيماء ع مبارك 3723178.5101916.558.5السنطةعلى

عبدالباقى    48398 محمود امين عبدالرحمن المشتركة   صباح ع مبارك 3929.518151219.519.5910السنطةعلى

كساب    48399 على عبداللطيف على المشتركة   عايده ع مبارك 36.526.514.511.57.515.517.589السنطةعلى

الراعى    48400 عبدالعزيز الدسوقى عبدالهادى المشتركة   علياء ع مبارك 21.511.512.58411.59.551.5السنطةعلى

غنيمى     48401 محمد النصر سيف مجدى المشتركة   علياء ع مبارك 382716.51513.519.51687السنطةعلى

الخضري    48402 عبدالله فريد السيد المشتركة   غاده ع مبارك 37301614.514.5191889.5السنطةعلى

الغنام     48403 ابراهيم محمد ابواليزيد سامح المشتركة   فاطمه ع مبارك 38.52610.51011201996.5السنطةعلى

ماضى    48404 الشافعى احمد طارق المشتركة   فاطمه ع مبارك 35.525.511.511.51019.516.595السنطةعلى

الغنام    48405 محمود ابراهيم محمود المشتركة   فاطمه ع مبارك 37.52816.51515201684السنطةعلى

شلبى    48406 يوسف على يوسف المشتركة   فاطمه ع مبارك 2616.56.57.551012.574السنطةعلى

عثمان     48407 المرسى محمد محمد السيد المشتركة   فرحه ع مبارك 38.53019.51515202088السنطةعلى

الراعى    48408 احمد عبدالحميد احمد المشتركة   كريمه ع مبارك 36.52917.5141519.514.562.5السنطةعلى

حموده   48409 ابراهيم وليد المشتركة   كنزى ع مبارك 37.53019.514.5152018.577.5السنطةعلى

شليق    48410 محمود السعيد محمود المشتركة   مديحه ع مبارك 322510119.515.515.563السنطةعلى

الشرقاوى    48411 على الحسينى جمال المشتركة   مروه ع مبارك 393016.51414.5201478.5السنطةعلى

الغزالى    48412 شحاته محمد شحاته المشتركة   مروه ع مبارك 3322.51012.5111717.566.5السنطةعلى
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العكش    48413 فتوح احمد فتوح المشتركة   مروه ع مبارك 34.52214.5131417.51655السنطةعلى

شليق    48414 احمد عبدالقادر فوزى المشتركة   مريم ع مبارك 31.521111213.518.51474.5السنطةعلى

سليم    48415 عبدالعزيز محمد زكريا المشتركة   ملك ع مبارك 38.529171415201894.5السنطةعلى

البطاوى    48416 احمد عبدالله احمد المشتركة   منه ع مبارك 393019.5151519.52099.5السنطةعلى

العبد       48417 السيد محمد الحسينى السيد الله المشتركة   منه ع مبارك 39.53018.513.515202099.5السنطةعلى

سليم    48418 قاسم السيد الله المشتركة   منه ع مبارك 3830181514.519.51999.5السنطةعلى

الحسانين     48419 ابراهيم المحمدى حسانين الله المشتركة   منه ع مبارك 2425.55.511.51015.515.565.5السنطةعلى

نورالدين     48420 محمد متولى رضا الله المشتركة   منه ع مبارك 39.529.52014.515201979.5السنطةعلى

مرزوق     48421 حسن محمد عيد الله المشتركة   منه ع مبارك 3823.514.514.5918.51673السنطةعلى

شحاته      48422 احمد ابراهيم احمد فوزى الله المشتركة   منه ع مبارك 36.527.513.5121219.51665السنطةعلى

صبحى    48423 رجب محمد الله المشتركة   منه ع مبارك 36.52414.57.581715.551.5السنطةعلى

سنجاف      48424 سالم السيد عبدالعزيز وائل الله المشتركة   منه ع مبارك 33.5231011.591316.575السنطةعلى

عبدالباقى   48425 عبدالرؤف احمد المشتركة   مى ع مبارك 3726.517.514.510.519.51666السنطةعلى

عثمان     48426 ابوبكر لطفى محمد ياسر المشتركة   مى ع مبارك 37291814.514201987السنطةعلى

النجار    48427 محمد فتحى محمد المشتركة   نجلء ع مبارك 30.515752101642.5السنطةعلى

السرسى    48428 عطيه عبدالعليم صلح المشتركة   ندى ع مبارك 37.52917.5151317.51876.5السنطةعلى

على    48429 مصطفى عبدالوهاب على المشتركة   ندى ع مبارك 26.521108.551215.562.5السنطةعلى

سليم    48430 عبدالعزيز شفيق محمد المشتركة   ندى ع مبارك 30241012.513.517.512.563.5السنطةعلى

سليم     48431 مصطفى على عبدالحميد نبيل المشتركة   ندى ع مبارك 312065.546.516.561.5السنطةعلى

الصعيدى    48432 على ابراهيم محمد المشتركة   نسمه ع مبارك 3724.510127.51514.562السنطةعلى

ابوالعينين    48433 محمود عنتر محمود المشتركة   نسمه ع مبارك واحد28.5181085.514175السنطةعلى

شاهين    48434 شحاته المحمدى محمد المشتركة   نعيمه ع مبارك 3219.56931013.562السنطةعلى

سليم      48435 مصطفى السيد فتوح السيد هانى المشتركة   نوال ع مبارك 3728.5191514.52017.578السنطةعلى
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خليل   48436 محمود اشرف المشتركة   نورا ع مبارك 3722.51212.5916.51467السنطةعلى

سليم    48437 عبدالحميد الحسينى عبدالحميد المشتركة   نورا ع مبارك 3729.516.51413.519.51885السنطةعلى

ابوالسعدات    48438 شفيق شفيق رضا المشتركة   نورهان ع مبارك 35.52816.58.59191674.5السنطةعلى

دمشوقه    48439 الجوهرى اسماعيل محمد المشتركة   نورهان ع مبارك 3526.5151310.515.51875السنطةعلى

ناجى     48440 عطيه السيد محمد مجدى المشتركة   هاجر ع مبارك 3121.511.512.59.516.513.542.5السنطةعلى

سليم    48441 كامل عبدالعزيز جمال المشتركة   هبه ع مبارك 32.522109.591716.556السنطةعلى

سليم     48442 المهدى مصطفى مصطفى صفوت المشتركة   هبه ع مبارك 3325.5129.57.518.51845.5السنطةعلى

زغلول    48443 حافظ محمد وائل المشتركة   هنا ع مبارك 33.522.5105.57.515.513.574.5السنطةعلى

عمر      48444 ابراهيم محمد عبدالجواد السيد عرفه المشتركة   هند ع مبارك 31.51810116.5121495السنطةعلى

يونس    48445 ابواليزيد يوسف عبدالناصر المشتركة   ياسمين ع مبارك 2418.55.57.52.516.51754السنطةعلى

الماشي    48446 محمد فوزى وائل المشتركة   ياسمين ع مبارك 23.5236.57.531616.544السنطةعلى

عامر    48447 ابواليزيد عفيفى حسن 3425.5127.57.51313.553السنطةابراهيم

السمنودى    48448 محمود السيد اسامه 3327.513.511.512.5181553السنطةاحمد

الرفاعى    48449 عبدالمنعم عبدالقوى ياسر 38.529.517141319.516.577السنطةاحمد

الرفاعى    48450 حافظ عبدالمغنى فرج 2627.516.5108.5181656السنطةالسيد

احمد     48451 ابوسيد عبدالمعطى السيد محمد 35.52515.511.51319.51456السنطةالسيد

السيد    48452 عبدالمعطى السيد ماجد 35.522.515.513.51117.516.563السنطةحسام

جمعه     48453 محمد جمعه رمضان على 332513.5117.514.51652.5السنطةرمضان

عفيفى     48454 رأفت محمد ابراهيم الدين 35.5206.53311.513.552السنطةسيف

ابوالسعود   48455 عبدالحميد عبدالحى 38.526191211.5191868.5السنطةصبرى

عامر    48456 عبدالسلم عبدالبديع جمال 35.520.510.57.57.5151855السنطةعبدالبديع

الدين     48457 نصر احمد محمد احمد 2718.57.57.57.5131666.5السنطةعبدالرحمن

رضوان    48458 جبر ابراهيم جبر 35.528.518.51311191867السنطةعبدالرحمن
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البابلى    48459 مندور عبدالعليم محمد 3828.51912.510.519.51855.5السنطةعبدالرحمن

الكفراوي    48460 امام عبدالعال امام 3327.515.512.591317.566السنطةمحمد

ابراهيم    48461 غازى عباس خالد 35.528171212.518.516.584.5السنطةمحمد

شحاته    48462 عبدالجواد نجيد خليفه 32.52914.587.518.51374السنطةمحمد

الصعيدى    48463 عبدالمعطى السيد رزق 363019141519.51789.5السنطةمحمد

الساعى    48464 مصطفى احمد سمير 2615107.54.5161572.5السنطةمحمد

حمرة    48465 على محمد عبدالعزيز 3518.512108.517.514.564.5السنطةمحمد

ابوالسعود   48466 جوده عبدالمجيد 3016.57.587.5151154.5السنطةمحمد

عيد     48467 محمد قطب محمد عنتر 34.518108.57.513.515.574.5السنطةمحمد

احمد    48468 رشاد زهران فتحى 33186.585.515.51484السنطةمحمد

مسلم    48469 احمد محمود احمد 3320.57.57.52.51413.563.5السنطةمحمود

رمضان    48470 عبدالهادى مصطفى محمد 35.5226.583.51311.554السنطةمصطفى

شحاته    48471 عبدالجواد نجيد عبدالجواد 31.52617.5108.516.510.574السنطةنادر

الخطيب    48472 محمود عبدالعزيز يسرى 373018.513.514.52018.586.5السنطةامنيه

حسين    48473 عبدالجليل شبل محمود 29.518.57.510.510.51917.586السنطةانغام

عجوه     48474 محمد احمد محمد ابراهيم 383019.51415201774السنطةثريا

رفاعى    48475 عبدالعزيز عبدالنافع حسان 37.5291914.51519.51575.5السنطةحبيبه

المصلحى   48476 محمود حسن 35.530191013191674السنطةرنا

الشافعى    48477 عبدالرازق عبدالدايم انور 3521.57.511.51217.518.578السنطةزينب

عبدالباقى    48478 على عبدالمنجى عبداللطيف 3325.579817.51178السنطةساره

عفيفى    48479 عبدالعزيز محمد ابراهيم 3628.51611.59.51914.566.5السنطةشروق

صالح    48480 عبدالله المحمدى عبدالله 37.53017.51415191686السنطةشهد

عجوه     48481 محمد احمد كمال رياض 35.520.5178.51017.518.557.5السنطةشيماء
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محمد    48482 عبدالمعطى عبدالمحسن ابوالمعاطى 31.52713143.519.51667.5السنطةلمياء

خطاب     48483 سالم محمد عبدالستار محمد 3829.5181411201778السنطةمحاسن

الفقى    48484 عبدالفتاح عرفه محمود 37.529.51915152018.577.5السنطةمريم

محمد    48485 احمد على محمد 32.52410105161868.5السنطةنسمه

حماد    48486 محمد ابراهيم رمضان 2711.567.55.515.51169.5السنطةهاجر

ابراهيم    48487 غازى عباس طارق 24.521107.510141456.5السنطةهايدى

مسعود   48488 محمد ياسر 33.5241998.518.516.569السنطةهبه

الصعيدى     48489 محمد السيد لطفى جلل 372614107.518.51968.5السنطةهند

راشد     48490 سليم محمد راشد ناجى 3724.511.5131019.515.575.5السنطةاحمد

حافظ    48491 عبدالمنعم السباعى عبدالمنعم 3929.51914.514201585.5السنطةايهاب

موسى    48492 طه عبدالحميد طه 3628181414201776السنطةخالد

حموده     48493 عبدالحى طلعت محمد محمد 362914107.519.511.575السنطةزياد

السحيمى    48494 محمد الدسوقى احمد 29.5157.53319.513.564السنطةعبدالرحمن

موسى    48495 يسن شوقى محمد 27.516.57.53214.511.543.5السنطةعمر

راشد    48496 على محمد اسامه 3627.518141419.51686.5السنطةمحمد

عبدالهادى   48497 عبدالكريم مصطفى 38.5282014.513.52018.578.5السنطةحبيبه

ابوالعز    48498 مصطفى محمد اشرف 33231212.51117.513.567.5السنطةدنيا

طايل    48499 شوقى محمد السيد 3325.510129171766السنطةلطيفه

حواش     48500 عبدالمجيد يونس احمد بيومى 36.526.5181514.518.51778.5السنطةمنه

عبدالعال   48501 امين حمدى المشتركة  ابراهيم ع 30.52611111218.514.578.5السنطةالجعفرية

البسطويسى   48502 مصطفى عاطف المشتركة  ابراهيم ع 3426.5161412.5191578.5السنطةالجعفرية

الماحى    48503 لطفى محمد ناصر المشتركة  ابراهيم ع 342814.513.512.5191578.5السنطةالجعفرية

حجاج   48504 ابراهيم اسامه المشتركة  احمد ع 35.527.513.51413.5201377.5السنطةالجعفرية
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النشيلى   48505 ربيع حسام المشتركة  احمد ع 352813.51413.52011.578.5السنطةالجعفرية

الماحى   48506 عبدالعظيم حمدى المشتركة  احمد ع 332411.51311.518.51268السنطةالجعفرية

الحويرى   48507 المحمدى سمير المشتركة  احمد ع 36.5291512.514.52015.558.5السنطةالجعفرية

شاهين    48508 عبدالفتاح محمود سمير المشتركة  احمد ع 3424.511.512.511.519.751458.5السنطةالجعفرية

خضر   48509 محمود عبدالقادر المشتركة  احمد ع 342714.51312.52015.568.5السنطةالجعفرية

العطار   48510 حلمى ماهر المشتركة  احمد ع 35.5291714142016.568.5السنطةالجعفرية

البسيونى   48511 غريب محمد المشتركة  احمد ع 352919.513.513.5201988السنطةالجعفرية

الدبى   48512 عبداللطيف ياسر المشتركة  احمد ع 34.53016.512112018.578السنطةالجعفرية

حجاب   48513 الرفاعى ناصر المشتركة  اسلم ع 27.524.510128.5191777.5السنطةالجعفرية

سالم    48514 فتوح فؤاد فتوح المشتركة  امير ع 27.522.51010.59.517.516.577.5السنطةالجعفرية

المحلوى   48515 عبدالرحمن قبارى المشتركة  جلل ع 34291410.5101917.578.5السنطةالجعفرية

العراقى   48516 حسن المدثر المشتركة  حسن ع 2718.5107.581812.578.5السنطةالجعفرية

ياسين     48517 على السيد سعد السيد المشتركة  خالد ع 36.53012.51514.519.51379السنطةالجعفرية

عبدالعزيز     48518 منصور طه ربيع محمد المشتركة  ربيع ع 34.52718.51210.519.51468.5السنطةالجعفرية

الشعراوى   48519 امين هانى المشتركة  سامى ع 36261812.512.52017.567.5السنطةالجعفرية

ابراهيم     48520 محمد عبدالمغيث محمد يسرى المشتركة  شريف ع 35.529181413201768.5السنطةالجعفرية

البكر    48521 عابد محمود رمضان المشتركة  عابدين ع 20.525109.510.519.511.567السنطةالجعفرية

الحداد   48522 عبدالحميد ياسر المشتركة  عبدالحميد ع 25.519.577.5817.51057السنطةالجعفرية

بسيونى   48523 عبدالحميد يوسف المشتركة  عبدالحميد ع 23.516511.51013.51875السنطةالجعفرية

سالم   48524 ابوالفتح ابراهيم المشتركة  عبدالرحمن ع 3729.5201415202079السنطةالجعفرية

قاسم   48525 حسنى على المشتركة  عبدالرحمن ع 28.521131313.5171756السنطةالجعفرية

البحراوى   48526 عواد فتحى المشتركة  عبدالرحمن ع 33301914152017.578السنطةالجعفرية

حسن   48527 محمد محمود المشتركة  عبدالرحمن ع 28.52010129.517.514.578.5السنطةالجعفرية



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2257

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوالنصر    48528 حلمى احمد هشام المشتركة  عبدالرحمن ع 37.53015141419.752079السنطةالجعفرية

ابوزيد    48529 مرسى عبدالعاطى خالد المشتركة  عبدالعاطى ع 382811.514131819.588السنطةالجعفرية

الماحى   48530 عبدالعظيم على المشتركة  عبدالعظيم ع 2622.51013.5915.518.576.5السنطةالجعفرية

ابراهيم     48531 وهبه المحمدى محمد ربيع المشتركة  علء ع 2720.5101181619.556السنطةالجعفرية

الكومى   48532 على رياض المشتركة  على ع 21246.512.5913.51757السنطةالجعفرية

القاضى     48533 السيد عيد محمد سامى المشتركة  عمر ع 3626.516121318.52078.5السنطةالجعفرية

العميرى   48534 سعيد كمال المشتركة  عمر ع 34.5301713.514.519.52079.5السنطةالجعفرية

ابواحمد     48535 محمد الكيلنى محمد احمد المشتركة  عمرو ع 203069.7512.5817.588السنطةالجعفرية

العميرى   48536 جمال خالد المشتركة  عمرو ع 22.528.514910.514.518.577السنطةالجعفرية

عابدين    48537 طلعت العابدين زين المشتركة  عمرو ع 36.53019.51415202078.5السنطةالجعفرية

القاضى     48538 السيد عيد محمد سامى المشتركة  عمرو ع 31.522.514.513.51416.518.577.5السنطةالجعفرية

جنش    48539 على احمد سامح المشتركة  عواد ع 2417101210.513.518.588.5السنطةالجعفرية

الحداد    48540 محمد عبدالعزيز ياسر المشتركة  فارس ع 372919.51415192079.5السنطةالجعفرية

ابوعلى    48541 على احمد رضا المشتركة  كريم ع 35.527.515.514.514.75182079السنطةالجعفرية

رجب    48542 عبدالحميد عبدالسلم ماجد المشتركة  كريم ع 2425101211.512.518.569.5السنطةالجعفرية

العطار     48543 ابراهيم محمد حلمى ايمن المشتركة  مازن ع 30.524.5101310.517.517.577.5السنطةالجعفرية

يوسف    48544 محمد عبدالفتاح ايمن المشتركة  محروس ع 2928.510.514.59.51718.569السنطةالجعفرية

شاهين   48545 محمد احمد المشتركة  محمد ع 28.517.5107.51.518.51877.5السنطةالجعفرية

الحداد    48546 الخضرى سعد اسامه المشتركة  محمد ع 2920.510.57.5518.51879.5السنطةالجعفرية

ابوليله    48547 ربيع محمد اسامه المشتركة  محمد ع 33.524.5147.5819.52078السنطةالجعفرية

البكر    48548 ابوالفتح محمد اشرف المشتركة  محمد ع 36.5302014152020610السنطةالجعفرية

مدين   48549 محمود رضا المشتركة  محمد ع 332716.512.511.519.51869السنطةالجعفرية

صيام   48550 سعيد سامح المشتركة  محمد ع 35.5281814.514192069.5السنطةالجعفرية
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احمد    48551 سيد سعيد سمير المشتركة  محمد ع 3012.513147.518.51369السنطةالجعفرية

الشامى   48552 عبدالعظيم سمير المشتركة  محمد ع 311818.51413.519.51969.5السنطةالجعفرية

حماد   48553 عبدالعظيم شريف المشتركة  محمد ع 27.513.51413.512.5191958.5السنطةالجعفرية

منصور    48554 محمد السيد طلعت المشتركة  محمد ع 35.525.51913.515201969السنطةالجعفرية

الحداد    48555 عبدالباسط محمد عادل المشتركة  محمد ع 27.522.513.513.55.5191668السنطةالجعفرية

البشار   48556 فوزى عبدالسلم المشتركة  محمد ع 35.52115.512.58.5201959السنطةالجعفرية

ابوالخير    48557 بليغ محمد عبدالسميع المشتركة  محمد ع 2496.5118.5181668السنطةالجعفرية

بسيونى   48558 عبدالعزيز عزت المشتركة  محمد ع 28.521.511.51410.5192058السنطةالجعفرية

ابوعلى   48559 سعيد علء المشتركة  محمد ع 37.53019.51415201969.5السنطةالجعفرية

ابوعلى    48560 على طه على المشتركة  محمد ع 32.53017.514142019.569السنطةالجعفرية

علبه   48561 على على المشتركة  محمد ع 251712.513112018.568السنطةالجعفرية

الدهل   48562 السيد محمد المشتركة  محمد ع 27.516.511117.519.519.557.5السنطةالجعفرية

احمد   48563 ابواليزيد محمود المشتركة  محمد ع 27.59712819.517.577.5السنطةالجعفرية

متولى    48564 متولى فرج هانى المشتركة  محمد ع 23.59.51012.5518.51777.5السنطةالجعفرية

عطيه    48565 محمد مصطفى وليد المشتركة  محمد ع 3412.515.51311.5191979.5السنطةالجعفرية

السعدنى   48566 محمود ابراهيم المشتركة  محمود ع 29.514.51013.5101718.568.5السنطةالجعفرية

القاضى   48567 محمد ربيع المشتركة  محمود ع 30281312.53192078السنطةالجعفرية

على   48568 محمود صبحى المشتركة  محمود ع 34301812.5122019.558السنطةالجعفرية

الحويرى    48569 احمد محمود ماهر المشتركة  محمود ع 35.527.5191415202078السنطةالجعفرية

طلبه    48570 رياض صبحى هانى المشتركة  محمود ع 19.59731.51215.549السنطةالجعفرية

محمود    48571 احمد ابواليزيد ابراهيم المشتركة  مصطفى ع 282613.512517.517.569السنطةالجعفرية

شحاته    48572 ابوالعزم محمد ابوالعزم المشتركة  مصطفى ع 32.5261812.57.518.51869.5السنطةالجعفرية

زهانه    48573 سعيد محمد فهمى المشتركة  مصطفى ع 30.520.516.512818.51869السنطةالجعفرية
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سالم   48574 عبدالعظيم نزيه المشتركة  مصطفى ع 35261710.56.517.51867.5السنطةالجعفرية

ابوعلى    48575 محمد عبدالستار وجيه المشتركة  مصطفى ع 27251711515.518.568السنطةالجعفرية

البسطويسى   48576 يونس خالد المشتركة  ممدوح ع 22201111.52.512.51559السنطةالجعفرية

سالم    48577 منير محمد ابراهيم المشتركة  منير ع 35.53017.51311.52015.579السنطةالجعفرية

الحداد    48578 محمود عبدالسلم السيد المشتركة  نادر ع 18.5191413.57.5131868.5السنطةالجعفرية

القاضى    48579 السيد محمد السيد المشتركة  نادر ع 33.526.5181410.519.52069السنطةالجعفرية

سليمان   48580 محمد خالد المشتركة  وليد ع 3527.514.513.57.51817.568.5السنطةالجعفرية

احمد     48581 فتوح الشحات محمد اسامه المشتركة  يوسف ع 3630191410.52016.568.5السنطةالجعفرية

البابلى   48582 محمد جمال المشتركة  يوسف ع 323015.5128.52017.559السنطةالجعفرية

عبدالجواد    48583 احمد محمد حمدى المشتركة  يوسف ع 35.52817.513.51219.515.556السنطةالجعفرية

المحلوى   48584 ابراهيم محمد المشتركة  اسراء ع 35281813.59.5191878.5السنطةالجعفرية

ياسين     48585 على السيد سعد محمد المشتركة  اسراء ع 33.5281713.511.519.51678.5السنطةالجعفرية

مرسى    48586 محمد ابوالفتح جابر المشتركة  اسلم ع 2923105.51.511.51876السنطةالجعفرية

الماحى    48587 عزت احمد حسين المشتركة  اسماء ع 33.52814138201989السنطةالجعفرية

عقده    48588 السيد محمد وجيه المشتركة  اسماء ع 37.53019.513.515202079السنطةالجعفرية

الحويحى    48589 النويهى جمعه صلح المشتركة  اشرقت ع 26.516105.54.51511.554السنطةالجعفرية

الجيار   48590 وجيه نادر المشتركة  الء ع 2420104.5416.51355.5السنطةالجعفرية

الحويرى   48591 محمود مجدى المشتركة  امنيه ع 38.529.519.512.5142017.558السنطةالجعفرية

حبش    48592 صبحى محمد محمد المشتركة  امنيه ع 36.53019.512112016610السنطةالجعفرية

الحفناوى   48593 جابر رضا المشتركة  اميره ع 27.56108.54.5181399السنطةالجعفرية

عبدالله    48594 احمد محمد وليد المشتركة  اميره ع 2419105216.56610السنطةالجعفرية

العرب     48595 عز الدسوقى ابراهيم شبل المشتركة  ايمان ع 3128.51810.55.519.51659.5السنطةالجعفرية

عيسى   48596 السيد رفعت المشتركة  ايه ع 40302014.5152020510السنطةالجعفرية
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ابوعلى   48597 ربيع عبداللطيف المشتركة  ايه ع 39302015152019710السنطةالجعفرية

الزرقانى   48598 محمد مجدى المشتركة  ايه ع 27.51811.52.5416.513.578السنطةالجعفرية

الدماطى   48599 جمال محمود المشتركة  ايه ع 3421.5107.55.51917710السنطةالجعفرية

الجعبيرى   48600 عبدالعظيم مصطفى المشتركة  ايه ع 393017.513.5818.512.568.5السنطةالجعفرية

الكلوى    48601 ابراهيم احمد مجدى المشتركة  بسنت ع 36.5291813.51319.51879.5السنطةالجعفرية

عبيد    48602 محمد طاهر ماهر المشتركة  تغريد ع 2815107.54.518.51558السنطةالجعفرية

المعوطى     48603 عبدالسلم ربيع محمد اسامه المشتركة  تقى ع 31.51777.57.517.51578السنطةالجعفرية

الخضرى   48604 سعد محمود المشتركة  حبيبه ع 3120.5105.5517.51567.5السنطةالجعفرية

صبحى   48605 محمد عبدالفتاح المشتركة  حنان ع 37.52814.511.58.52016.568.5السنطةالجعفرية

ابوعلى    48606 على احمد رضا المشتركة  خلود ع 382917.5121219.52077.5السنطةالجعفرية

مطر    48607 حسن محمد ابوبكر المشتركة  دنيا ع 30.52516.55.541613.566السنطةالجعفرية

الشعراوى    48608 ماهر محمد حسام المشتركة  دنيا ع 362916.51213.518.51669السنطةالجعفرية

حسن   48609 محمد محمود المشتركة  رحمه ع 37.525.51511.513.52016610السنطةالجعفرية

الحداد   48610 محمد وحيد المشتركة  رحمه ع 312315.57.53.5181658السنطةالجعفرية

زهانه    48611 سعيد محمد عاطف المشتركة  رقيه ع 36.528.517.5111319.518.568السنطةالجعفرية

غباشى   48612 عبدالجواد ربيع المشتركة  رنا ع 24.521.5107.57.510.51058.5السنطةالجعفرية

الحويرى    48613 احمد محمد رضا المشتركة  رنا ع 36.52717.513.5122019.588.5السنطةالجعفرية

زهانه   48614 سمير محمد المشتركة  رنا ع 26.5153.5127.5101169.5السنطةالجعفرية

جعفر   48615 احمد ابراهيم المشتركة  رنين ع 3427101210.518.51469.5السنطةالجعفرية

الجنيدى    48616 تميم محمد انور المشتركة  ساره ع 3729.51812.512.519.751689.5السنطةالجعفرية

الرملى   48617 عبدالعزيز محمد المشتركة  ساره ع 3828181314191479السنطةالجعفرية

الله    48618 عطا محمد صبحى المشتركة  سحر ع 372919131419.51679.5السنطةالجعفرية

عبدالمعطى    48619 سامى محمد ايهاب المشتركة  سلوى ع 38.528181111.52017.579.5السنطةالجعفرية
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الحداد    48620 ابوالفتوح احمد محمد المشتركة  سندس ع 38302013.514.75202089.5السنطةالجعفرية

محفوظ    48621 فاروق محمد جابر المشتركة  سهيله ع 38.52619.512.512.519.51978.5السنطةالجعفرية

الصعيدى    48622 السيد ربيع محمد المشتركة  شروق ع 34.521.5189.59.5181979السنطةالجعفرية

كسبه    48623 محمد محمد ممدوح المشتركة  شروق ع 37.527.5107.5817.51679.5السنطةالجعفرية

ابوالخير   48624 ابوالفتح يحيى المشتركة  شروق ع 37.52717129.5201488.5السنطةالجعفرية

سالم    48625 اسماعيل عبدالفتاح محمد المشتركة  شهد ع 3827.51712132015.588.5السنطةالجعفرية

العشرى    48626 ابراهيم حسن طارق المشتركة  شيماء ع 2920.5109.55.514.51677.5السنطةالجعفرية

البحراوى    48627 عبدالسميع احمد السيد المشتركة  عل ع 3424.512.5111018.512.588السنطةالجعفرية

عامر    48628 احمد محمد محمد المشتركة  غاده ع 30.516.510.54.55.515.51687السنطةالجعفرية

السيد   48629 قطب صابر المشتركة  فاطمه ع 37.526151281817.578.5السنطةالجعفرية

البحراوى   48630 ابراهيم عبدالواحد المشتركة  فرح ع 3825.517.511.5919.7517.578.5السنطةالجعفرية

البكر    48631 عابد محمود ابراهيم المشتركة  كريمه ع 2424.510105121078.5السنطةالجعفرية

الماحى    48632 على سعيد محمد المشتركة  مروه ع 35.52810.511.510191879.5السنطةالجعفرية
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الدماطى   48633 محمد ابوالعل المشتركة  مريم ع 30241034.5131556.5السنطةالجعفرية

الحداد    48634 عبدالباسط محمد ايمن المشتركة  مريم ع 41413.555.5نصف27.5195.5السنطةالجعفرية

المنشاوى    48635 صبحى امين علء المشتركة  مريم ع 3423.513.51310191979السنطةالجعفرية

الشربينى    48636 محمود فرج محمد المشتركة  مريم ع 3728.519.512.510191879السنطةالجعفرية

مسعد     48637 عبدالمعطى محمد كرم الله المشتركة  منه ع 38.53019.51214.52017810السنطةالجعفرية

العميرى    48638 سعيد كمال الله المشتركة  منه ع 3830181212201989.5السنطةالجعفرية

العراقى   48639 فتوح محمود المشتركة  منى ع 37.523.515129.5201889السنطةالجعفرية

الجندى   48640 الحسينى محمد المشتركة  ميار ع 39292013.515201899السنطةالجعفرية

سالم     48641 السباعى البندارى محمد عادل المشتركة  ميرنا ع 39.530201214.519.518910السنطةالجعفرية

الماحى    48642 شكرى محمود حاتم المشتركة  نانسى ع 237723.5101275السنطةالجعفرية

البسيونى    48643 حلمى احمد ايمن المشتركة  ندى ع 38.53019.513.5152019810السنطةالجعفرية

الطويل   48644 السيد عبدالمعطى المشتركة  ندى ع 3828.51812.511201889.5السنطةالجعفرية

بدوى   48645 محمد مصطفى المشتركة  ندى ع 26.515631.510.512.566السنطةالجعفرية

عبده      48646 السيد على لطفى محمد ياسر المشتركة  ندى ع 38.5271811.512.5201268السنطةالجعفرية

حامد    48647 عبدالهادى عبدالعاطى زغلول المشتركة  نوران ع 36.52617.512.511201588السنطةالجعفرية

مدين   48648 محمود رضا المشتركة  نورهان ع 30.5157.5321014.575.5السنطةالجعفرية

يوسف    48649 محمد حمدى عبدالفتاح المشتركة  نورهان ع 27.5187.57.55.512768.5السنطةالجعفرية

شيحه    48650 عبدالمقصود يحيى يحيى المشتركة  نيره ع 38.5302014.515202079.5السنطةالجعفرية

مطر   48651 ابوبكر هانى المشتركة  هاجر ع 26.518.5102.53141386السنطةالجعفرية

البحراوى    48652 عبدالمعطى محمد حمدى المشتركة  ولء ع 38.52919.512142017.588.5السنطةالجعفرية

ابوعلى   48653 ربيع عبداللطيف المشتركة  ياسمين ع 3929.52012.514.52019.588السنطةالجعفرية

مدين   48654 عبدالباسط عبدالقادر 3625.51811.513201576السنطةابراهيم

صقر   48655 ابراهيم محمد 33.519.516.58.511171666السنطةابراهيم

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد
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قادوس    48656 ابوالعزم ابراهيم ياسر 26.511.516.57.511.51514.565.5السنطةابراهيم

حتاته   48657 عبدالحكيم ايمن 3424.51811.513.51914.595السنطةاحمد

سليمان   48658 محمد رسمى 30.518165.51113.511.565السنطةاحمد

المصرى   48659 حسوبه زكريا 3120.517.591213.513.574.5السنطةاحمد

السيد     48660 محمد عبدالنبى محمد سعيد 3624.517.51111.51619.574.5السنطةاحمد

مصباح   48661 محمد سمير 36.524.52010.51419.51674السنطةاحمد

الجعبيرى   48662 حلمى عبدالمقصود 38281910.513.519.51684.5السنطةاحمد

عوض   48663 فرج محمود 37.528.51811.514201674السنطةاحمد

العراقى    48664 محمود محمد محمود 36.52618.51313.5201675.5السنطةاحمد

بدوى    48665 السيد بدوى يحى 18.51211.54.54131475.5السنطةاحمد

موسي    48666 ابراهيم البكرى محمد 18.515125.57.5121166السنطةالبكرى

خليل   48667 السيد عبدالمقصود 2791410815.513.576السنطةالسيد

مصباح   48668 حسين محمد 231211.54510.5744السنطةالسيد

القصار   48669 محمد احمد 342616.51013.5191387السنطةبهاء

المصرى   48670 حسوبه محمود 3425.517.59.511181575.5السنطةخالد

رضوان   48671 على يحيى 3728.5189.5121816.584.5السنطةزياد

السعداوى    48672 جبر ابراهيم احمد 2310.5103910775السنطةسامح

الدهل   48673 محمد زغلول 23.517.512310.515.51364.5السنطةسعد

متولى   48674 عبدالرحمن محمود 372916.5101417.51775السنطةسفيان

قاسم    48675 سليمان محمد الدين 301710.59.5912.51063.5السنطةسيف

حسين    48676 احمد عبدالسلم عبدالسلم 27.515.5132.57.5101664السنطةعبدالخالق

حتاته   48677 عبدالفتاح احمد 26.52311.547.51110.552.5السنطةعبدالرحمن

المحلوى   48678 عبدالصادق محمد 3528.518121218.51664السنطةعبدالرحمن
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السكافى    48679 الخضرى محمد ابراهيم 342716111115.51673.5السنطةعبدالفتاح

حماد   48680 عبدالفتاح ايهاب 29.519.5102551062.5السنطةعبدالفتاح

لشين   48681 المرسى مصطفى 26.5206.553.54.5462.5السنطةعبدالله

داود     48682 محمد عبداللطيف على اشرف 38302013.514.75202089.5السنطةعلى

شيحه   48683 عبدالستار عبدالقادر 372719.513.514.519.518.585.5السنطةعمر

شويل   48684 شوقى خالد 36.528191014.519.51575السنطةعمرو

عبدالسلم    48685 عوض ابراهيم ربيع 33.525.510.51013.5141564السنطةعمرو

بكر    48686 سالم على بكر 35.520.5128.512.515.51453.5السنطةفتحى

العطار    48687 محمد حلمى وجيه 19.512.51039.5610.553السنطةكرم

الله    48688 جاب محمد ابراهيم 235102.57.54.56.553السنطةمحمد

حجاب    48689 جابر محمد ابراهيم 228.561.556.56.542.5السنطةمحمد

الشنتناوى      48690 المرسى عواد شوقى محمد احمد 51011.552واحد2816.510السنطةمحمد

عيسى   48691 محمد احمد 30.57.572.58.5111153.5السنطةمحمد

عبدالمجيد   48692 على السيد 30.511.51081410.56.555السنطةمحمد

الجعبيرى   48693 حلمى ايهاب 3924.51913.514.519.51456السنطةمحمد

عقده      48694 عبدالعزيز نبيل محمد ايهاب 3926.5201413.519.515.582.5السنطةمحمد

ابوسلمه   48695 محمد خالد 2620.5107.58101152.5السنطةمحمد

الكومي   48696 محمد رشدى 2818.51047.5191253السنطةمحمد

الشهب   48697 حامد رضا 35221588.519.513.564.5السنطةمحمد

ابوعلى   48698 سيداحمد رضا 34.523178.5819.51454.5السنطةمحمد

محمد    48699 المهدى محمد رضا 37261212111816.566.5السنطةمحمد

الشيخ   48700 محمد طارق 332413.57.5815.51455.5السنطةمحمد

خليفه   48701 محمد عبدالرحمن 36.52617.510.510171886.5السنطةمحمد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2265

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشرقاوى    48702 يوسف على عطيه 1615107.5212.51575السنطةمحمد

الدهل   48703 محمد مجدى 29.51711.537.515.51764السنطةمحمد

حماد   48704 محروس ممدوح 32.515127.58.5151963.5السنطةمحمد

عبدالله    48705 احمد محمد نصر 221711.53.581117.574السنطةمحمد

بدوي   48706 عبدالفتاح هشام 17.59.57.547.511.517.562.5السنطةمحمد

الغزالى    48707 البكرى محمدلطفى ايمن 4.51311.584واحد18.5156.5السنطةمحمود

البرعى    48708 محمد احمد محمد 2710.5117.55.514.513.565السنطةمحمود

شيحه    48709 ماهر ابراهيم مسعد 362818.511.5132018.564.5السنطةمحمود

الوالى   48710 محمد حافظ 332012.511.5121916.574.5السنطةمصطفى

الريحانى   48711 نصر صلح 36.527191413.52017.575السنطةمصطفى

عبدالعزيز    48712 محمد مصطفى عبدالعزيز 3722191110.52017.574.5السنطةمصطفى

العراقى    48713 محمد شبل ابراهيم 2821147.55.515.51652السنطةيوسف

قيران   48714 عبدالمنعم ابواليزيد 3126.513.511.57.5161774السنطةيوسف

عطاالله   48715 احمد اسامه 3928.519.51412.520775السنطةيوسف

حتاته     48716 احمد سيد فتوح محمد 36.51917.59.5819.51784.5السنطةيوسف

المعوطى    48717 السباعى محمود محمود 29.54.57.54.581715.557السنطةيوسف

عبداللطيف    48718 محمد يحى خليل 21752.5412.516.577.5السنطةاحلم

ابوعلى   48719 الدسوقى عبدالهادى 39.528.51912.513.52019.599السنطةاسراء

عبدالمطلب     48720 عبدالباسط السيد احمد 34.51813.59.5819.51987السنطةاسلم

الكومى    48721 معوض السيد عادل 299115.57.519.51968السنطةاسلم

العجمى    48722 عباس شلبى علء 17.55101.551916.566.5السنطةاسلم

يوسف    48723 محمد يوسف حسين 38.52815.513.5142018.589السنطةاشرقت

عبدالقادر    48724 عبدالحميد محمد عمرو 382817.51111202089.5السنطةاعتدال
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احمد    48725 شبل الدسوقى ابراهيم 39.53018.513.514202099السنطةامل

شمله   48726 محمد محمود 39.53018.51314202089السنطةامنيه

عبدالله   48727 ابراهيم احمد 39.53019.513.514.5202089السنطةاميره

ابراهيم    48728 احمد عواد سعيد 3821167.58.5202089.5السنطةاميره

دوسو    48729 ابراهيم على غريب 29.51214.58818.516.566.5السنطةانجى

الدبى    48730 محمد فوزى خالد 39.527.519.510.514.5202078.5السنطةايمان

ابوعلى    48731 محمد محمدعبدالرحيم ياسر 39.530201414.5202089.5السنطةبسنت

ابوعلى    48732 محمد محمدعبدالرحيم ياسر 39.53019.51514.5202099.5السنطةبوسى

شيحه   48733 احمد مجدى 39.52819.51415202089.5السنطةتقى

ابراهيم    48734 السيد محمد ابراهيم 35.515142.57.5192089السنطةجهاد

شاهين    48735 السيد محمد ابراهيم 36.524107.511.5202089.5السنطةحميده

البشار    48736 محمد فوزى اسامه 392515.51213.5201989السنطةحنان

سعد    48737 حداد محمد هانى 2132058.5واحد1145.5السنطةحنان

عبدالله    48738 عبدالحميد محمد ياسر 39291813.513.5192087السنطةخلود

سعيد    48739 مرسى مصطفى مصطفى 32.51811.54.57.51018.576.5السنطةدعاء

الكومى   48740 معوض عبدالمقصود 383018.51414.5202087السنطةدنيا

الشاذلي   48741 عبدالعزيز احمد 20.515.5109.57.57.51476.5السنطةدينا

منصور    48742 طه محمد عماد 38292012.513.5202088السنطةرحمه

بركات   48743 محمود محمد 312367.58.5132087السنطةرحمه

محمد    48744 صالح محمد شريف 30221459.5122087السنطةرقيه
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عبدالحي    48745 محمد على السيد 3827.516.5107.513.52096.5السنطةريم

الشيخ    48746 عبدالعزيز محمود عادل 34.52213.547.5122086السنطةساره

عبدالدايم   48747 عبدالوهاب ابراهيم 39.52919.751311.5192088.5السنطةسعاد

عبدالحافظ    48748 عبدالعظيم محمد ابراهيم 24.516138.53.51217.597السنطةشاهنده

الكومى   48749 شوقى هانى 362112.557.5171887السنطةشرين

عبدالعال    48750 عبدالهادى السيد يسين 33.591058.511.519.586السنطةشهد

ابراهيم   48751 فوزى ايمن 36.528191314201987.5السنطةشيماء

سبيله   48752 مصطفى محمود 38241812.51317.51896.5السنطةشيماء

السكافى    48753 محمد عبدالحميد جلل 37.52518101218.51987السنطةضحى

الجيار    48754 محروسسالم ابراهيم 342716.5912151777السنطةغاده

العشرى   48755 محمد السيد 3428.518.51110181997السنطةغاده

الهربيطى   48756 حسن رجب 32.517137.52.51017.597السنطةغاده

الجندي   48757 محمد ابراهيم 36.5171711.5111419.586.5السنطةفاديه

عبدالحافظ    48758 عبدالعظيم محمد السيد 383018.51413191996.5السنطةفاطمه

سالم    48759 فرج ابراهيم فتحى 392914.5131218.51798.5السنطةفاطمه

السكافى   48760 محمدالخضرى محمد 28.51611.5127.5151888السنطةلوزه

الجعبيرى    48761 عبداللطيف احمد اسامه 39281913.513.52019910السنطةمروه

دسوقى    48762 محمد على ربيع 6غـ2.512.5غـ114.56.51.5السنطةمروه

خليل   48763 محمد عبدالسلم 373018.51413.5202088السنطةمروه

سلمه   48764 محمد ناجى 36.517137.57.51619.578السنطةمريم

حتاته   48765 عبدالحكيم نيازى 3727.515.513.5918.519.578السنطةمريم

البردخينى    48766 حسين عبداللطيف اشرف 37.523171311.51819.589السنطةملك

عيسى    48767 عبدالنبى عبدالقادر السيد 362210.514.59.514.518.578.5السنطةمنه

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد
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الحامولى    48768 عبدالفتاح ابراهيم الله 39.530201414.75202099.5السنطةمنه

شيحه    48769 ذكى ابراهيم نادر 351610131212.51877.5السنطةمنه

ابوعلى    48770 ابوالعزم السيد ابوالعزم 38292014.515202099السنطةمى

عماره    48771 عبدالمقصود فوزى محمد 3925191411.5201978السنطةميرنا

المعوطى    48772 المحمدى محمد صابر 3620161410.514.517.588.5السنطةنانسى

الشناوى   48773 عبدالحليم احمد 32.5121252.5161975السنطةندى

عطاالله    48774 عبدالمقصود احمد هشام 393018.514.513202099السنطةندى

عشوش    48775 على محمد عصام 372613147.5132088السنطةنسمه

دوسو   48776 عواد ابراهيم 36.5291814.513.5202097السنطةنورا

مرسى    48777 عبدالرحيم محمد ابراهيم 36.52116.512.57.512.51998السنطةنورا

احمد     48778 على ابراهيم محمد ابراهيم 22.52.567.51.548.547.5السنطةنورهان

ابوعلى    48779 البسيونى محمد ابراهيم 39241712.59.516.519.578.5السنطةنيره

عامر   48780 عبدالمعطى عبدالمعطى 3424.514.510.55.51916.588السنطةهاجر

الجندي    48781 ابراهيم محمد على 37.52919.51313.52019.587.5السنطةهاجر

الشيخ   48782 محمد محمود 3929.519.514142019.588السنطةهاجر

احمد   48783 حسين ابراهيم 3727171412202098.5السنطةهايدى

سبيله   48784 مصطفى محمود 33.5251414.59.51917.588.5السنطةورده

حماد     48785 الصبرى مصطفى عبدالفتاح ياسر 37.528.5191512191998السنطةيارا

الشناوى    48786 عثمان محمد حافظ 3120107.54.5131577السنطةابراهيم

على    48787 ابراهيم عبدالرحيم على 26.511.5127.57.512.513.576.5السنطةابراهيم

سلوم    48788 احمد ابراهيم متولى 3827.51913.59.52016.577.5السنطةابراهيم

يونس    48789 محمد عبدالعاطى سعد 2815.514.59.52.5111476.5السنطةخالد

ابراهيم    48790 منصور راغب عزت 26.515.514.57.5413.510.557السنطةسعيد
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يس    48791 يسطه محمد 34.5191910.57.5151976.5السنطةطه

العوضى   48792 حامد عدلى 30.51613.595141599السنطةعصام

ابراهيم   48793 السعيد عطيه 8.51075واحد21.54.557.5السنطةعمرو

العوضي   48794 احمد محمد 267.5107.53.510.55.576السنطةعواد

الوكيل    48795 عماره محمد احمد 2510.5117.53.5131378السنطةمحمد

البحراوى   48796 على ايمن 21.51510.58.55.513.516.587السنطةمحمد

الدايخ   48797 محمد حسن 3015148.57.515.517.587.5السنطةمحمد

عرفان   48798 محمد سعيد 26.516.5137.53.5141587السنطةمحمد

ابوعلى   48799 فتحى وجيه 2461052.5910.576.5السنطةمحمد

عبدالباسط   48800 ابوالسعود عادل 36.522198.510.518.514.585.5السنطةمحمود

بر    48801 على محمود على 3520.5127.551718.587السنطةمحمود

عبدالوهاب    48802 محمد عبدالعزيز السيد 33.520.5137.551718.588السنطةمصطفى

عزالعرب    48803 عبدالمعطى مصطفى السيد 3218.51257.516.519.586.5السنطةمصطفى

العرب    48804 عز مصطفى عبدالمعطى 362413121016.519.588السنطةمصطفى

عزالعرب   48805 سعيد محمد 24.513.571.531617.583السنطةمصطفى

البحراوى   48806 عبدالمنعم جابر 26.5121247.51518.583السنطةيوسف

يسن    48807 شبانه عبدالحليم ناصر 3928.518131219.519.578السنطةاسماء

عبدالله    48808 جمعه عبدالله رضا 25.5191097.516.519.576.5السنطةاميره

يونس    48809 عبدالعاطى عبدالقادر خالد 28.51545.5517.517.577السنطةانجى

الدايخ    48810 منصور محمد منصور 297.5107.5111818.578السنطةبسمه

الشناوى     48811 نعمان سعيد محد نعمان 30.516.5104.5517.51876.5السنطةسلمى

عبدالمقصود    48812 عبدالسلم عبدالفتاح ناصر 3828.5191212201978السنطةشيماء

ابوحسن   48813 عبدالمنعم ياسين 341616.57.57.515.51976.5السنطةشيماء

 . العدادية   أ ت عرفان عزبة
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شمندى   48814 عبدالمعطى عادل 38.52514.511.57.5191976السنطةضحى

عيد    48815 احمد مصطفى وائل 37.5251610.51219.518.574.5السنطةمريم

السيد   48816 احمد عبدالمجيد 32.52112.597.51617.575السنطةملك

عواد    48817 محمد السيد محمد 34.51811.591016.518.575السنطةنرمين

الطنطاوى   48818 محمد خالد 3816107.521919.575السنطةنورهان

السيد    48819 رجب محمد شبل 3416108.57.51819.584السنطةنورهان

بر    48820 فتوح محمد فتوح 38.517171012191986.5السنطةنورهان

عبداللة   48821 محروس ابراهيم 39.52819.513.514.5202089السنطةنيره

عبدالعال    48822 محمود امين فاروق 39.525.5181412202088السنطةياسمين

جوجو    48823 سليمان ابراهيم احمد 31.521119.52712.571.5السنطةابراهيم

سواحل   48824 اسماعيل السيد 16.518107.5310972السنطةابراهيم

زيد   48825 فتوح شبل 37.52614.5121117.51172.5السنطةابراهيم

لشين   48826 عبدالله طلعت 37.52717.512.58179.572.5السنطةابراهيم

السعدنى   48827 محمد محمد 372919.51414.7519.51986السنطةابراهيم

العويسى    48828 محمد ابراهيم هانى 373019.513.514.52017.585السنطةابراهيم

ماضى   48829 عبدالواحد ابوالعزم 383019.513152014.587السنطةاحمد

صقر    48830 جمال محمد احمد 34.515.5157.57.51811.582السنطةاحمد

سليم    48831 سعيد محمد اشرف 39302013.515201783السنطةاحمد

الشيخ    48832 ابوالفتح محمد ربيع 34.527.510.59.51018.51471.5السنطةاحمد

خليل   48833 عبدالسلم رشدى 36271713121917.584السنطةاحمد

شاهين    48834 ابواليزيد محمد سامح 37.53019.514.515201572السنطةاحمد

المغربى   48835 احمد سليمان 373019.512.51019.51383السنطةاحمد

دعدر   48836 احمد عبدالعزيز 37301911.511201071.5السنطةاحمد

 . العدادية   أ ت عرفان عزبة
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 . العدادية   أ ت عرفان عزبة
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العضامى    48837 زكى محمد عبدالعظيم 38.53019.513.515201773السنطةاحمد

العزب   48838 محمد محمد 35.52917.5109191683السنطةاحمد

الدالى    48839 يوسف محمد نبيل صفر332615.587.517.512.57السنطةاحمد

عامر    48840 عبدالحميد محمد محمد 31.527147.58151472السنطةاسامه

فراج    48841 راشد فراج حمزه واحد312711.557.512.513.57السنطةاسلم

موسى    48842 البهى محمد صبحى 21.513.51044111181.5السنطةاشرف

هندى   48843 محمود رضا 27.51814.53.5513.51571.5السنطةامير

الفار    48844 عبده محمد مصطفى 312719111019.51878السنطةباسم

الهربيطى   48845 محمد ايمن 301812.5531619.586.5السنطةبدر

شلبايه   48846 عبدالمقصود شريف 34.526.520127.52019.575.5السنطةبسام

الشناوى   48847 حلمى احمد 21.512102.52101486السنطةحلمى

خليل   48848 حلمى محمد 3322.513.57.5617.51775.5السنطةحلمى

جليجل   48849 ربيع عاطف 25.519.5103.521312.585السنطةربيع

نوفل   48850 محمود محمد 1516.575.5واحد2412.5113السنطةزكريا

زقزوق   48851 زكى ابراهيم 2223.512.511.54.5181765السنطةزياد

الرفاعى   48852 امين محمد 21.515.511.53.52141866.5السنطةزياد

مراد   48853 محمد محمد 33.52718.51091917.578السنطةزياد

الحامولى   48854 سعيد محمد 3827191310.5201866السنطةسعيد

السمبرى     48855 عبدالوهاب يوسف محمد الدين 36.529.51999.51817.569.5السنطةسيف

عامر   48856 محمد احمد 37.5302012.5152019.569.5السنطةشاهر

يونس   48857 عامر اشرف 362719.513.513201968.5السنطةشريف

الهربيطى   48858 محروس موهوب 3628191210201977السنطةشريف

فرج   48859 صبحى عاطف 313.51764.5صفر22.51610السنطةصبحى

. أ/     ت عامر نبيل أحمد ش
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الدماطى   48860 جمال مصطفى 34.52419119191867السنطةطه

احمد     48861 سيد عبدالعزيز عبدالحليم السيد 352018.57.510.51918.579.5السنطةعبدالحليم

عامر   48862 محمد خالد 3729201314.5201768.5السنطةعبدالرحمن

خليل    48863 السباعى شبل سعد 292319.754419.513.587السنطةعبدالرحمن

خليفه   48864 محمد عادل 38.53020121319.51978.5السنطةعبدالرحمن

عامر   48865 مصطفى عادل 33.526.512.57.54.5181653.5السنطةعبدالرحمن

الله     48866 خلف البندارى عبدالفتاح سليمان 24157.55.53111855السنطةعبدالفتاح

صقر   48867 عبدالفتاح محمد 23.511.5741.5141354.5السنطةعبدالفتاح

شيحه   48868 السيد خالد 39.5292014.515202087.5السنطةعبدالقادر

خليفه   48869 عبدالقادر على 372919.5141519.51977السنطةعبدالقادر

الشناوى   48870 عبدالله احمد 35.5261713.58181377السنطةعبدالله

بريه   48871 احمد ربيع 38281913.514191977السنطةعبدالله

نوفل   48872 عبدالله شريف 32.51913.597.5161776.5السنطةعبدالله

خليل   48873 سيداحمد وجيه 37291914.514192046.5السنطةعبدالله

عامر   48874 عبدالوهاب احمد 2521.57.542.51718.554.5السنطةعبدالوهاب

اسماعيل   48875 محمد مصطفى 34.52418.57.57.518.519.563.5السنطةعصام

البحراوى    48876 شبل محمد ممدوح 22.51511421219.564.5السنطةعصام

عامر    48877 عبدالباقى عبدالرازق طارق 35.521.516.59.510.5161866السنطةعلى

بدر   48878 على طارق 3526.51710101618.566السنطةعلى

عامر    48879 السيد محمد احمد 36.528.518139.51917.566.5السنطةعماد

عامر   48880 محمد ابراهيم 38.53019141419.517.556.5السنطةعمر

خليل    48881 كامل محمد عادل 332916.5119191856.5السنطةعمر

خليل    48882 كامل محمد خالد 33.528.5117.55.519.51866السنطةعمرو
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فراج    48883 ابراهيم على عبدالحليم 33.525.519.51041818.556.5السنطةعمرو

بريه    48884 فوزى محمد احمد 363019.7514.515202047.5السنطةكريم

خليل    48885 عبدالرؤوف طه سامح 30.520.513.598192057.5السنطةكريم

عطاالله    48886 محمد عابدين ابوالعزم واحد27.517.56.554.514127السنطةمازن

الرفاعى   48887 عبدالعاطى محمد نصف32.52916.53.57.516136السنطةمالك

شاهين   48888 زكى محمد صفر36.528193.58.51814.56السنطةمحفوظ

ابوالعزم   48889 عبدالقادر ابراهيم نصف37301881218.5137السنطةمحمد

عامر   48890 السيد احمد 3725.5161091814.561.5السنطةمحمد

طبق   48891 على احمد 37.529.51913.514.52015.561.5السنطةمحمد

محمود    48892 فتوح احمد اسامه نصف1710115.51010107السنطةمحمد

ابوليله   48893 محمد اشرف 38.53019.513.5152015.572السنطةمحمد

غالية   48894 محمد اشرف 3319102.52.5101661.5السنطةمحمد

السيد    48895 شوقى احمد ايمن نصف36.5251811.511.520156السنطةمحمد

الهربيطى   48896 محمد ايمن 30.516.51037.5151161.5السنطةمحمد

الشناوى    48897 يونس محمد تامر واحد393019141520157السنطةمحمد

عامر    48898 محمد سالم ثروت 36.530197.511.5181472السنطةمحمد

الجندى   48899 محمد حامد 32.527.518.511.591814.573السنطةمحمد

جزر    48900 ابراهيم عامر خالد 342410.513.5919.510.542السنطةمحمد

الرفاعى   48901 محمد ذكى 262210.58.5513.51361.5السنطةمحمد

نوفل    48902 جمال محمد رضا 21227.52413.51151.5السنطةمحمد

ابوالعزم    48903 محمد عبدالحميد سامى 1522.56.535.57851.5السنطةمحمد

ابراهيم   48904 عبدالوهاب سعيد 25176.53.53.5712.562السنطةمحمد

ابوالعزم    48905 عبدالحميد سعيد صالح 28.511.510.5221212.541.5السنطةمحمد
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الهربيطى    48906 ابوالخير محمد صفوت واحد33.517.513.54.53.51716.57السنطةمحمد

صقر    48907 مصطفى محمد طارق 14.51267.524.518.548السنطةمحمد

يونس   48908 شوقى طلعت 372919.751311.51918510السنطةمحمد

المقدم    48909 اسماعيل عبدالفتاح طلعت 26.52615931014.549.5السنطةمحمد

الشناوى   48910 سمير محمود 27181012.57.51517.548السنطةمحمد

جمعه   48911 حلمى مصطفى 38.5302013.515201879السنطةمحمد

عبدالقادر    48912 رفعت محمد ناصر 29.525149.510.5201568السنطةمحمد

الرخاوى   48913 محمدعلى نبيل 38.527.519.514.514201746.5السنطةمحمد

خليل    48914 المغربى حلمى وجيه 35.5301914.51319.51647السنطةمحمد

غاليه    48915 كمال محمد وليد 3526.51812.581918.578السنطةمحمد

ابراهيم   48916 توفيق ابراهيم 38.528.519.515152018.568السنطةمحمود

العضامى   48917 منصور اسامه 34.5291812.5131919.549السنطةمحمود

شنب   48918 احمد السيد 201510.59.57.51016.557السنطةمحمود

الكلوى   48919 السيد ربيع 191867.52.57.517.556السنطةمحمود

لشين   48920 ابراهيم سامى 21.517109411.517.559السنطةمحمود

ابوالعزم   48921 عبدالغنى محمد 383019.7513142019.5610السنطةمروان

لشين    48922 رضا محمد احمد 29.51313910.51017.559.5السنطةمصطفى

شيحة   48923 مصطفى ايمن 393019.7515152019.5610السنطةمصطفى

جزر   48924 محمد شريف 2116483101449.5السنطةمصطفى

الكلوى   48925 السيد صبحى 22.52710127.5151849السنطةمصطفى

شيحه    48926 رفعت محمد عبدالحليم 37.53019.51312202068.5السنطةمصطفى

عامر   48927 عبدالقادر عبدالعظيم 31.523.51112.51417.51658السنطةمصطفى

يونس   48928 ابوالمعاطى وائل 23.591011.5814.512.576السنطةمصطفى
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الكلوى   48929 احمد احمد 34.5281411.513.519.516.566السنطةمعتز

عبدالباقى   48930 شبل السيد 352614.51110.5191766.5السنطةمهاب

صقر   48931 اسماعيل رضا 35.524.519121319.751866السنطةمؤمن

غاليه   48932 عبدالعظيم محمد 21.510543.513.511.564السنطةنادر

الزرقانى    48933 عبدالرحيم محمد ايمن 29.5281599.519.516.557السنطةهشام

خليل   48934 المرسى محمد 353019.51314.5191347السنطةهشام

مصطفى   48935 فتوح ابراهيم 22.515107.52.5101556.5السنطةيوسف

يونس   48936 منير ابراهيم 33.525.515.513.58.515.51655السنطةيوسف

الغمراوى   48937 اسماعيل احمد 27.51763.53.581555السنطةيوسف

الزفتاوى   48938 السيد عطيه 3727181414201876السنطةيوسف

البحيري   48939 البيومى مجدى 29161195181465السنطةيوسف

حسين    48940 فؤاد احمد محرم 2610.5107.57.5121456.5السنطةيوسف

لشين    48941 محمد محمد هيثم 3320.517.51311.518.515.5510السنطةيوسف

الشناوى   48942 فكرى هيثم 393019.514.5152019.579السنطةاريج

ابوالسعود   48943 شفيق المغربى 38.52919.514152013.589السنطةاسراء

الدالى   48944 ابراهيم ايمن 37.5302014.5152018.578.5السنطةاسراء

الشعشاعى   48945 ابراهيم مجدى 3318.511107.519.51268.5السنطةاسراء

الحداد    48946 احمد ربيع ولء 382714.57.55161478.5السنطةاسراء

العكل   48947 احمد يحيى 322318.59.510.517.51869السنطةاسراء

ابراهيم    48948 صبحى محمد مجدى 35.528.5191411.517.518.568السنطةاسلم

صيام   48949 عبدالفتاح علء 36.52718.58.5919.51658.5السنطةاسماء

نوفل    48950 البسيونى عرفات احمد 37.52718.5121419.51769السنطةالء

الشناوى    48951 يونس محمد وليد 393019.515152019810السنطةالء
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عجرميه   48952 محمد رأفت 38.5302013.5152017.5710السنطةامال

ابوالنعاس    48953 عبدالمحسن احمد طارق 38291910.51318.518710السنطةامانى

الفار    48954 على الحسينى حمدى 38.53019.511.51318.516.5810السنطةامنيه

شبانه   48955 صبحى عادل 36.52516.59.511.519.516710السنطةامنيه

الله    48956 خلف البندارى احمد 37.53019.5131419.515710السنطةاميره

العويسى    48957 زكى السباعى ايمن 39.53019.75131319.751979السنطةاميره

يونس   48958 احمد محمد 3522.51781017.515.579السنطةاميره

سليمان    48959 محمود فوزى اشرف 3320108.57.516.512.569.5السنطةايمان

عبدالمجيد   48960 ابراهيم عادل 383019.512.5151815.5710السنطةايمان

النجار    48961 ابراهيم مصطفى اسامه 393019.513.5142019710السنطةايه

الزفتاوى   48962 السيد السيد 37201212.51018.513.568السنطةايه

ليله   48963 محمد السيد 37241097.516.51568.5السنطةايه

بريه    48964 العيسوى محمد ايمن 4.57.51057واحد1812.52السنطةايه

خطاب   48965 ابوالمحاسن طلعت 372919.514.51518.518.5710السنطةايه

شهاب    48966 السباعى محمد عادل 3729.519.75121013.51569.5السنطةايه

البهنسى   48967 محمد فؤاد 3728.51814.510.5191678.5السنطةايه

سالم    48968 ابراهيم احمد محمد 3829.517.512.5141914.5710السنطةايه

الشرقاوى   48969 احمد محمد 36.5231712.514.52013.578.5السنطةايه

العضامى   48970 الصبرى محمد 3629.51991117.518.577السنطةايه

ابراهيم   48971 عبدالوهاب محمد 3428.518.58.5816.51874.5السنطةايه
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سعدون    48972 عبدالوهاب محمد حلمى 142.57344.5871.5السنطةبسنت

شيحه    48973 ابوالمعاطى صقر ناصر 34.522.518.58.57.5121665.5السنطةتغريد

عبدالفتاح    48974 محمود محمد عبدالقادر 25.515103.55.5131563.5السنطةتقى

خليل    48975 ابوالفتح محمد محمد 27.516.51057.515.510.553السنطةجهاد

عامر    48976 ربيع محمد ابوالمجد 19.522.574.57.51011.552السنطةحبيبه

ابوزيد   48977 مختار احمد 3823.518.513.514.518.51768السنطةحبيبه

عامر    48978 محمد احمد حمدى 36.5191011.511.518.515.564السنطةحبيبه

عبدالجواد    48979 حلمى احمد طارق 37.53019.512142017810السنطةحبيبه

الحلو    48980 احمد محمد مجدى نصف23.516.51047.5613.55السنطةحبيبه

الرفاعى   48981 ابراهيم محمد 383019.7514.5152019710السنطةحبيبه

علبه    48982 فتوح ابراهيم ياسر 2724152.57.57.51462.5السنطةحبيبه

اللياف   48983 زكى حسن 36.5301912.514.5202077.5السنطةحنان

نور   48984 عبدالقادر عاطف 26.51513.57.586.515.563السنطةحنين

الرفاعى    48985 احمد محمد شوقى 363019.5101419.516.554.5السنطةداليا

البهنسى   48986 احمد ناصر 33.526.519.510.511151663.5السنطةداليا

نوفل   48987 محمود ابوالعزم 28.517.515.534.56.514.573السنطةدنيا

الرفاعى    48988 محمد ابراهيم محمد 36.5281912112018.585.5السنطةدنيا

شبانه    48989 عبدالعظيم ربيع ابراهيم 2010.51047.51016.573.5السنطةدينا

بسيونى   48990 حسن بسيونى 36.528.518.51211.519.518.576.5السنطةرانيا

البيومى    48991 الشحات محمد حماده 32.5171433.515.516.574.5السنطةرحمه

الرفاعى    48992 محمد محمد عماد 2919.54.587.51316.586السنطةرحمه

حبيب   48993 محمود كرم 3929.52012.514.7519.751686.5السنطةرحمه

برهام    48994 شبل محمد محمد 30.521101210.517.51377السنطةرحمه
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الدالى    48995 صبحى محمد عماد 2722105.52121587السنطةرضوى

الشناوى   48996 عبدالقادر ابراهيم 20.5156.51.531015.575السنطةرنا

عامر   48997 سعيد احمد 38.53019.5151519.7518810السنطةرنا

العضامى    48998 ابوالفتح احمد رمضان 39.53019.7513.5152019910السنطةرنا

الدالى   48999 جمال عاطف 372819.51013.519.51678السنطةرنا

عامر    49000 احمد عبدالمقصود السيد 322816.510.514.5201878.5السنطةروان

الوالى   49001 البرنس رضا 37.521.515111016.511.565.5السنطةروان

دعدر     49002 احمد محمد محمد مروان 29.52713.5118141584.5السنطةروان

هندى    49003 على محمود علء 393018.514152017.584.5السنطةروضه

يوسف   49004 محمد مروان 29.526.54.510.57.51016.586.5السنطةروضه

ابراهيم    49005 صبحى محمد ابراهيم 382919.514.513.52015.584.5السنطةساره

مسعد    49006 جمال محمد خالد 3826.518118.514.51556.5السنطةساره

المحضر   49007 السيد ابراهيم 35.5291513.5121714.566السنطةسلمى

الرملى   49008 ابراهيم امين 16192.54.57.5121075.5السنطةسلمى

خطاب   49009 عبدالقادر طارق 36.526.51912.512.519.51577السنطةسلمى

الرفاعى    49010 محمد محمد عماد 2520497.51014.576السنطةسلمى

منصور   49011 شبل محمود 30.525108.551015.564.5السنطةسلمى

ابوالنعاس    49012 محمد عبدالكريم وليد 3630191513.52019.577.5السنطةسلمى

الشرقاوى    49013 ابراهيم ماهر ابراهيم 3828191513.52019.588السنطةسميره

الباب    49014 فتح محمد تامر 29.522.510117.516.52087السنطةسهر
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دره   49015 ابوالعزم عبدالفتاح 38.53019.751515202089.5السنطةسهيله

ابوالعزم   49016 عبدالقادر ابوالعزم 363019.51514.5202078السنطةشروق

علبه    49017 ابراهيم ابراهيم رأفت 30.52317.51414.5191767.5السنطةشروق

البيومى    49018 الشحات محمد صلح 25126.5122.51513.567السنطةشروق

عبدالفتاح   49019 محمدصلح صلح 37.52917.514.51419.51578.5السنطةشروق

ابراهيم    49020 اسماعيل ابراهيم محمد 393019.515152019.573.5السنطةشروق

الشناوى    49021 عثمان عبدالعزيز وليد 353019.513.5112015.576.5السنطةشروق

العربى    49022 عبدالحليم شبل ابراهيم 3525.518137.514.515.576.5السنطةشهد

الحلو    49023 على محمد ابراهيم 393018.514.51117.51677السنطةشهد

عامر   49024 المغربى احمد 36.52710122.51215.578السنطةشهد

الشبكه   49025 ابوالغيط عبدالحميد 38.52719151519.51978.5السنطةشهد
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قاسم   49026 ابراهيم محمد 373018.59.57.5191988.5السنطةشهد

جليجل   49027 ربيع ناصر 39.53019.51515202089.5السنطةشهد

الدالى   49028 عبداللطيف هشام 39.53018.5151519.518.588.5السنطةشهد

حسين    49029 ابراهيم عبدالقادر ياسر 323018135.514.516.588السنطةشهد

عمرو   49030 عبدالسلم عبدالقادر 2920.511.512.55.517.515.578السنطةشيماء

البغدادى   49031 القطب اشرف 35.5191711.55.518.515.567.5السنطةعايده

الرفاعي   49032 شبل يحيى 3820.519107.516.516.586.5السنطةعزيزه

شاهين   49033 على ابراهيم 38.5302014.5142016.584السنطةعل

صقر    49034 محمود محمود عبدالحميد 37.5291714.513.52013.583السنطةعل

خطاب   49035 محمودعبدالحميد عبدالحميد 38.5301814.513.519.519.577السنطةعل

الحلو   49036 على فتح 392719.515152017.574.5السنطةعلياء

المحلوى   49037 ربيع احمد 38.529.519.7514.51419.51678.5السنطةفاطمه

عامر   49038 محمد احمد 3930181414201686السنطةفاطمه

ابوالعزم   49039 عبدالقادر رضا 39.530191414.519.51572السنطةفاطمه

عامر    49040 ابراهيم رجب صلح 34.52512.5141215.51681.5السنطةماجده

فراج    49041 عبدالمقصود محمد وجيه 39.529191515201986السنطةمروه

يونس   49042 منير ابراهيم 33.52512.51081815.572السنطةمريم

احمد    49043 سيد عبدالمنعم احمد 39.530201515201889.5السنطةمريم

هيبه   49044 مصطفى احمد 393019.514.515201988.5السنطةمريم

حسن    49045 جمال محمد جميل غـغـغـغـغـغـغـغـغـالسنطةمريم

شلبايه    49046 محمد احمد حلمى 3517181414.7519.512.583السنطةمريم

برهام    49047 بدر عبدالفتاح صلح 392918.514.514.519.518.582.5السنطةمريم

الرفاعى   49048 عبدالعال طارق 39.5302014152020910السنطةمريم
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عامر   49049 عبدالقادر عبدالعظيم 39.5301914.51519.7518810السنطةمريم

الضوى   49050 الدسوقى محمد 3120.510111413.511.581.5السنطةمريم

الرفاعى   49051 السيد محمد واحد219.54.52.5418168السنطةمريم

غالية   49052 المتولى محمد 382717.51315201183.5السنطةمريم

عامر   49053 عبدالمقصود محمد 3929191515201484السنطةمريم

الدكرورى   49054 رضوان ابوالعزم 39.52919121019.515.576.5السنطةمنار

عامر    49055 الشحات محمد السيد 33.5201013917.59.574السنطةمنار

يونس   49056 عبدالحميد محمد 3624.579.55.51814.575السنطةمنار

يونس   49057 عامر منير 2921108.541615.578السنطةمنار

الشناوى   49058 صبحى المام 37.5301713.514.519.51978.5السنطةمنه

عبدالدايم    49059 عبدالخالق احمد الله 37.5301813.51419.518.577.5السنطةمنه

عبدالدايم    49060 عبدالوهاب امين الله 39302014.51519.519.577.5السنطةمنه

العضامى    49061 ابوالمحاسن رضا الله 38.53019.7513.512.5181866.5السنطةمنه

قنصوه    49062 عبدالعاطى عبدالعاطى الله 2621.5452.56.510.555السنطةمنه

الشناوى    49063 محمد محمد الله 12.514.565واحد2828109السنطةمنه

شلبايه    49064 محمد احمد حلمى 372718.514.511.51914.575.5السنطةمنه

عمرو   49065 محمد سمير 37.5261811.5121512.567.5السنطةمنه

السطى   49066 احمد على 39.5302015152019.588السنطةمنى

الفقى    49067 فتوح الجوهرى مجدى 3224.511.511.57.5161578.5السنطةمها

شاهين   49068 ابراهيم جمال 39.53019.51414.52018.589.5السنطةمى

شهاب   49069 ابواليزيد عبدالخالق 3119.57.511.5111617.568السنطةمى

عامر      49070 خليفه محمد ل كما اشرف 32.52618.511.51217.517.577.5السنطةميار

جوده    49071 خليفه احمد وليد 39.53019.751414.519.520810السنطةميرنا
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موسى   49072 عبدالعظيم ايمن 35.52012.51310.51813.574.5السنطةندى

خليل   49073 عبدالقادر عبدالقادر 33125108.5151575السنطةندى

عامر   49074 عبدالخالق عصام 38.53019.512.51419.51868السنطةندى

يونس   49075 ابراهيم نبيل 36.52818.510132014.578السنطةندى

الهربيطى   49076 ابوالخير علء 362917.512.51418.51879السنطةنرمين

سواحل    49077 حسن عبدالسلم حسن 372718.5141419.51578.5السنطةنسمه

البطاحجى   49078 ربيع حمدى 321551310.51916.567.5السنطةنسمه

الحامولى   49079 احمد محمد 37.526.519.513.5152015.586السنطةنوران

شومانه   49080 شبل احمد 17.515.555.511.510765.5السنطةنورهان

موسى   49081 عبدالعظيم ايمن 3024.5119.51213.51057.5السنطةنورهان

شيحه    49082 ابوالمعاطى صقر جاد 2494.57.5810955.5السنطةنورهان

لشين    49083 انور محمد ابراهيم 32.523.57131518.511.565.5السنطةنيره

حسان   49084 ابراهيم ابراهيم 32.526.513121318.512.577.5السنطةهاجر

الزفتاوى   49085 السيد ابوالفتوح 28.516.51013.5121910.577.5السنطةهاجر

حسين    49086 جاد عبدالحميد طلعت 39.53018.51415202078.5السنطةهاجر

الله    49087 خلف المغربى عادل 3425189.513151567.5السنطةهاجر

حسان   49088 ابراهيم ابراهيم 36.53013.513.51419.513.578السنطةهاله

الشرقاوى   49089 متولى سعد 20.51610.55.5101210.566السنطةهدى

الشبكه    49090 عبدالعال محمد محمد 393019.751414.7519.518.579السنطةهدى

الدالى   49091 ابراهيم محمد 35.52919.513.51519.51879.5السنطةهدير

جعفر   49092 احمد عادل 35.525191313201779السنطةهيام

العجمى    49093 شلبى محمد شلبى 24.52045.57.512.514.568.5السنطةيارا

النجار   49094 السيد ايمن 251810139.5191466السنطةياسمين
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العزب    49095 ابراهيم العزب احمد 362519.513.514.519.517.567السنطةابراهيم

ابوزهرة   49096 ابراهيم البدراوى 291717.57.55.515.514.546السنطةابراهيم

المرسى   49097 ابراهيم ايمن 34.52617.5117.51914.567السنطةابراهيم

عبيد    49098 الدسوقى ابراهيم محمد 38.5302014.514.52019.579.5السنطةابراهيم

النجار   49099 ابوالعزايم عبداللطيف 2621167.5416.514.568السنطةابوالعزايم

ابراهيم   49100 محمد ابراهيم 37.52819.510.5111715.578.5السنطةاحمد

شلبى    49101 محمد السيد اسامه 3723.519.757.5917.51759السنطةاحمد

اسماعيل   49102 حلمى امير 38.52619.7511.512.5181769السنطةاحمد

ابراهيم    49103 توفيق الدين حسام 393019.7513152017.5610السنطةاحمد

الدين    49104 شمس سيد حسن 2.585.521.510756.5السنطةاحمد

رزق   49105 محمد حسن 392719.514.51519.518.568.5السنطةاحمد

المقدم   49106 مسعد شوقى 2011.57.532.51415.569السنطةاحمد

ابوابراهيم   49107 محمد عطيه 352417.57.510.5161379.5السنطةاحمد

غزالة    49108 عطيه الدين علء 382819.51314.52019.579.5السنطةاحمد

جعفر   49109 فتحى عماد 36.527198.54.5171979.5السنطةاحمد

عسكر   49110 محمد محمد 393019.511.59.5191879السنطةاحمد

عجوه    49111 قنديل محمد محمد 38.53019.51415201859.5السنطةاحمد

ابوالعزم   49112 عبدالحليم مصطفى 37.524177.55.518.51979.5السنطةاحمد

احمد   49113 الشوربجى ايمن 3421145516.517.568.5السنطةادم

حسين    49114 عبدالفتاح فتحى محمد 383019151519.52068.5السنطةاسامه

خليفة    49115 محمد صديق محمد 33.515197.5316.51878السنطةاسلم

احمد    49116 سيد مصطفى اشرف 14765واحد227.542.5السنطةامير

االشناوى   49117 امين محمد 3824.5159818.514.579السنطةامين
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الخولي   49118 امين محمود 1817.55.57.57.51714.575.5السنطةامين

عبدربه   49119 فوزى محمد 20957.55.5131267السنطةايمن

محمد   49120 عبدالمنعم اشرف 27.515107.5217.514.557.5السنطةايهاب

حمادة    49121 عبدالله احمد سيد 26.511.5105.52.51713.568.5السنطةبهاء

سليم   49122 جمال محمد 38.525201311.52018.578.5السنطةجمال

النجار   49123 طلعت عصام 372320138.52013.579.5السنطةحسام

البهوار   49124 محمد احمد 34.526.5107.54181348.5السنطةحسن

بركات   49125 حسن ياسر 3827.518127.51917.569السنطةحسن

القاضى   49126 حسنى السيد 382919.513.51219.51969السنطةحسنى

مطاوع   49127 السيد علء 33.527.51010.5519.51879السنطةحسين

الشنوانى   49128 رشاد عبدالفتاح 3017.55.510.55.51713.569السنطةحلمى

شريف   49129 سامى عبدالخالق 3120.511.511.51.5191868.5السنطةخالد

العزب     49130 رفعت محمد الدين ناصر 39.53019.751413201879.5السنطةرفعت

النجار   49131 فتحى سعد 392917.512.54.519.51879.5السنطةسعد

القاضى   49132 احمد سعيد 3423.5151161918.579.5السنطةسعيد

محمد   49133 سعيد كرم 35.523.5141281918.579السنطةسعيد

عاصى   49134 صلح عبدالوهاب 30.517.57.57.55.5181079السنطةصلح

عايد   49135 ابراهيم احمد 30.516.511122.51815.569.5السنطةضياء

الخولى   49136 الدسوقى حمدى 39302014152015610السنطةطارق

الغزالي    49137 محمد الدين حسام 371817.512.512.5202069.5السنطةعامر

ابوعسكر   49138 احمد خالد 39.5282014.75142020610السنطةعبدالرحمن

الخولى   49139 عبدالجليل محمد 38.525.518131019.52059.5السنطةعبدالرحمن

ماضى    49140 الشناوى محمد محمد 351516113.513.517.569السنطةعبدالرحمن

بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
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بربر   49141 عبدالرؤف عوض 6743واحد5.53107.5السنطةعبدالرؤف

موسى   49142 عبدالستار عصام 111668واحد259.5127.5السنطةعبدالستار

الروينى   49143 عبدالسلم جمال 18.59.510.5126151468.5السنطةعبدالسلم

الخولى   49144 مصطفى خيرى 3211.514.512.57.515.51668.5السنطةعبدالعزيز

سعد   49145 عبدالجواد محمد 29.510.514.5147.51316.559السنطةعبدالغفار

عبدالرحمن   49146 عبداللطيف محمد 12.557.51067.51149.5السنطةعبداللطيف

العبد   49147 احمد ابراهيم 33.5151012.57.513.51269السنطةعبدالله

عبدالله   49148 عبدالعليم طارق 35.5161012.5815.51879السنطةعبدالملك

حافظ   49149 عبدالمنعم احمد 31.51112.512.581415.569السنطةعبدالمنعم

كيره   49150 عبدالحكيم مندى 371817.514.55.51717.579.5السنطةعلى

الحديدى   49151 على نجاح 37.52620148.519.518610السنطةعلى

شرف     49152 على محمد الدين علء 2917.51312.5513.513.569السنطةعماد

شلبى   49153 نصر محمد 37.529.520149.52018.569السنطةعمر

جعفر   49154 فتحى عمر 2916.515.58210.51769السنطةفتحى

الميدانى   49155 فؤاد سمير 37.528.519.513.5817.519.5610السنطةفؤاد

الشاهد    49156 محمد فؤاد علء 35.51618.5135.517.51869السنطةفؤاد

الشيخ   49157 احمد ياسر 37.526.51713.511.519.51969السنطةفؤاد

الحنفى   49158 مصطفى كامل 21155.51.57.5101369السنطةكامل

توفيق    49159 ابوالحسن كمال اشرف 38.523.519.514.5152019810السنطةكريم

ابومسلم   49160 ابوبكر السيد 382617.511.562019710السنطةكريم

النجار   49161 السعيد محمود 3522.5147.5619.517.569السنطةكريم

المرشدى   49162 فتحى وليد 3520.515.59.57.5181969.5السنطةكريم

صالح   49163 محمد ابراهيم 34.522105.551815.579.5السنطةمحمد

بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
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مسلم   49164 ابوبكر احمد 36.526.517.51013.5191979.5السنطةمحمد

العزوني   49165 هاشم اسامه 39.5302014.5152020810السنطةمحمد

سرور   49166 عبدالفتاح اشرف 33.511.577.57.5171689السنطةمحمد

الشرملسى   49167 مرزوق الرفاعى 34.523.5114.56151979السنطةمحمد

عبدربه   49168 الدسوقى السعيد 37.52316.54.55151869السنطةمحمد

سعد   49169 محمد السعيد 3415.5167.5518.516.569السنطةمحمد

بربر   49170 عبدالعزيز السيد 29.5175.525121489.5السنطةمحمد

الوكيل   49171 عنتر حسن 27.51873.55151889.5السنطةمحمد

فرج   49172 خيرى خالد 32.5156.52.54.5151879.5السنطةمحمد

خليفة   49173 السعيد صبحى 372219.57.57.51818.579.5السنطةمحمد

الصياد     49174 رشاد صلح 26.51710.525.515.517.569السنطةمحمد

حزمان    49175 عبدالخالق محمد طاهر 392918.512.512.51818.5510السنطةمحمد

البهوار   49176 سعيد عابدين 34.520137.55.51515.559السنطةمحمد

النعمانى   49177 احمد عبدالستار 35.52516.5138.517.51979.5السنطةمحمد

عبدالعاطى   49178 محمد عبدالعاطى 2011.5102.57.511.514.558السنطةمحمد

بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
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ابراهيم    49179 غنيم محمد غنيم 38.52819149.52013.569السنطةمحمد

سحلول   49180 حسن مدحت 3822.51612122017.5710السنطةمحمد

عبداللطيف   49181 عبدالستار نصر 36.53019.7512.5132019610السنطةمحمد

القرمانى    49182 طه ابوالعزم وائل 341911.597.5191479.5السنطةمحمد

الروينى   49183 محفوظ ابوالخير 39.529191515201469السنطةمحمود

هجرس   49184 عبدالقادر احمد 392719.51482018.558السنطةمحمود

بكر   49185 ابراهيم سعد 39.52919.5158201978السنطةمحمود

البارودى   49186 عبدالقادر محمد 36.517107.521611.564.5السنطةمحمود

الخطيب   49187 محمد محمد 10645.5نصف2011.571.5السنطةمحمود

شلبيه   49188 محمود وليد 31.51511.53.51.5161265السنطةمحمود

عايد   49189 مختار احمد 3822.515.5137.5191669.5السنطةمختار

شلبى   49190 مسعد احمد 3719.51911.521912.587السنطةمسعد

عبدالخالق   49191 مسعد سامى 28.51713102.5171389.5السنطةمسعد

كشك    49192 فؤاد احمد ابراهيم 2520.51410.52.51816.579.5السنطةمصطفى

الصياد   49193 ابراهيم الحمدى 39.753019.51515202089.5السنطةمصطفى

عبدربه   49194 عبدالستار محمد 39.526.52014.513.5202087.5السنطةمصطفى

ياسين   49195 السيد عزت 3522.51711.562016.589.5السنطةمهند

البهوار   49196 نصر محمد 2719.5119.52191276السنطةنصر

سعيد   49197 محمد اشرف 2996.54.5213479.5السنطةوائل

البهوار   49198 عبدالفتاح اسامه 382716.510.515191598.5السنطةيحيى

السباعى   49199 محمد عبدالمولى 39.5302015152017.5810السنطةيوسف

البخشونجى    49200 صلح احمد سيد 29.5171210613.51165.5السنطةابراهيم

ابوسته   49201 عبدالغنى محمد 21.5161110.537.513.566السنطةابراهيم

بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش
بنين /    ع الروينى سامى ش

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد
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سرحان   49202 محمد مصطفى 32.522.513.51491713.555السنطةابراهيم

زلط   49203 اسماعيل اشرف 34.52815147.5171756.5السنطةاحمد

شفيق   49204 سليمان جلل 3827.514141319.515.566.5السنطةاحمد

جنح   49205 جمعه جمعه 362614.51413.5201856.5السنطةاحمد

الطوخى   49206 ابراهيم حامد 35.51514.51412.5181556السنطةاحمد

مشرف   49207 شريف رشاد 31.52513.513.56.518.51876السنطةاحمد

بربر   49208 محمد طه 35.5241310.52.51914.565السنطةاحمد

شرف    49209 محمد عبدالفتاح عادل 2816.515123.51614.565.5السنطةاحمد

عرابى    49210 ابراهيم محمد محمد 2615.51412.55151265السنطةاحمد

الجوهرى   49211 محمد محمود 36.526.515.512.57.52015.565.5السنطةاحمد

ابوالنور   49212 فتوح ناجح 38.530201515201869السنطةاحمد

الله    49213 جاب الديسطى وليد 23.511.5128214.512.563.5السنطةاحمد

المكاوى   49214 رشاد عبدالحميد 17.5911.591.512.511.564السنطةاشرف

بشعه   49215 كامل محمد 26.51513122.512.51065السنطةاكمل

البنا   49216 احمد عادل 20812.5122.5101165السنطةامير

عبدالعاطى   49217 فوزى سلمان 32191312.52.5151245.5السنطةايمن

حسنين   49218 محفوظ حسنين 30.52014.513215.51365.5السنطةثروت

عوض   49219 سعد السيد 33.52918.512.581714.565.5السنطةجمال

الجوهرى   49220 عطيه السيد 3622.51012216.51555.5السنطةجمال

نصر   49221 صديق مصطفى 34.521.51513.51018.518.555السنطةجمال

القاضى   49222 السعيد حماده 372815.5139.5191553السنطةحازم

الزير   49223 البسطويسى احمد 33.52212.514.5617.516.553السنطةحامد

حربى   49224 حسن حسن 3921.517.5157.519.51763السنطةحسام

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد
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الدين      49225 شمس عبدالعزيز احمد الدين ضياء 392618.51512202075السنطةخالد

عطيه   49226 بركات محمد 341614.514.57.518.515.563السنطةخالد

سليمان    49227 الششتاوى امام بيومى 32.5151114.5418.51365.5السنطةدسوقى

السكرية    49228 محمد رأفت عبدالقادر 31168143.52015.566.5السنطةرأفت

جنح   49229 محمد احمد 11.5987.531316.562السنطةرزق

الخطيب   49230 شكرى محمد 34.525.513.514.510.5201453.5السنطةشكرى

خاطر   49231 السعيد صالح 31201012.52.517.515.553.5السنطةصلح

الخطيب    49232 محمد عبدالعزيز عبدالعزيز 3118109616.512.556السنطةعاطف

بدر   49233 عبدالله عبدالله 38.53019.515122016.556.5السنطةعاطف

الخطيب   49234 عبدالوهاب محمد 393019.7515152017.566.5السنطةعامر

فخرالدين   49235 عبدالحميد ابوالمعاطى 38291914.511.52017.565.5السنطةعبدالحميد

الدين    49236 شمس محمد مجدى 3625.510.513.57.52016.554.5السنطةعبدالحميد

زلط    49237 الحسينى محمد محمد 37.527.5161512.519.517.576.5السنطةعبدالرحمن

السخن   49238 عبدالمقصود محمد 3625.51413.5919.517.564السنطةعبدالعزيز

بركات   49239 السيد ابراهيم 3318.510135.519.516.554السنطةعبدالفتاح

يوسف    49240 احمد عبدالفتاح احمد 37.52912.51391614.568السنطةعبدالفتاح

البابلى   49241 سليمان اشرف 3218.511.57.5813.515.556.5السنطةعبدالله

نعامة   49242 عبدالله خالد 35.526.514.57.59.515.516.565السنطةعبدالله

الجوهرى   49243 عبدالله عوض 291512.57.57.51012.545.5السنطةعبدالله

سعيد   49244 عبدالله محمد 249.5107.57.57.5545.5السنطةعبدالله

سليمان   49245 عبدالمهيمن اشرف 38.52919.5151419.51767.5السنطةعبدالمهيمن

النادى   49246 عبدالعزيز السيد 1711117.57.513.5855السنطةفارس

عبدالمولى   49247 محمد 39.529.519.51514.519.518.557.5السنطةفارسسامح

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد
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زيدان    49248 ابراهيم على وجدى 27.526.511.59413.51254.5السنطةفارس

شاهين   49249 فتحى محمد 3729181514.7518.513.555السنطةفتحى

شبانة   49250 احمد محمد 31221312.57.5151455السنطةكريم

بدر   49251 اسعد خالد 37.52918.515131912.566.5السنطةمجدى

النعماني    49252 ابراهيم احمد ابراهيم 38291715152013.575.5السنطةمحمد

فايد    49253 شاكر احمد ابراهيم 37.529.517151319.513.578.5السنطةمحمد

حربى   49254 اسماعيل احمد 3827.516.514.51218.51578.5السنطةمحمد

الكرنز    49255 حسين حسن احمد 29.5151097.514.58.568.5السنطةمحمد

ابوالعنين   49256 زينهم احمد 332514.5149.51913.578السنطةمحمد

البسيونى   49257 حمزه اسماعيل 34.52214139.51810.568السنطةمحمد

ابوالخير   49258 محمد اكرم 3729.517.51415201368السنطةمحمد

حربى   49259 عطيه السيد 311613.5131319.51177.5السنطةمحمد

عينر   49260 عبدالفتاح ايمن 31.524.51399148.557السنطةمحمد

كسبر   49261 السيد جابر 342614.510.51016.51156السنطةمحمد

السكرية   49262 فهمى حسن 39.527.519.515152013.589.5السنطةمحمد

ابودسوقي   49263 عبدالسلم حسين 15.5151089.511.59.567.5السنطةمحمد

المنسي    49264 ابوالفتوح محمد رزق 28201098.5121267السنطةمحمد

الشناوى   49265 زكى عباس 2716.510.57.58.513.5956.5السنطةمحمد

الزير   49266 محمد عبدالقادر 37.5301914152015.579السنطةمحمد

عرابي   49267 محمد عبدالله 26157.57.57.5121055السنطةمحمد

يونس   49268 اسماعيل عيد 241577.55.51611.565السنطةمحمد

زلط    49269 احمد سيد فوده 4.51167.54.512.5855.5السنطةمحمد

عوض    49270 عبدالستار اشرف محمد 39.53019.514.5152013.589.5السنطةمحمد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد
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السقعان   49271 المغاورى محمد 30.521.511.59.510.5151466.5السنطةمحمد

حربى   49272 متولى مسعد 392717.5151319.5776.5السنطةمحمد

المزين   49273 امين مصطفى 1624.512911.514.513.577السنطةمحمد

نصر   49274 محمد نصر 39.530201513.52016.579.5السنطةمحمد

الدين    49275 شمس محمد وجدى 2117.511.5108.514.51366.5السنطةمحمد

فرج    49276 البسيونى محمد ياسر 37.526.515.511.581910.565السنطةمحمد

سلم   49277 مصطفى ياسر 34.52514.51211.5201467.5السنطةمحمد

زلط   49278 ابراهيم يحيى 3727.5181513.519.51588السنطةمحمد

الدين    49279 شمس كمال يسرى 39.529.519.514.511.519.515.588السنطةمحمد

فايد    49280 شاكر احمد ابراهيم 36.529.51614.514.5191265السنطةمحمود

ابوطبيخ    49281 حسن ابراهيم احمد 33176.54.56131054.5السنطةمحمود

قاسم   49282 احمد اشرف 24.5186.54411.51154السنطةمحمود

رزق    49283 شوقى محمد ايمن 3215105.5413.51162.5السنطةمحمود

ابوالعزم   49284 احمد حسينى 241543.52.5101363السنطةمحمود

خريصه    49285 محمود فهيم سامى 37.52816.51413.52014.564.5السنطةمحمود

الشرشابي   49286 احمد صبحى 3626.51714.759.5181463.5السنطةمحمود

نعامه   49287 عبدالفتاح محمد 32.5155.57.54131463.5السنطةمحمود

الخطيب   49288 عبدالمعبود محمد 10.511.562.5واحد2715.575السنطةمحمود

عرابى    49289 مسعد الدين حسام 36.528.518.514.511.519.519.563السنطةمسعد

السخن   49290 السيد محمد 37.52713.510.57.5181864السنطةمصطفى

النادى   49291 محمد محمد 3828.51497.51916.566السنطةمصطفى

النجار    49292 احمد عزت احمد 37.528.51713.510.5191966السنطةمعاذ

حربى   49293 عبدالرازق عبدالرازق 79.563نصف285.55.54السنطةمؤمن

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد
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ابودسوقي   49294 محمدعلى عبدالحميد 6.51463واحد28.56.54.54السنطةهشام

عرابي    49295 محمد الدين صلح 308.57.55.51.5101663السنطةياسين

الدين    49296 شمس عبدالقادر المحمدى 3222107.531510.575السنطةيحيى

الزير   49297 السعيد عادل 27963.521012.564السنطةيوسف

عوض   49298 سعد محمد 28114.53.531116.564.5السنطةيوسف

ابوعمر   49299 يوسف محمد 38.52919.51515201766السنطةيوسف

عطا   49300 ابراهيم ابراهيم بنات  ابتسام ع 34.52919.7513.51419.516.568السنطةالقرشية

ماضى   49301 احمد عادل بنات  اروى ع 36.528.519131519.515.579.5السنطةالقرشية

كشك   49302 ربيع سامى بنات  اسراء ع 3326.5178.514.7518.51378.5السنطةالقرشية

علم   49303 محمد عادل بنات  اسراء ع 393019.51414.75201769.5السنطةالقرشية

الحديدى   49304 السيد محمد بنات  اسراء ع 37.52819.7513.59201879.5السنطةالقرشية

الروينى   49305 فتحى محمد بنات  اسراء ع 30.52414910.5191869.5السنطةالقرشية

الزفتاوى    49306 محمود فؤاد محمد بنات  اسراء ع 3626.5178111818.568السنطةالقرشية

الدراجينى   49307 ابراهيم احمد بنات  اسماء ع 39.52719.515152016.578.5السنطةالقرشية

العنانى    49308 الدين عماد احمد بنات  اشجان ع 3121.55.58.59.51914.577السنطةالقرشية

شهوان   49309 حسن اشرف بنات  الء ع 382611.5131319.515.568السنطةالقرشية

رخا   49310 محمد احمد بنات  امال ع 38.5291913.5142017.579.5السنطةالقرشية

امام   49311 محمد امام بنات  امل ع 21.519102.7510161798السنطةالقرشية

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد
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جعفر    49312 على عبدالمعبود خالد بنات  امنيه ع 35.521187.514.5181878السنطةالقرشية

درويش     49313 عبدالجواد عبدالحى محمد نبيل بنات  امنيه ع 3928201315201989السنطةالقرشية

عبدالعاطى   49314 محمد عبدالمجيد بنات  اميره ع 29.51714.581419.517.577.5السنطةالقرشية

عطا   49315 السيد محمود بنات  اميره ع 3928201315201969السنطةالقرشية

بيومي   49316 ابراهيم ياسر بنات  اميره ع 373019.7513152017.578.5السنطةالقرشية

الخولى   49317 محمد يوسف بنات  ايات ع 3927.518.513.515201788السنطةالقرشية

القاضى   49318 عبدالمنصف عبدالباقى بنات  ايمان ع 33221411101914.578.5السنطةالقرشية

الدسوقى   49319 رضا محمد بنات  ايمان ع 382714.5111419.516.568.5السنطةالقرشية

الشامى   49320 محمود مصطفى بنات  ايمان ع 362819.514152017.579السنطةالقرشية

الميدانى   49321 عبدالقادر موسى بنات  ايمان ع 38.527.51914.5142018.579.5السنطةالقرشية

الخولي   49322 امين محمود بنات  ايه ع 37.53019.513.5132019610السنطةالقرشية

عبدالمعطى   49323 عبدالنبى محمود بنات  ايه ع 35.522.512111116.516.5710السنطةالقرشية

شكر    49324 كمال احمد مصطفى بنات  ايه ع 3727.5151414.752013710السنطةالقرشية

عسكر   49325 عبدالعزيز احمد بنات  بسمله ع 393019.514152020810السنطةالقرشية

شكر   49326 فاروق محمد بنات  بسمله ع 28.5275.513.513171478السنطةالقرشية

عمار   49327 حمزه السيد بنات  بسمه ع 11.53.52.55.57.511.5968السنطةالقرشية

عاصى   49328 عبدالفتاح ابراهيم بنات  بسنت ع 35.519.51012.511.51511.588.5السنطةالقرشية

عابدين   49329 سعيد محمد بنات  بوسى ع 20867.510.510875.5السنطةالقرشية

ابوعايد   49330 ابراهيم عبدالفتاح بنات  تسنيم ع 342816.5141519.51889.5السنطةالقرشية

النجار   49331 احمد ابراهيم بنات  تقى ع 33.51713.59.512.517.51679السنطةالقرشية

الخولى   49332 عبدالعزيز محمد بنات  جنه ع 38.5291913.514.52019.5710السنطةالقرشية

سعيد   49333 مصطفى عبدالفتاح بنات  جهاد ع 37.527108.510.52017710السنطةالقرشية

عبدربة   49334 ابواليزيد اكرامى بنات  حبيبه ع 34.515107.57.513.512.578السنطةالقرشية
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رضوان    49335 فتحى محمد حمدى بنات  حبيبه ع 38301912.5152016810السنطةالقرشية

محمود   49336 عبدالحميد محمد بنات  حبيبه ع 32.52219.513.510.51819710السنطةالقرشية

ابراهيم    49337 ابوالمكارم محمد خالد بنات  حنان ع 93.54.52.53.57.5765السنطةالقرشية

غزالة   49338 عبدالمعبود طارق بنات  حنان ع 38301912.513201869السنطةالقرشية

الريس   49339 ابراهيم مصطفى بنات  خلود ع 393019.513.5152019.579.5السنطةالقرشية

ابوعوف   49340 عبدالستار عمر بنات  داليا ع 135.5548.512.55.568السنطةالقرشية

عاصى    49341 احمد نصر العز بنات  دام ع 36171011.51418.516.579السنطةالقرشية

البدرى   49342 بدير يوسف بنات  دعاء ع 36.527.51911.513.5191679.5السنطةالقرشية

عبدربه   49343 محمد اشرف بنات  دنيا ع 241555.25710121010السنطةالقرشية

الجندي   49344 الرفاعى عبدالله بنات  دنيا ع 6.5545.537751.5السنطةالقرشية

حمادة   49345 محمد رضا بنات  دينا ع 37.52913.513.5916.514.566السنطةالقرشية

موسي    49346 عبدالستار عبدالله اشرف بنات  راما ع 34.521.51011.57.513.51075.5السنطةالقرشية

عبدالصمد   49347 عبدالستار منير بنات  رحاب ع 34.519.5101010.512.512.572.5السنطةالقرشية

ابراهيم   49348 فريد ابوعمار بنات  رحمه ع واحد24.5123.597.511.596السنطةالقرشية
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عبدالعاطى    49349 احمد سيد احمد بنات  رحمه ع 36.5291811.51318.51673السنطةالقرشية

شريف   49350 محمد احمد بنات  رحمه ع 3522.51012.55.5181074.5السنطةالقرشية

بخيت   49351 ابراهيم عبدالله بنات  رضا ع 2811.56.57.554.51052السنطةالقرشية

عوض   49352 عطيه محمد بنات  رفا ع 38.5221413.51018.518.572السنطةالقرشية

عبيد   49353 محمود توفيق بنات  رنا ع 38.52918.513.514.7519.519710السنطةالقرشية

ابوالغيط   49354 احمد خالد بنات  روضه ع 37261713.515192079السنطةالقرشية

حماده   49355 عبدالله جمال بنات  ريناء ع 372616.5141319.51779السنطةالقرشية

حسن   49356 عبدالوهاب حسن بنات  ريهام ع 24.51546.57.513.5771.5السنطةالقرشية

العبادى   49357 احمد عمر بنات  ريوان ع 2815.54.58.57.516.57.571.5السنطةالقرشية

موسى   49358 محمد احمد بنات  ساره ع 3625.51011.511191376.5السنطةالقرشية

غنيم   49359 احمد سامح بنات  ساره ع 30.515.512104.5178.573السنطةالقرشية

درويش   49360 السيد محمود بنات  ساره ع 35.51513.511.54181483السنطةالقرشية

البهوار   49361 رفعت محمود بنات  ساره ع 34.5201512.51219.516.575السنطةالقرشية

ابوالشعور   49362 محمد ابراهيم بنات  سحر ع 31111097.516.510.572.5السنطةالقرشية

شلبى    49363 التهامى محمد خالد بنات  سلمى ع 3725.51713.51317.51474.5السنطةالقرشية

الطوخى    49364 عبدالعزيز ممدوح محمد بنات  سميره ع واحد2716.57.57.5412.510.56السنطةالقرشية

مصطفى     49365 عبدالله محمد جمال بنات  سهام ع 1061.5واحد7.51.533.52السنطةالقرشية

حربى   49366 عبدالفتاح سامى بنات  سوسو ع 21.5155.534.510863.5السنطةالقرشية

الديب   49367 على صالح بنات  شروق ع 31.5241087.516.51066السنطةالقرشية

الميداني   49368 العزب محمد بنات  شرين ع 352712.55.5919.51677السنطةالقرشية

الخطيب   49369 طه احمد بنات  شمس ع 3525.510.589181376السنطةالقرشية

يونس   49370 معوض امان بنات  شهد ع 39.53019.514.515201889.5السنطةالقرشية

القاضى   49371 ابراهيم حسين بنات  شهد ع 37.52618.514.51319.516.578السنطةالقرشية
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البهوار   49372 حسن هيثم بنات  شهد ع 3226.51197.516.516.567.5السنطةالقرشية

دبا   49373 عبدالسلم عبدالله بنات  شيماء ع 37.529.516.59.513191876.5السنطةالقرشية

الشامى   49374 محمد عرفات بنات  صفا ع 362611.57.57.51914.578.5السنطةالقرشية

العسر   49375 عبدالعزيز محمد بنات  عل ع 33.5181533121482السنطةالقرشية

جعفر   49376 محمد محمود بنات  عل ع 3823.512.51414.51714.579.5السنطةالقرشية

حماده   49377 عبدالله محمد بنات  غاده ع 1020.551333.51578.5السنطةالقرشية

ابوالغيط   49378 حسن احمد بنات  فاتن ع 382718.515152015.569السنطةالقرشية

الله    49379 عوض ابراهيم عمرو بنات  فاطمه ع 25.5294.588157.578السنطةالقرشية

البهوار   49380 محروس جمال بنات  فتحيه ع 38.52918.513.514.519.515610السنطةالقرشية

شلبى   49381 محمد احمد بنات  فرح ع 382817.514.514.5191577.5السنطةالقرشية

الشيخ   49382 فؤاد فايز بنات  فيروز ع 38.530191415191879.5السنطةالقرشية

الشامى   49383 محمد عرفات بنات  مروه ع 36241210518.514.578.5السنطةالقرشية

عامر    49384 شوقى بهاء محمد بنات  مروه ع 221567.57.57975.5السنطةالقرشية

الروينى   49385 السيد احمد بنات  مريم ع 3822151213191678.5السنطةالقرشية

البليهى   49386 محمد احمد بنات  مريم ع 23.5201010516.51475.5السنطةالقرشية

الزفتاوى   49387 صديق جمال بنات  مريم ع 3722.51514.514.52015.577.5السنطةالقرشية

عبدالعاطى   49388 جمعه عبدالفتاح بنات  مريم ع 24185.57.551017.575.5السنطةالقرشية

البهوار    49389 عبدالخالق احمد محمد بنات  مريم ع 36.528.519.514.51219.51889السنطةالقرشية

شلبى   49390 السيد محمد بنات  مريم ع 382616.510.510201577.5السنطةالقرشية

ابوعطية   49391 محروس محمد بنات  مريم ع 39.53018.514.51519.516.589.5السنطةالقرشية

فتوح   49392 محمود مصطفى بنات  مريم ع 34.5251412.511171274.5السنطةالقرشية

ابوالشعور   49393 عبدالحميد احمد بنات  ملك ع 3118.5109815.514.575السنطةالقرشية

حسين   49394 عبدالرحمن ابراهيم بنات  منار ع 15.51745.581010.575السنطةالقرشية
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ادريس   49395 لطفى ابراهيم بنات  منار ع 27.51013495.51063السنطةالقرشية

سالم   49396 محمد لطفى بنات  منار ع 2.57.573واحدواحد1613.51.5السنطةالقرشية

الخولي   49397 نصر ابراهيم بنات  منه ع 33.5176.57.57.5121165السنطةالقرشية

خفاجي     49398 محمود عبدالمنصف ماهر الله بنات  منه ع 35.525.511.57.57.51216.585.5السنطةالقرشية

العرابى   49399 توكل عابد بنات  منه ع 382719.51514.75201899السنطةالقرشية

شهوان    49400 مسعد صفوت محمد بنات  منه ع 35.523.518.513.5101917.597.5السنطةالقرشية

شبانه   49401 عبدالحميد محمد بنات  منه ع 362810.5118.51816.557السنطةالقرشية

محمود   49402 محمد جمال بنات  منى ع 69556101055السنطةالقرشية

ابورية   49403 محمد عطيه بنات  منى ع 35271012818.51266السنطةالقرشية

الجرب   49404 عبدالعزيز محمود بنات  منى ع 37.528.512.514132016.566.5السنطةالقرشية

بكر   49405 ابراهيم ربيع بنات  مى ع 30.52415.511.58.51715.575.5السنطةالقرشية

قنديل   49406 محمد ياسر بنات  مى ع 38292014.7514.52015.585السنطةالقرشية

منسي    49407 محمود عبدالمرضى محمود بنات  مياده ع 512.563واحد10.5831.5السنطةالقرشية

النعمانى   49408 حسن ابراهيم بنات  نانسى ع 1013.553.5واحد24.59.533.5السنطةالقرشية

الخولي   49409 نصر مصطفى بنات  نجاه ع 38.52219.7514.751519.519.579السنطةالقرشية

عاصى   49410 احمد حمدين بنات  نجلء ع 21365واحد5واحد12.54السنطةالقرشية

درويش   49411 محمد عاطف بنات  ندا ع 3621.515.513.592017.587.5السنطةالقرشية

جعفر   49412 عبدالمعبود صلح بنات  ندى ع 39.53019.751515201989السنطةالقرشية

ابوابراهيم    49413 السيد توفيق كامل بنات  ندى ع 3728.5151512.52017.578.5السنطةالقرشية

البليهى   49414 ذكى مصطفى بنات  ندى ع 35221612.581913.567السنطةالقرشية

البابلى   49415 محمد حسام بنات  نسرين ع 2820109.59.516.51675السنطةالقرشية

علم   49416 ابراهيم محمود بنات  نعمه ع 393019.515152018.575.5السنطةالقرشية

احمد    49417 على عبدالستار مصطفى بنات  نغم ع 35231094.5171675.5السنطةالقرشية
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ابوالعزم   49418 الدسوقى رضا بنات  نورا ع 17.56.52.510.52.51013.565السنطةالقرشية

الديب   49419 عبدالمنصف فرج بنات  نورا ع 38301913.5152016.5810السنطةالقرشية

دبا   49420 ابراهيم محمد بنات  نورا ع 33151012.51219.51687.5السنطةالقرشية

الجرب   49421 عبدالفتاح وائل بنات  نوران ع 36.52314.513.51218.517.568السنطةالقرشية

العبد    49422 عبدالله عبدالنبى عطيه بنات  نورهان ع 3417.5101051916.577.5السنطةالقرشية

عمار   49423 عبدالسلم السيد بنات  نيره ع 35156.510.57.5181666.5السنطةالقرشية

خليل   49424 حسن محمد بنات  نيره ع 39.528.5151514.52017.5710السنطةالقرشية

البارودى   49425 محمد عبدالله بنات  هاجر ع 135.544نصف21.54.56.52السنطةالقرشية

البليهى   49426 عبدالعزيز محمد بنات  هاجر ع 3023511.56181477.5السنطةالقرشية

رزق   49427 محمد ابراهيم بنات  هانم ع 36.5292014.7514.519.517.576.5السنطةالقرشية

العزب    49428 احمد ابواليزيد حمامه بنات  هيام ع 30.5171010.58201564.5السنطةالقرشية

النجار   49429 مسعد اسماعيل بنات  ولء ع 1214.563.5واحد288.54.510السنطةالقرشية

جبران   49430 اسماعيل السيد بنات  ياسمين ع 37.530201413.52019.568.5السنطةالقرشية

بسيونى    49431 محمد مصطفى ياسر بنات  ياسمين ع 161279.53141275السنطةالقرشية

الطوخى   49432 امين محمد بنات  يمنى ع 39.53018.51414.5201777.5السنطةالقرشية

هبيله   49433 امين حمزه 1410.554صفر23.510.5103السنطةابراهيم

الشعيرى    49434 عبدالسلم شكرى عبدالسلم 2917109515.511.586.5السنطةابراهيم

خليفه    49435 عبدالهادى شعبان ابراهيم 37.52617.512.511.52016.576.5السنطةاحمد

الله    49436 جاب صابرابوالفتوح ابوالفتوح 37.52817.513112015.578.5السنطةاحمد

الشيخ    49437 رضوان محمد اسامه 31.515.5109.54.516.51173.5السنطةاحمد

خليفه    49438 عزب عبدالحميد عبدالحميد 342514141019.51577السنطةاحمد

الشيخ    49439 عبدالفتاح نظير نبيل 37.525.514.51413201577السنطةاحمد

شمله   49440 السيد نظمى 23.51057.53.5121372.5السنطةالسيد
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الشيخ    49441 السيد بدوى رضوان 2515118516.51284.5السنطةثروت

خليفه    49442 شبل رأفت شبل 393018.514.5152020810السنطةرأفت

عيد    49443 عبدالحميد عبدالمجيد عبدالخالق 39.53019.514.751419.517.577.5السنطةزياد

يوسف    49444 سليم على سعد 38.53019.514.5152015.565.5السنطةسليم

على    49445 شريف عبدالحميد السيد 257.51010.52.515.5674.5السنطةشريف

الله     49446 جاب سليمان صلح حمدى 36.510.510.5117.518.51383.5السنطةصلح

البحيرى    49447 عبدالناصر عادل احمد 383018.514.514.5201887.5السنطةعبدالرحمن

خليفة    49448 عبدالرحيم السيد محمد 37.529.516.51313.518.51472.5السنطةعبدالرحمن

الخولى    49449 عبدالمطلب عبدالوارث صالح 3928.517.514.514.5201578السنطةعبدالوارث

شارب    49450 محمد عبدالرازق ابراهيم 30.512.57.57.53.51213.566السنطةعلء

يوسف    49451 سليم على خالد 38.530201314.5201465.5السنطةعمرو

الله     49452 جاب عبدالحميد السيد رضا 33.515.5127.53.518.51364.5السنطةكريم

الشعيرى    49453 احمد غازى احمد 38.52918141419.51865.5السنطةمحمد

الفخرانى   49454 محروس احمد 281275517.510.565السنطةمحمد

الشعيرى    49455 محمد الدين علم 366757.517.51673.5السنطةمحمد

ابوزيد    49456 موسى عبدالعليم ماجد 30.51065.58.51812.553.5السنطةمحمد

عبدالرحمن    49457 محمد عبدالرحمن ماهر 28.577.57.57.514.5853.5السنطةمحمد

الشيخ    49458 احمد مسعد شفيق 371518.581219.514.564.5السنطةمسعد

الشيخ     49459 عباس السعيد محمد كريم 38.52919.514.5142016.574السنطةنبيل

بكرة     49460 السيد فهمى محمود السيد 3310107.57.512.514.552.5السنطةيوسف

البحيرى    49461 عبدالله محمد اشرف 30.52867.5517.510.575السنطةالء

هبيلة    49462 محمد فؤاد فؤاد 36271010.59.519.51266السنطةالء

خليفه    49463 عطيه محمد عبدالعزيز 3618107.57.515.514.575السنطةامانى
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الفخرانى    49464 محروسسعد عبدالله 34221113142014.566السنطةامانى

الديبه    49465 محمد السيد محمد 31.510.512810171365.5السنطةامانى

الله     49466 جاب ابوالفتوح صابر قاسم 39.53019.515152018810السنطةاميره

حسين   49467 عبدالفراج عبدالحميد 37.529171513.52018.566.5السنطةايه

ضبيش    49468 ابراهيم محمد ابراهيم 36.5261313.51119.51786.5السنطةحبيبه

الشعيرى    49469 طه عبدالنافع احمد 35.5201013.5101917.565.5السنطةروان

خليفه    49470 محمد ممتاز وحيد 3218687.517.51575السنطةروضه

الله     49471 جاب عبدالحميد المحمدى عبدالعزيز 37.515118.58.518.51478السنطةسعديه

شملة   49472 مامون صفوت 3626.516.51313.518.516.579.5السنطةشروق

الشيخ    49473 عباس ذكى ذكى 31.5196.511215.516.594السنطةشهد

الشيخ    49474 عبدالحميد ذكريا ابراهيم 32.5181212.5918.51364السنطةعواطف

خليفه   49475 حلمى اسامه 36.51717.51212.518.514.577السنطةفاطمه

الله    49476 جاب فتحى سليمان 34.53.515.58.510.518.518.574السنطةفاطمه

الشيخ    49477 عباس ذكى احمد 38.52918.515152018.589.5السنطةقدريه

الله     49478 جاب سليمان ممدوح صابر 3721121514.51919.567السنطةمريم

الشعيرى    49479 حافظ امين محمد 39302014.7515202088.5السنطةمريم

الشيخ    49480 فهيم جوده فهيم 3830191515202076السنطةمها

خليفه   49481 عبدالمؤنس سمير 2062.52.57.51315.553.5السنطةميرنا

الشعيرى    49482 على عبدالحميد على 382513.513.511201877السنطةهاجر

الشعيرى     49483 محمد عزالرجال ايمن الله 39.52918.514152019.579.5السنطةهبه

الشيخ   49484 محمد فخرالدين 39.53019.51515202099.5السنطةهدى

العفيفى   49485 عبدالقادر احمد 34.51511131217.51765.5السنطةيارا

زغبه   49486 احمدعبدالحمبد خالد 2485.52.53131854السنطةاحمد
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سالم   49487 احمدعلى محمد 251173.52181854السنطةاحمد

عباسعرس    49488 امام عباس 246.56.544.517.517.544السنطةجمال

غزال    49489 حلمى الجوهرى محمد 3622148.59201965السنطةشوقى

فرج    49490 عبدالحميد صالح عطيه 288.567.5816.518.544السنطةصالح

خليل    49491 على محمد على 23.54.562.57.518.51964السنطةصبحى

سالم    49492 عبدالفتاح صلح عبدالفتاح 3620.517109.5201963.5السنطةصلح

زغبة    49493 شبل عبدالحميد محمد 257.57.52.52116.562.5السنطةعبدالحميد

شعبان    49494 احمد عطيه رجب 1.511.5843نصف21.5611السنطةعبدالرحمن

البيومى    49495 عطيه عبدالحافظ عطيه 27.511.51131.516.5763السنطةعصام

الفضالى    49496 التهامى رضا محمد 25.59.51061.512.5863السنطةعلى

خليل    49497 حسن محمد مسلم 12.56.573واحد246104السنطةعلى

سليم    49498 السيد محمود محمد 10575صفر75.572.5السنطةكرم

بركات     49499 محمد زكريا محمد محمود 3722.516.58.55.52013.565السنطةماهر

داليب    49500 ابراهيم محمد ابراهيم 38.52317.510.5619.515.576السنطةمحمد

سالم    49501 جاد كمال ايمن 34.523.5128.5919.51376.5السنطةمحمد

داليب    49502 الحسينى محمود احمد 36.528.51913.512201745.5السنطةمحمود

غزال    49503 حسن عبدالله خيرت 281211.541.51613.565.5السنطةمحمود

البسطويسى   49504 محمود رشدى 27.51512.53.5318.515.554السنطةيوسف

النجار    49505 محمد يوسف محمد 271611.55.5316.514.576.5السنطةيوسف

عامر     49506 رياض عبدالرؤف الدين عصام 34.519.514.5982015.564السنطةاسراء

شعبان   49507 عنتر خيرت 34.517.5187.53.5181266.5السنطةاسماء

يوسف    49508 السيد عطيه سيد 382917.514.5919.515.567السنطةاسماء

المتولى    49509 محمد عبدالله محمد 3515179418.515.567السنطةاسماء
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زغبة    49510 احمد ابوالغيط حسن 3115101141810.564السنطةالء

على    49511 عبدالحافظ محمد سامى 31.518148.57.51611.565السنطةايمان

فرج    49512 محمد محمد اسامه 393019.51415201967.5السنطةايه

العقدة   49513 فتحى محمد 378.5197.53.5171974.5السنطةايه

سالم    49514 ابراهيم محمد ابراهيم 382719.513.510.52018.575.5السنطةبدر

بركات    49515 احمد محمد سعيد 38.52918.513112019.575السنطةجيداء

احمد      49516 سيد عبدالمقصود ميسره محمد ايمن 37.52814.51211191882السنطةرجاء

ابوطالب    49517 المحمدى محمد عادل 3527161310.518.51875السنطةسلمى

عامر    49518 محمد عبدالستار محمد 38.528.51913.511.5202075.5السنطةشهد

راضى    49519 سلطان على محمد 30.521.5107.52.513.514.575السنطةعلياء

زغبة    49520 عبدالحافظ محمد مجدى 3310147.52151264السنطةفاديه

عامر   49521 ابوالمجد عبدالجواد 141653.5واحد33.51815.57.5السنطةلمياء

فودة    49522 المتولى عبدالشافى جمال واحد3115.51510.5211166السنطةمنار

البلتاجى    49523 محمد احمد محمد 10462صفر29.516.511.57.5السنطةمنى

حسن    49524 عبدالجواد فتحى محمد 36.51715.59.53.51313.573السنطةنجلء

داليب    49525 ابراهيم محمد عطيه 36191784.51511.573السنطةنعمه

داليب    49526 الحسينى محمود محمد 36.530197.54.51614.554السنطةهدى

سالم    49527 جاد حامد عنتر 37.515198.52.5151773السنطةهدير

يوسف    49528 محمد عطيه الطيب 33.5231612.58.518.51673.5السنطةولء

زغبة    49529 عبدالحافظ محمد صبحى 37.528.51812.51419.517.573السنطةياسمين

فرج    49530 محمد على عبدالعزيز 37.529.519.514.5142018.575السنطةياسمين

الدين    49531 شمس محمد سعد 36291914.512192067السنطةابتسام

حميد    49532 الرفاعى محمد صديق 2724.57.510.57.513.51755السنطةاسراء
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. أ   ت العجم تاج
. أ    ت عوض الدين حسام
. أ    ت عوض الدين حسام
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عماره   49533 مصطفى عزت 362910.514.51318.516.557السنطةاسراء

الصيرى    49534 محمد الوهاب عيد 28.5264.510417.519.555.5السنطةاسراء

جعفر   49535 صديق محمد 382813.514.514201768السنطةاسراء

الدقرانى   49536 محمد ابراهيم 38.526.518.51514201756السنطةاسلم

نعامه   49537 عبدالله سامى 35.5271114.5317.51665.5السنطةاسلم

جبر   49538 ابراهيم فتحى 342316.5132.51814.553السنطةاسلم

الدين    49539 عبداللطيفشمس السعيد 31.526.512.589.518.519.558السنطةاسماء

الهللى   49540 عزام السيد 392919.515152018.578.5السنطةاسماء

الوكيل   49541 احمد سعد 38302015152019.578.5السنطةاسماء

الله    49542 جاب احمد محمد 39271112.58.51616.544السنطةاسماء

المحسب   49543 حسن محمود 34226124.5131864السنطةاشجان

شحاته   49544 محمد الدسوقى 3929191414.75202086السنطةالء

الخطيب   49545 عبدالحميد السيد 3724.51012.511.519.518.555السنطةالء

هجرس   49546 فتوح رمضان 29227.512.5911.51854السنطةالء

محمد    49547 سعد محفوظ كلثوم واحد2822.57.512.58.51615.55السنطةام

كسبر   49548 ابراهيم سعد 38.529.518151019.51866.5السنطةامانى

ابوهند   49549 احمد اشرف 3829.5151512.5191775.5السنطةامل

شريود   49550 طلبه عادل 392919.51313.519.519.579.5السنطةامنيه

شلبى   49551 امين ناصر 38.527.51314.514.7519.51453.5السنطةامنيه

عوض     49552 شبانه ابراهيم سعد شوقى 3726.517.587.519.51986.5السنطةاميره

مكاوي   49553 الشوربجى عبدالحميد 372512.51410.519.52076السنطةاميره

المسلمى   49554 عبدالعاطى سلمه 37.528.51614.512192086.5السنطةانوار

الدين    49555 شمس احمد احمد 37.52516.51210.519.7516.583.5السنطةايمان
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عيسى   49556 مرعى عرفان 3210.51057.514.517.583.5السنطةايمان

طبيخ   49557 عبدالمولى مظهر 3825201313201982السنطةايمان

عينر   49558 سعد السيد 3826.51813.58.518.517.584السنطةايه

سعاده   49559 فوزى ايمن 36.526.51810.58.519.51985السنطةايه

عبية   49560 عبدالفتاح ثروت 29.511107.510111482.5السنطةايه

عبدالعاطى    49561 حجازى صابر مجدى 3216.56.57.5516.5883.5السنطةايه

حربى   49562 سعد محمد 393020151519.520910السنطةايه

حسين   49563 محمد محمد 3728.51811.510.519.751874السنطةايه

حربي   49564 محمد حسن 3015107.54.514.51683السنطةجهاد

الله      49565 جاد على عبدالرحمن رضا 393019.513.51319.51997السنطةجهاد

الزيات   49566 رزق خالد 3828.5161414.519.52097.5السنطةحبيبه

طه   49567 احمد حازم 33.523.514.512.511.516.52085.5السنطةحنان

نوارج   49568 ابراهيم حسن 18.583.5صفر7.5واحد1985السنطةحنين

عبدالرحمن    49569 ابراهيم المحمدى عبدالرحمن 37.51611.57.57.517.519.575السنطةخلود

النادى   49570 محمد ابراهيم 30.51511.57.57.5161972السنطةداليا

القرضاوي   49571 شاكر عاطف 332611.5117.516.516.582.5السنطةدعاء

الدماطي   49572 محمد مصطفى 32.52613.597.517.51883.5السنطةدنيا

الطواب   49573 احمد وليد 25127.57.5412.51653السنطةدنيا

عوض     49574 احمد السيد احمد سيد 26.526.51611918.51767.5السنطةدينا

مراد   49575 فتحى خالد 38.529.519.515152019.579.5السنطةرشا

السيد   49576 مسعد فرج 3929.52015152020710السنطةرضا

شريود    49577 محمد طلبه فؤاد 3724.510.511.59181678.5السنطةرنا

الخطيب    49578 الحسينى محمد عبدالحكيم 382919.5141519.518.569.5السنطةروان

. أ    ت عوض الدين حسام
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شلبى   49579 امين يسرى 37221713.51318.516.567.5السنطةروان

حامد   49580 السيد امين 3824.51812111916.569.5السنطةروضه

الخطيب    49581 امين السيد بشير 39302014152019.569السنطةروضه

يوسف   49582 سعد ابراهيم 3815109.57.519.513.569السنطةريم

احمد   49583 على عطيه 36.512.514.513122012.569السنطةزينب

المتولى   49584 سعد متولى 208.54.54418.512.567.5السنطةزينب

عطية   49585 حامد ايهاب 37.525.51813.5122019.572.5السنطةساره

ربيعى   49586 عبدالفتاح عادل 306.5107.531117.563.5السنطةساره

بدر   49587 على محمد 37.528.51814.512.52016.564السنطةساره

ابوسته   49588 على اسعد 3010.510.57.57.51416.564السنطةسالى

القاضي   49589 حسن احمد 33.52012.5891614.554.5السنطةسعاد

السعيد   49590 ابراهيم مخلص 32121012.511.516.51867السنطةسعديه

البنا      49591 راغب اهيم ابر 30.5121095.51216.554.5السنطةسلمى

العبدالعزونى  49592 سمير 38.515.517.511.5819.51968السنطةسميره

الشافعى    49593 ابراهيم صبرى حماده 39.53019.751515201879.5السنطةسهيله

بدر   49594 اسعد السيد 39301814.513.5202068.5السنطةشروق

السحيتى   49595 طلبه محمد 3623.51713918.51879السنطةشروق

سعيد   49596 عبدالله محمد 2611.57.53.53.51118.566.5السنطةشروق

الله    49597 عون الرفاعى مصطفى 312414.513.51216.518.566.5السنطةشروق

القط   49598 محمد وحيد 38.527.5161413.519.52079السنطةشروق

بركات   49599 ابراهيم السيد 35.526.514.512.59.5191978السنطةشهد

شبانة   49600 عوضعوض 3929.517.514.515201977السنطةشهد

المرسى   49601 ابراهيم محمد 351514.510.591914.565.5السنطةشهد
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السكرية   49602 ابراهيم الشحات 24.515137.55171165السنطةشيماء

حربى   49603 سعد رمضان 362718.510.511.52016.567.5السنطةصفا

العرابى   49604 احمد السيد 2815167.53.515.51766.5السنطةعايده

بربر   49605 صديق محمد 3830201514201968.5السنطةعلياء

عبدالله   49606 رزق احمد 228.511.5541213.554.5السنطةفاطمه

الدين    49607 شمس عبدالحميد محمد 3015.51611816.517.566السنطةفاطمه

عامر   49608 محمد محمد 35291814.5151918.565السنطةفاطمه

القرضاوى   49609 عنتر صديق 1721.5137.5713.51166السنطةفايزه

عرابى   49610 مسعد السيد 3122168.5101815.566السنطةفردوس

عوض   49611 مسعد سعد 31.518.513.5117.516.51165السنطةفطيمه

عبدالله    49612 السيد سليم السيد 32.525.5158.5617.512.566.5السنطةلوجينا

عسكر   49613 فؤاد احمد 32.526.513.59.5713.51157السنطةماجده

راشد   49614 محمود محمد 31.522.5167.57121367السنطةماجده

ابوالمعاطى   49615 السيد السعيد 36.5241912.5816.511.577السنطةمرام

الزير   49616 محمد البسطويسى 38302015152017.5910السنطةمروه

ابوستة   49617 سعد احمد 39302015152018.589.5السنطةمريم

شرف   49618 السيد تامر 382920151519.751779السنطةمريم

زلط   49619 اسماعيل خالد 393020141519.751489السنطةمريم

المكاوى    49620 العابدين زين خالد 34.524.51814.759.52013.577.5السنطةمريم

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام

. أ    ت عوض الدين حسام



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2307

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشناوي   49621 زكريا سعد 33.52319.5148.518.511.566السنطةمريم

ابوعطية    49622 فاضل عنتر عادل 36291914.5122015.566.5السنطةمريم

السحيتى   49623 محمد عبدالمنعم 36.5301913.51319.516.566.5السنطةمريم

السقعان   49624 محمد عبدالوهاب 3121.517.59.55.516.51176السنطةمريم

ابوعايد   49625 احمد محمد 40302014.515201799.5السنطةمريم

شبانة    49626 محمود سعد محمد 3729191514.52014.5710السنطةمريم

عرابى   49627 طلعت محمد 3120105.521011.566.5السنطةمريم

عويضة   49628 عبدالحميد محمد 37.5291913.51219.514.568السنطةمريم

البسيوني   49629 مصطفى محمد 35.52619.514.510.5201377.5السنطةمريم

حسن    49630 السعداوى محمد مصطفى 38302013.512.519.51666.5السنطةمريم

الدين    49631 شمس حسن ياسين 27.515.518148.5161466.5السنطةمريم

البنا   49632 عبدالحكيم عرفان 3325.518.51481612.567السنطةملك

سعاده   49633 السيد احمد 362418.511.581312.568السنطةمنه

شبانه   49634 احمد راضى 272416839.51166.5السنطةمنه

حسن   49635 عبدالغنى طارق 383019.51013.5201677.5السنطةمنه

عفيفى   49636 عبدالجواد عبدالفتاح 393019.513.514201769السنطةمنه

سرحان   49637 محمد عبدالفتاح 38301813.5152016.557.5السنطةمنه

ابومندور   49638 احمد محمد 3821.51711.512161357.5السنطةمنه

السكريه   49639 عبدالحميد محمد 32.52515.57.57.511.51557السنطةمنه

العامودى   49640 محمد نادر 2919.512.59.57.561467.5السنطةمنى

رزق   49641 عبدالقادر ناصر 36.528.519.513.5122016.578.5السنطةمنى

البدرى   49642 عبدالغفار عبدالفتاح 31266.5واحد2117.5101.5السنطةمها

الصياد   49643 ابراهيم الحمدى 402919.515152015.5610السنطةمى
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زلط    49644 احمد اسماعيل احمد 393019.51515201678السنطةميرنا

فخرالدين   49645 عبدالحكيم على 331911.58513.510.558السنطةناديه

العامودى    49646 جابر محمد سعد 34.52714.511.510.51915.558السنطةناريمان

الدين    49647 شمس عبدالرازق السيد 39301913.515191658.5السنطةنانسى

خريصه   49648 ابوالعل جادالرب 32.525.516.512.510.5161465.5السنطةنانسى

معوض   49649 على مصطفى 2318.51155.58.51163.5السنطةنانسى

ابوعايد   49650 سعد نجاح 33.525.5147.54.5121366.5السنطةندا

شبانه   49651 عبدالقادر ابراهيم 3826.517.511.57.515.513.574.5السنطةندى

راشد   49652 حسنى رفيق 3722.518108181275السنطةندى

الخطيب   49653 شكرى عبدالله 393018.514131914.576السنطةندى

القاضي   49654 عبدالمعبود ابراهيم 3219.567.53.57.51375السنطةنرمين

الجوهرى   49655 عطيه السيد 32.516.510527975.5السنطةنرمين

الشوربجى   49656 عبدالمنصف مجدى 3015104317875.5السنطةنرمين

عوض     49657 محمد السيد 35257.5105.55.5968.5السنطةنهاد

زلط   49658 عنتر حماد 372813.5107171378.5السنطةنهاد

طبيخ     49659 عبدالمولى محمد 35.52111.59.5715978السنطةنوال

العامودي   49660 محمد ابراهيم 33261012.58.516.59.567.5السنطةنوال

عماره   49661 يوسف متولى 34151011.5811.59.566.5السنطةنورا

المسيرى   49662 ابراهيم محمد 39.528.5171411.519.51679السنطةنوران

والى   49663 السباعى ابراهيم 25.511.54.53.548.5687السنطةنورهان

البندارى   49664 السيد محمد 3825.51911.58.51811.562السنطةنورهان

خاطر   49665 مصطفى ابراهيم 38.529.5191413.5191563.5السنطةنيره

بركات    49666 اسماعيل عليوه حسام 362118.512.51419.759.565السنطةهاجر
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الدين    49667 شمس ابوالسعود اسامه 372815.57.5516.51066السنطةهاله

عوض   49668 محمد حسن 3622109.55.5179.576السنطةهانم

حميد   49669 الفرغلى سعد 36.521157.5618977السنطةهانم

القاضى   49670 حسن حمدان 38.527181311.519.51576.5السنطةهبه

عوض   49671 يحيى محمد 38291912.51019.513.568السنطةهمسه

ابوسعدة   49672 فرج مجدى 37291812.510.5201568.5السنطةهند

الخطيب   49673 السيد محمد 3829.519.513.5152011.578.5السنطةهند

زيدان    49674 عبدالحميد فكرى صالح 39301914.5121911.579السنطةوفاء

عيد   49675 الجوهرى هشام 382818121019.51167.5السنطةوفاء

نعامة   49676 محمد عطيه 36.5291713.511191378السنطةولء

طبيخ   49677 محمد حسن 3828.51711.51119.510.579السنطةيمنى

عبدالحليم   49678 ابراهيم محمد 278.56.59613.5767.5السنطةابراهيم

عصر   49679 نصر السيد 291510135.5151147السنطةاحمد

الشال   49680 الجوهرى ايمن 382718.5141019.751556.5السنطةاحمد

صقر    49681 محمود حامد ذكى 3928.5201412.519.51357السنطةاحمد

بلل   49682 محمد صلح 3221.51812.5615.511.567السنطةاحمد

عبده   49683 احمد عاطف 36.517.516147181067السنطةاحمد

الشال    49684 عبدالمقصود صبحى عبدالمقصود 37.51513.513.59.5187.567السنطةاحمد

عبدالحميد   49685 عبدالمجيد عصام 38.53017151419.51279السنطةاحمد

الهلباوى   49686 عبدالنبى فوزى 362412.5118.515.51269السنطةاحمد

شلوف   49687 بهجت محمد 30.518109.57.51310.579السنطةاحمد

ابوشريف   49688 صديق محمد 29.52017117.514.510.567.5السنطةاحمد

حماد    49689 رمضان الدسوقى حامد 37.528191412.5199.559السنطةادهم
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الفرارجي   49690 عبدالمهيمن ذكى 29.51510106.5168.567السنطةاشرف

النجار   49691 السيد محمد 31.518.510.5106.51413.578السنطةالسيد

عبدالحليم   49692 عبدالوهاب عثمان 37.523.514.51411.518.510.558السنطةزياد

الهتيمى   49693 رئيس امين 362315.51413.5191179السنطةسعيد

الدين    49694 سراج ابراهيم طاهر 29221513.511.5198.569.5السنطةسعيد

الشال   49695 عبدالمجيد ابراهيم 38.52819.513.5142014.569.5السنطةصفوت

النميسى   49696 زيدان عواد 2215107.55.511.5869السنطةصفوت

غنيم   49697 عبدالحميد طلعت 37.52619.514152011.564.5السنطةعبدالرحمن

الهيتمى    49698 احمد سيد ابراهيم 271711.513.58.516853السنطةمحمد

علم   49699 محمد ابراهيم 3022.51012.54.517.5953السنطةمحمد

الشال   49700 ابوالعزم اشرف 36.52617.5139.518.510.563.5السنطةمحمد

الهتيمى   49701 محمود انور 34.525.510.5127.517.511.572السنطةمحمد

الشال    49702 عزت الدين بهاء 3122107.57.515.5972السنطةمحمد

هزع   49703 حسانين ربيع 2815106.54.511.59.572.5السنطةمحمد

ورده   49704 سند عبدالحميد 35.52812.51512.51814.562.5السنطةمحمد

الشال   49705 عبدالحافظ عبدالحميد 3326.51013.512171782.5السنطةمحمد

الشال   49706 محمد عبدالحميد 12.5125117.511462.5السنطةمحمد

النميسى   49707 زيدان عبدالوهاب 36.52512.513.513.51712.563.5السنطةمحمد

الخولى    49708 ابراهيم الدين عز 18.511.56.58.5313.5861.5السنطةمحمد

صيام   49709 رمضان على 3017.5107.57.515.58.562السنطةمحمد

عبده   49710 احمد نبيل 36.526.511.513.512.5161164السنطةمحمد

صيام   49711 فرج صلح 38.52918.513.514.5181266السنطةمحمود

محمد   49712 عبدالمنجى غازى 3729191315191466السنطةمحمود
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الشال   49713 السيد محمد 35.52714.512.512181265.5السنطةمحمود

عبدالرازق   49714 عبدالفتاح رمضان 15.51577.55.51010.553.5السنطةمحى

الفرارجى    49715 كمال محمد امين 3322161110.517.5763السنطةمصطفى

قطب   49716 عبدالمقصود عبدالمقصود 7.563نصف2صفر6.523السنطةمصطفى

البابلي   49717 عبدالقادر مرسى 13.54.5338.510665السنطةهشام

الشال   49718 السيد اشرف 351510119.5141067.5السنطةياسر

المرشدى   49719 محمود عليوه 1996.561213.51075.5السنطةياسر

امين   49720 محمد عبدالرازق 38.52919.5151519.7517.577السنطةيوسف

الشال   49721 على عبدالوهاب 39.53019.51515202088السنطةاستشهاد

شلوف   49722 عبدالغفار حسام 32.517.510891011.587السنطةاسراء

مبروك   49723 فهيم فهيم 38.528.518131418.515.587السنطةاسراء

صيام   49724 ابراهيم محمد 37301915152013.586السنطةاسراء

عوف    49725 مصطفى احمد طلعت 3320.513.515141614.586السنطةاسماء

حماد   49726 على محمد 2857.56.59.5118.564السنطةاسماء

المغربي   49727 عبدالموجود محمد 39292015152017.588السنطةالء

عصر   49728 نصر احمد 38.526.51613.514181877.5السنطةامال
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الشال   49729 عبدالله الجوهرى 39.530201515201898السنطةاميره

الحويحى   49730 محمد جمال 26.565.53.57.57.512.554السنطةايمان

الحويحى   49731 السيد الجوهرى 3821.514101317.51576.5السنطةايه

صقر    49732 محمود حامد ذكى 38.524.511.5151317.514.587السنطةايه

حسين   49733 عبدالسلم طلعت 28.51510510.51613.585.5السنطةايه

زلط    49734 غازى عبدالفتاح محمد 3724.515.59.5121915.585.5السنطةايه

المرشدى   49735 ذكى ذكى 36.5231011.58171887السنطةبسمله

سليمه    49736 الدين نصر محمد 392916.51515201987.5السنطةبسمله

الشال   49737 السيد على 393017151519.51887.5السنطةتبارك

وهدان    49738 احمد سيد جمال 38.525108.591617.576السنطةتغريد

ابوالسعاد   49739 عثمان محمد 30.523.56.59.58.51718.586.5السنطةخلود

البابلى   49740 احمد محمد 3317.54.53.55.5101854.5السنطةدنيا

الشايب   49741 ذكى معوض 35.52210.5121315.515.565السنطةدنيا

الجرج    49742 احمد البكرى سامى 3224131210181776السنطةرحمه

عامر   49743 عبدالموجود عامر 3727.515.511.512.51917.574.5السنطةرغد

الشال   49744 ابراهيم اشرف 3928.51714.51519.518.586السنطةرنا

صقر    49745 حامد البدوى السيد 393019.513.514.75201986.5السنطةروان

القرع    49746 ابراهيم محمد هاشم 3625.51111.5121618.587السنطةروان

غانم   49747 عبدالقادر عبدالقادر 383017.51313.51818.587السنطةروفيدا

عوف   49748 مصطفى ايهاب 35.520.51097.515.51885السنطةريهام

السود   49749 شبل فتحى 38291914.514.519.519.575.5السنطةزينب

الجرج    49750 احمد سيد على 38.52917.513.51519.52076السنطةساره

خليل   49751 احمد ابراهيم 35256.59.5910.51865السنطةساميه
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النويهى   49752 محمد طارق 3928.517.514.51519.518.575.5السنطةسماح

قطب   49753 عبدالمقصود عبدالمقصود 29.517.5785131264.5السنطةشروق

شلوف   49754 عبدالغفار هانى 37.526.513.511.512.5191566.5السنطةشروق

الفرارجى   49755 محمد كمال 37.52816992016.586السنطةشهد

السود   49756 احمد السيد 30186.583.513.510.553.5السنطةشيماء

السبكى   49757 محمد عبدالنافع 372916.5121219.51894.5السنطةصباح

الخولى   49758 ابراهيم مجدى 28.51777.58.514.511.584.5السنطةعزه

الشال   49759 عباس محمد 36.52818.515152013.586.5السنطةفاطمه

الجرج   49760 مجيد محمد 28.5197.597.5151285.5السنطةمرفت

الصعيدى   49761 على سلم 3928.519.51414.52017.579السنطةمريم

الفرارجى   49762 على على 29.5167.5651316.574السنطةمريم

البيارى   49763 عبدالحكيم نبيل 26.5176.57.57.514.515.584.5السنطةمريم

حسن     49764 حسنين عبدالطيف سمير الله 29166.53.55141174السنطةمنه

الشايب   49765 السيد سعد 39.53019.5141519.751465السنطةمنه

الشال   49766 محمد مجدى 3515147.54171365السنطةمى

الجرج   49767 حامد ذكى 39.5302015152017.567.5السنطةندى

البابلي   49768 عبدالمقصود توحيد 39.529.519131419.516.566السنطةهاجر

اسماعيل   49769 حامد عزت 3828121412201676السنطةهايدى

الدين    49770 نور ابوالقاسم عبدالحميد 299.510551313.555السنطةهدير

الجمل   49771 محمد ياسر 3929.5201514191878السنطةهويدا

السود   49772 اسماعيل عطيه 33.518.575.57.51516.573.5السنطةوسام

نوفل    49773 محمد عبدالهادى حسام المشتركة  ابراهيم ع 2747.51.5413.518.545.5السنطةاشناواى

طلحه    49774 محمد ابراهيم خالد المشتركة  ابراهيم ع 371615.585.51718.576.5السنطةاشناواى
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حمودة     49775 احمد سيد ابراهيم طاهر المشتركة  ابراهيم ع 41.54101255.5واحد8السنطةاشناواى

عباس    49776 محمود ابراهيم محمود المشتركة  ابراهيم ع 36181812.59.516.51868السنطةاشناواى

النجار    49777 شلبى محمد اشرف المشتركة  احمد ع 32151667.51617.545.5السنطةاشناواى

حجازى    49778 احمد محمد البيومى المشتركة  احمد ع 23.510123.57.51515.546.5السنطةاشناواى

طه    49779 ابراهيم رشاد امير المشتركة  احمد ع 3928.52011.512.519.751879.5السنطةاشناواى

ابوزيد     49780 عبدالعظيم احمد سيد ايمن المشتركة  احمد ع 3423.51514.5111916.556.5السنطةاشناواى

صالح     49781 محمد احمد الدين حسام المشتركة  احمد ع 35151254.51616.557السنطةاشناواى

عكوش    49782 محمد فتحى خالد المشتركة  احمد ع 321518.510.57.518.517.545.5السنطةاشناواى

زيادة    49783 مختار جمال عبدالعزيز المشتركة  احمد ع 39.5302013.512.5191959.5السنطةاشناواى

ابوعطيه    49784 عبدالواحد محمد عبدالواحد المشتركة  احمد ع 37281912.512191959.5السنطةاشناواى

نوفل    49785 السباعى احمد عنتر المشتركة  احمد ع 25.51677.54.51212.545السنطةاشناواى

سليمان    49786 السيد سليمان محمد المشتركة  احمد ع 1315102.52714.544السنطةاشناواى

الزنطاحي    49787 حسن فوزى محمد المشتركة  احمد ع 33.515167.54.517.51854.5السنطةاشناواى

عمار    49788 عبدالتواب محمد وجيه المشتركة  احمد ع 36.517.518.510.57.516.518.556.5السنطةاشناواى

ابوجراب    49789 محمود محمد يحيى المشتركة  احمد ع 3828.51913.5132018.559.5السنطةاشناواى

عطوان    49790 البلتاجى عبدالمعطى السيد المشتركة  اسلم ع 382418.513.510.52018.5710السنطةاشناواى

طاحون    49791 على حسن على المشتركة  اسلم ع 362719.513.51219.515.569.5السنطةاشناواى

ابواسماعيل   49792 رجب عبداللطيف المشتركة  اشرف ع 51255واحد3.51.531.5السنطةاشناواى

الجوهرى    49793 محمد محمد عبدالهادى المشتركة  اكرم ع 38.5281911.5132018.579السنطةاشناواى

نوفل   49794 احمدالسباعى هانى المشتركة  السباعى ع 34.521.51710.56.51416.556.5السنطةاشناواى

جاد   49795 السعيد سمير المشتركة  السعيد ع 3929.52013.514.519.751559.5السنطةاشناواى

الفيومي    49796 طه السيد احمد المشتركة  السيد ع 3828.519.5131019.751549.5السنطةاشناواى

محمد    49797 عبدالصادق عباس حافظ المشتركة  السيد ع 342314105.516.512.558السنطةاشناواى
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الجزار    49798 محمود السيد محمود المشتركة  السيد ع 39.5301913.514.519.515.5410السنطةاشناواى

ابوزيد    49799 الشوربجى الدين بهاء المشتركة  الشوربجى ع 13.521.541.53.5139.548السنطةاشناواى

الجوهرى    49800 محمد محمد عبدالهادى المشتركة  امجد ع 31.520.51044111446السنطةاشناواى

ادم    49801 السباعى جبر محمد المشتركة  بلل ع 3720177.57.518.51869السنطةاشناواى

البكري   49802 حسين طارق المشتركة  جمال ع 362418127.5191959السنطةاشناواى

العنانى    49803 محمود ميمونى السيد المشتركة  حسن ع 3115105.551618.557.5السنطةاشناواى

الله     49804 عطا سعد حسن ايمن المشتركة  حسن ع 35.51517.5127.5191848السنطةاشناواى

ابوزنط    49805 محمد حسن محمد المشتركة  حسن ع 3525191312.519.513.558.5السنطةاشناواى

العنانى    49806 محمود ميمونى السيد المشتركة  حسين ع 31.52012.58.57.515.51669.5السنطةاشناواى

بشير    49807 ابراهيم محمد عبدالله المشتركة  حسين ع 2518107.57.514.514.569.5السنطةاشناواى

سلطان    49808 غريب حسين هيثم المشتركة  حسين ع 38281914.5152016.5510السنطةاشناواى

حماده    49809 ابراهيم عبدالمنعم جمال المشتركة  حماده ع 201175.58.515.51256.5السنطةاشناواى

ابوطالب   49810 المغاورى خيرى المشتركة  خالد ع 3827.51911.510.517.516.578السنطةاشناواى

بسيوني    49811 محمد السيد رأفت المشتركة  خالد ع 3526.517.587.519.51658السنطةاشناواى

الميهي    49812 عبدالرؤف زكريا سماء المشتركة  زكريا ع 392819.514.513.519.51568.5السنطةاشناواى

بسيونى   49813 محمد عبدالحميد المشتركة  سامح ع 2623107.5612.51068السنطةاشناواى

مندور   49814 الشحات مندور المشتركة  سمير ع 3115104.55.515.51467السنطةاشناواى

سلطان    49815 عبدالعاطى ربيع وليد المشتركة  شاهر ع 32.515.5112214.513.556.5السنطةاشناواى

النمر     49816 احمد سيد صلح طلعت المشتركة  صلح ع 25.5291710.25112014.5106السنطةاشناواى

المنشاوى    49817 توفيق بكر مسعد المشتركة  عاطف ع 3321.5104.52.5161862.5السنطةاشناواى

الزناتى   49818 مجاهد الزناتى المشتركة  عبدالحميد ع 31.52114.54.55.517.518.553السنطةاشناواى

النادى   49819 عبدالرزاق طارق المشتركة  عبدالحميد ع 8.5205.523155.542السنطةاشناواى

خضر    49820 محمد خضر ابراهيم المشتركة  عبدالرحمن ع 31155.51.57.517.517.551.5السنطةاشناواى



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2316

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الجناوى    49821 عبدالرازق رياض نشأت المشتركة  عبدالرحمن ع 36.52619.510122018.554السنطةاشناواى

العشماوى   49822 عبدالعزيز هانى المشتركة  عبدالعزيز ع 37.53019.510.5122018.567.5السنطةاشناواى

عدس   49823 عبدالسميع عبدالرحيم المشتركة  عبدالغنى ع 22.524204.55.252016.5102.5السنطةاشناواى

امين    49824 حسين عبدالله الشحات المشتركة  عبدالله ع واحد1.576.54صفرواحد84السنطةاشناواى

جراب    49825 فوزى محمد عزت المشتركة  عبدالله ع 17157.542.516.517.543السنطةاشناواى

ابوزنط    49826 احمد على وائل المشتركة  على ع 2616.51043.516.515.544.5السنطةاشناواى

خميسمحمد    49827 عبدالفضيل اشرف المشتركة  عمر ع 37.52818.51192018.557.5السنطةاشناواى

تونى   49828 عمر على المشتركة  عمر ع 37.52919.51111.5201967.5السنطةاشناواى

سعدنوح   49829 عبدالوهاب محمد المشتركة  عمر ع 35.525197.5619.516.567.5السنطةاشناواى

سكير    49830 محمد عنتر سمير المشتركة  عنتر ع 36.527.518.513.513.5202064السنطةاشناواى
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خضر    49831 محمد عيسى جمال المشتركة  عيسى ع 31.530181213.52017.553.5السنطةاشناواى

السيد    49832 يوسف كامل ابراهيم المشتركة  فارس ع 363019.512.5142018.564السنطةاشناواى

عبيد    49833 محمود عقيل المشتركة  فارسسامى ع 26291128.519.517.553.5السنطةاشناواى

عطاالله   49834 فتحى محمد المشتركة  فتحى ع 2828102917.516.563.5السنطةاشناواى

سرور    49835 محمد كامل سرور المشتركة  كامل ع 21.5251038171652.5السنطةاشناواى

صالح    49836 محمود عبدالرحيم راغب المشتركة  كريم ع 21.52610.53617.516.553.5السنطةاشناواى

شلبى   49837 عبدالعليم رضا المشتركة  كريم ع 172.552.53.55.51055السنطةاشناواى

شومان    49838 سالم السيد محمد المشتركة  كريم ع 2437.534101066السنطةاشناواى

شلبى   49839 مختار يوسف المشتركة  كريم ع 11.5363.54.55.510.554السنطةاشناواى

الدين     49840 كريم ابراهيم محمد سامى المشتركة  متيم ع 341516.5810.517.51775.5السنطةاشناواى

خسكى    49841 السيد محمد ابراهيم المشتركة  محمد ع 3612.518.57.510.518.51965السنطةاشناواى

طه    49842 احمد عبداللطيف احمد المشتركة  محمد ع 3928.519.51513.52019.578السنطةاشناواى

الزنطاحي   49843 محمود احمد المشتركة  محمد ع 38292010.510.5201978السنطةاشناواى

ابوشاهين    49844 حسن محمود اشرف المشتركة  محمد ع 21.51163صفر103.56السنطةاشناواى

المصري   49845 نبيه اشرف المشتركة  محمد ع 3125167.57.516.518.577السنطةاشناواى

شلبى    49846 ابراهيم مهدى السعيد المشتركة  محمد ع 342116.5104.5171578.5السنطةاشناواى

عيسي    49847 محمد مصطفى السيد المشتركة  محمد ع 248.51536.514.510.555.5السنطةاشناواى

الخولي    49848 محمد عمر ثروت المشتركة  محمد ع 36.52017.510.51118.515.576السنطةاشناواى

عبدالعظيم   49849 رياض جمال المشتركة  محمد ع 3321137.58.5151977.5السنطةاشناواى

الحق    49850 جاد محمد جمال المشتركة  محمد ع 251512.54.57.51312.577.5السنطةاشناواى

الجزاز   49851 محمد حمدى المشتركة  محمد ع 3820177.57.516.51778.5السنطةاشناواى

السيد    49852 احمد فوزى خالد المشتركة  محمد ع 38.529.52014.514201888.5السنطةاشناواى

رمضان    49853 دياب يونس دياب المشتركة  محمد ع 371919992017.578السنطةاشناواى
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القاضي     49854 على محمد على راشد المشتركة  محمد ع 382117.58.51219.518.588السنطةاشناواى

عبداللطيف   49855 عبدالحميد عابد المشتركة  محمد ع 3928.519.513.51419.52077السنطةاشناواى

الجرش   49856 محمد عبدالحليم المشتركة  محمد ع 36.528.51911.512.5201778السنطةاشناواى

عبدالحميد   49857 السيد عبدالحميد المشتركة  محمد ع 17.53331.54.513.563السنطةاشناواى

حجازى   49858 زكريا عبدالله المشتركة  محمد ع 34.5257117.5101666.5السنطةاشناواى

جراب    49859 ربيع محمد عبدالناصر المشتركة  محمد ع 39.526.514.513.51116.51879.5السنطةاشناواى

طلحه   49860 السيد عبدالهادى المشتركة  محمد ع 3526121111.516.51876.5السنطةاشناواى

العشري    49861 ابراهيم رمضان عصام المشتركة  محمد ع 34.5257.512101716.576السنطةاشناواى

عطوان    49862 عبدالسلم محمد عصام المشتركة  محمد ع 33.5231013121616.574.5السنطةاشناواى

الزنطاحي    49863 على كمال على المشتركة  محمد ع 37.52718.51312.518.51273السنطةاشناواى

طلحه    49864 السيد طلحه فوزى المشتركة  محمد ع 37271814.511.51814.572.5السنطةاشناواى

الكيش    49865 مصلحى سعيد محمد المشتركة  محمد ع 36.525101411111083السنطةاشناواى

ابوالدهب   49866 محمد مصطفى المشتركة  محمد ع 35185.514.58.5101472.5السنطةاشناواى

سلطان    49867 محمد جبر ناصر المشتركة  محمد ع 38.53019.7515152013.597السنطةاشناواى

طه    49868 ابراهيم محمد هادى المشتركة  محمد ع 39.52619.515152015.586السنطةاشناواى

نوح    49869 محمد عبدالوهاب وفدى المشتركة  محمد ع 22151014106.51353.5السنطةاشناواى

شعبان    49870 عبدالمعطى جلل اشرف المشتركة  محمود ع 37.52819.515121916.565.5السنطةاشناواى

شرف    49871 السيد ابراهيم ربيع المشتركة  محمود ع 3930201515201987.5السنطةاشناواى

الباهت    49872 هنداوى شعبان رضا المشتركة  محمود ع 39302014.75152017.578السنطةاشناواى

صابون    49873 عبدالعال جبر عبدالعال المشتركة  محمود ع 342415141016.514.555السنطةاشناواى

عكوش    49874 محمد احمد محمد المشتركة  محمود ع 2821712.58.5712.555.5السنطةاشناواى

خطاب    49875 يونسمحمد محمد المشتركة  محمود ع 37.527.514.51514.517.513.558.5السنطةاشناواى

عبدالمهدى    49876 مصطفى منير مصطفى المشتركة  منير ع 32.519.57.51396.516.565.5السنطةاشناواى
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ابوطالب    49877 مصطفى عبدالحميد احمد المشتركة  مهند ع 37.52819.515152016.565.5السنطةاشناواى

الفقى    49878 اسماعيل محمود محمد المشتركة  مهند ع 38.52717.514.5141816.554السنطةاشناواى

الزنطاحى    49879 محمد محمود السيد المشتركة  نادر ع 3116.5107.5413.51355.5السنطةاشناواى

الزنطاحى    49880 عطيه على نور المشتركة  هشام ع 33.512127.5411.513.545.5السنطةاشناواى

عثمان    49881 عوض الشحات فتحى المشتركة  يوسف ع 361812.57.57.5151755.5السنطةاشناواى

كيلنى    49882 محمد فتحى يحيى المشتركة  يوسف ع 3617.512.58411.51665.5السنطةاشناواى

جراب    49883 احمد ابراهيم حاتم المشتركة  اسراء ع 39.530201415201889.5السنطةاشناواى

حسنين    49884 عبدالرؤف خضر عادل المشتركة  اسراء ع 383019.51515201778.5السنطةاشناواى

السيد   49885 السعيد السيد المشتركة  اسماء ع 27.59.53.52.51.542055السنطةاشناواى

نوح    49886 محروسسعد صابر المشتركة  اسماء ع 36.5251612918.51967.5السنطةاشناواى

يونس    49887 بدوى حسين عادل المشتركة  اسماء ع 33.515107.5415.519.577.5السنطةاشناواى

الكبش    49888 عبدالقوى جحا سامى المشتركة  اشواق ع 362011.512516.51978.5السنطةاشناواى

ابوطالب   49889 عبدالعزيز فؤاد المشتركة  امال ع 33197.57.54.511.51868السنطةاشناواى

جراب    49890 احمد جلل احمد المشتركة  امل ع 39.5302015152020710السنطةاشناواى

النجار   49891 الدسوقى احمد المشتركة  امنيه ع 36.52917.5139.519.52068السنطةاشناواى

خضر    49892 محمد خضر الدسوقى المشتركة  امنيه ع 372312.5127.517.52067السنطةاشناواى

الجندي    49893 عطا مسعد زكى المشتركة  امنيه ع 33.52011.5138162076السنطةاشناواى

مفتاح    49894 زايد كامل ابراهيم المشتركة  اميره ع 393019.51314.519.51979السنطةاشناواى

السنطى   49895 عبدالله السيد المشتركة  اميره ع 39.52619.51314.5201978السنطةاشناواى

دحريج    49896 عبدالمنعم احمد فوزى المشتركة  اميره ع 36.527.518138.5202047السنطةاشناواى

الخطيب    49897 زكى محمود عادل المشتركة  انغام ع 38.52917.513919.519.568السنطةاشناواى

عماره    49898 محمد محمود مجدى المشتركة  ايمان ع 3324.512.511.53.5171768السنطةاشناواى

جراب    49899 ابوالمعاطى لطفى احمد المشتركة  ايه ع 322012.512.5616.51677السنطةاشناواى
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امان    49900 طه السيد حسن المشتركة  ايه ع 39302011.515202075.5السنطةاشناواى

سلمه    49901 احمد حماد خالد المشتركة  ايه ع 36.5291513.57.51718.577السنطةاشناواى

العشماوى    49902 محمد الشحات عزام المشتركة  ايه ع 373018.51414.5201788.5السنطةاشناواى

الباهت    49903 عبدالعزيز كمال محمود المشتركة  ايه ع 393019.7515152019.594السنطةاشناواى

عبدالوهاب    49904 محمد عيد السيد المشتركة  بسمله ع 2222107.52.5111376.5السنطةاشناواى

الشاعر   49905 حامد مجدى المشتركة  بسمله ع 37301914152019.599.5السنطةاشناواى

الله    49906 جاب اسماعيل اسامه المشتركة  بسنت ع 35271010.55.5191489السنطةاشناواى

رزق    49907 اسماعيل السيد على المشتركة  بنان ع 39.53019.514152017.589.5السنطةاشناواى

محمدالعشماوى    49908 الشحات محمد المشتركة  تغريد ع 23.5277.584.5131665.5السنطةاشناواى

ابراهيم    49909 حسين عبدالواحد حسين المشتركة  حبيبه ع 383019.51414.52015.587السنطةاشناواى

سعد    49910 ابوالنجا محمد حسين المشتركة  حبيبه ع 32.52812.51310.514.513.587السنطةاشناواى

العشرى    49911 عثمان محمد سميح المشتركة  حبيبه ع 32.524.512.514817.51778السنطةاشناواى

نوح    49912 مصطفى شعبان صلح المشتركة  حبيبه ع 12.512.564.5نصف21.520.56.510.5السنطةاشناواى

زيادة    49913 صبحى صديق عادل المشتركة  حبيبه ع 3827.51814.512.51917710السنطةاشناواى

سلمه   49914 ابراهيم عاطف المشتركة  حبيبه ع 37.52918.513.510.5181878.5السنطةاشناواى

الروبى    49915 محمد السيد على المشتركة  حبيبه ع 18.593.5321.51462.5السنطةاشناواى

العشماوى      49916 حسن حسين اهاب الدين محى المشتركة  حسناء ع 3930201414.52017.576السنطةاشناواى

نوح   49917 شعبان محمد المشتركة  حنين ع 2820.5711212.51654.5السنطةاشناواى

النقيب    49918 محمد عرفه محمد المشتركة  خديجه ع 37.526.51913.510201779.5السنطةاشناواى

الجزاز   49919 محمد على المشتركة  داليا ع 34.528.515.5147.519.515610السنطةاشناواى

الجناوي    49920 ابراهيم محمد مصطفى المشتركة  دنيا ع 37.528.515.514101816910السنطةاشناواى

هلل    49921 السيد السيد احمد المشتركة  دينا ع 30.57.51087.515.51766.5السنطةاشناواى

الشنبابي    49922 حسن طه محمد المشتركة  رانيا ع 178.54.57.5451168السنطةاشناواى
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ابوالليل   49923 مصطفى سمير المشتركة  رحاب ع 37.52918.51313.519.517.5910السنطةاشناواى

عطوان    49924 عبدالسلم محمد عصام المشتركة  رحاب ع 261177.53.51014.578السنطةاشناواى

ابواحمد    49925 عبدالنبى رمضان على المشتركة  رحمه ع 393017.512.51419.51969.5السنطةاشناواى

محمود   49926 سيد ناصر المشتركة  رحمه ع 11433.51.545.554السنطةاشناواى

شحاته    49927 ابراهيم احمد يحيى المشتركة  رضوى ع 36.52918.51515201879.5السنطةاشناواى

علوان   49928 محمد جمال المشتركة  روان ع 362913.5111019.51974.5السنطةاشناواى

فرج    49929 عبدالحميد مصطفى رمضان المشتركة  روان ع 35.521119.54.5171368السنطةاشناواى

سعد    49930 السباعى مختار طارق المشتركة  ريهام ع 36.529.517.51514.52016.5710السنطةاشناواى

الجندى   49931 محمد ابواليزيد المشتركة  زهراء ع 31.516.57.59.53.515.513.568.5السنطةاشناواى

زيادة    49932 صبحى محمد صبحى المشتركة  سمر ع 3930201515201888.5السنطةاشناواى

ابوزنط    49933 احمد على ربيع المشتركة  سهام ع 1312.559واحد23.511.55.55السنطةاشناواى

الميهي    49934 طه مصطفى طه المشتركة  شاهيناز ع 30.517.57.510.57.513.515710السنطةاشناواى

عبدالقادر   49935 عبدالله السيد المشتركة  شهد ع 35.53018.513.513.52017710السنطةاشناواى

طلحه    49936 جمال محمد جمال المشتركة  شيماء ع 39302015152019.5810السنطةاشناواى

الهش    49937 عبدالباقى شوقى صلح المشتركة  شيماء ع 33.5191012.58.56.51879.5السنطةاشناواى

سلطان    49938 كامل محمد عبدالعزيز المشتركة  شيماء ع 3829151413.52019810السنطةاشناواى

الخولي   49939 عمر عزالدين المشتركة  شيماء ع 36.529121412.5201889.5السنطةاشناواى

صالح    49940 كامل مصطفى وليد المشتركة  عبير ع 26.52710107.5171487.5السنطةاشناواى

تمراز    49941 حامد محمد محمد المشتركة  غاده ع 3928.51913.51319.51889.5السنطةاشناواى

طلحه    49942 محمد سليمان الزهراء المشتركة  فاطمه ع 38.5302015152019910السنطةاشناواى

عطوان    49943 عبدالسلم محمد عبدالسلم المشتركة  فاطمه ع 362419.512.512.519.519710السنطةاشناواى

عودة   49944 عبدالحليم مجدى المشتركة  فاطمه ع 30.52110108.51618.569السنطةاشناواى

ابوطالب    49945 السباعي عبدالبديع محمد المشتركة  فاطمه ع 37261013.512.5201979.5السنطةاشناواى
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احمد     49946 سيد ابراهيم الرشيدى هانى المشتركة  فاطمه ع 35.52410.51212201879السنطةاشناواى

النويهي    49947 عبدالهادى محمد عبدالسلم المشتركة  فرح ع 3830201515201979السنطةاشناواى

الخولى    49948 عبدالمطلب محمد محمد المشتركة  فوزيه ع 3829201515201987السنطةاشناواى

ابوالسعود    49949 عبدالعزيز صالح عبدالعزيز المشتركة  لبنى ع 37.52717.512.55.5192076.5السنطةاشناواى

طلحه    49950 جمال عبدالخالق رضا المشتركة  مايسه ع 372614.5139191988السنطةاشناواى

ابوطالب    49951 السباعى عثمان اسامه المشتركة  مريم ع 33174.555141674.5السنطةاشناواى

جراب     49952 احمد الدين محى خالد المشتركة  مريم ع 33.52410151016.519.577.5السنطةاشناواى

طه    49953 يسمحمد محمد المشتركة  مريم ع 36.5221613.5919.51978.5السنطةاشناواى

عمارة    49954 محمود احمد ناصر المشتركة  مريم ع 382918.51515201679.5السنطةاشناواى

طلحه    49955 زكريا محمد هشام المشتركة  مريم ع 13246.57.511.514.58.566.5السنطةاشناواى

النمر     49956 احمد سيد صلح شلبى المشتركة  منار ع 37.52918.51315202089السنطةاشناواى

يونس     49957 احمد ربيع احمد الله المشتركة  منه ع 3727.519.51515191989السنطةاشناواى

جراب     49958 محمد عبدالحميد خالد الله المشتركة  منه ع 3119.5101111.5181877.5السنطةاشناواى

الله      49959 جاب اسماعيل اسماعيل ضاحى الله المشتركة  منه ع 383019.514.7514202087.5السنطةاشناواى

عوده     49960 ذكى محمد عبدالعليم الله المشتركة  منه ع 352611.51281818.578السنطةاشناواى

المزين     49961 نورالدين فتحى على الله المشتركة  منه ع 3830181515201887.5السنطةاشناواى

ابوطالب     49962 مصطفى عبدالحميد مصطفى الله المشتركة  منه ع 3930191515201887.5السنطةاشناواى

ابواسماعيل     49963 رجب ابراهيم هانى الله المشتركة  منه ع 1.56.517.577نصف31.55.511.5السنطةاشناواى
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سلطان    49964 عبدالعاطى محمد فهيم المشتركة  منه ع 39.53019.515152020910السنطةاشناواى

صابون    49965 عبدالعال جبر عبدالعال المشتركة  مى ع 39.529.515.513.510202069.5السنطةاشناواى

خسكى   49966 عبدالرافع لطفى المشتركة  نانسى ع 34.5155.551.5101869السنطةاشناواى

عودة    49967 ابراهيم عبدالهادى ايمن المشتركة  نجلء ع 38241911.58.5201988السنطةاشناواى

جراب    49968 عبدالرازق كمال رجب المشتركة  ندى ع 39.53019.51514.52020710السنطةاشناواى

ابوالنجا   49969 الشحات طارق المشتركة  ندى ع 39.53019.7514152019810السنطةاشناواى

الشاعر    49970 محمد فارس عادل المشتركة  ندى ع 32.527.512.510.51115.514.5710السنطةاشناواى

عطاالله    49971 طه فوزى على المشتركة  ندى ع 39.529.519.51310.5201869.5السنطةاشناواى

البكري    49972 ابراهيم حسين نبيل المشتركة  ندى ع 35.51511.54.53.516.514.568السنطةاشناواى

طلحه    49973 ابوالنجا مسعد ايهاب المشتركة  نهال ع 39.52918.5141519.751889.5السنطةاشناواى

محمد   49974 عبدربه عماد المشتركة  نهال ع 26.510.5553.51310.577.5السنطةاشناواى

شحاته    49975 ابراهيم السباعى فؤاد المشتركة  نورهان ع 36.52111.5111317.51666السنطةاشناواى

تمراز    49976 محمد عبدالحميد عادل المشتركة  هاجر ع 39.53015.513.514.7519.7516.587.5السنطةاشناواى

طلحه    49977 عبدالحميد السيد تامر المشتركة  هدى ع 16.511.587واحدواحد32156السنطةاشناواى

الجناوى    49978 بدر السباعى هلل المشتركة  هدى ع 35.525.5147.52.51710.586.5السنطةاشناواى

شلبي   49979 مصطفى سامى المشتركة  هدير ع 39.528.511.54.51.518.51679السنطةاشناواى

محمود    49980 على الجيوشى عبدالحميد المشتركة  هدير ع 393019.51213.519.515.578.5السنطةاشناواى

الخطيب    49981 طه شوقى محمد المشتركة  هدير ع 39.530191514201378.5السنطةاشناواى

عدس    49982 محمود هلل محمد المشتركة  هدير ع 39.528.5191592015.577السنطةاشناواى

السنوسى   49983 عبدالفتاح الخطيب المشتركة  هنيه ع 372315.57.52181566السنطةاشناواى

ترمس    49984 عثمان عبداللطيف ماهر المشتركة  يارا ع 744صفرنصف7.523.51.5السنطةاشناواى

العزب    49985 السيد محمد السيد المشتركة  ياسمين ع 7.7562.5واحدواحد17.58.54.52.5السنطةاشناواى

السقا    49986 مصطفى حسان محمد المشتركة  ياسمينه ع 35.524.513.510.57.51915.563السنطةاشناواى
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العشماوى   49987 سعيد فرج المشتركة  ابراهيم ع 23.52073213.59.553.5السنطةشـنراق

قطب   49988 ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم ع 3928191310.5201685.5السنطةشـنراق

حماده   49989 عبدالعزيز اشرف المشتركة  احمد ع 34.525162.57.5201574السنطةشـنراق

شادي    49990 شاكر محمد السعيد المشتركة  احمد ع 3120.5149.53.51614.563السنطةشـنراق

حجاج   49991 محمود السيد المشتركة  احمد ع 39.5301914.5152012.575السنطةشـنراق

الحصرى   49992 محمود ايمن المشتركة  احمد ع 21.57.532.5410553.5السنطةشـنراق

حموده   49993 فتحى بهجت المشتركة  احمد ع 39.52919.7513.512.52013.563.5السنطةشـنراق

قابيل   49994 عبدالفتاح جمال المشتركة  احمد ع 372815.510.581915.544السنطةشـنراق

ابوحسين   49995 احمد حمدى المشتركة  احمد ع 38.523.5157.51219.513.563السنطةشـنراق

عبدالمقصود   49996 طه صلح المشتركة  احمد ع 372915.510.511.519973.5السنطةشـنراق

الصواف   49997 محمد عبدالرحيم المشتركة  احمد ع 392818.513.514.75201473السنطةشـنراق

قابيل   49998 محمد عبدالقادر المشتركة  احمد ع 392718.5151519.515.573.5السنطةشـنراق

حموده   49999 حموده كامل المشتركة  احمد ع 2615.5113.541510.571.5السنطةشـنراق

حموده   50000 عبدالغفور محمد المشتركة  احمد ع 36.52616.51511.519.51074السنطةشـنراق

مرعى   50001 محمد محمود المشتركة  احمد ع 24137.55216463.5السنطةشـنراق

ابوواصل   50002 محمود مصطفى المشتركة  احمد ع 39281913.51220963.5السنطةشـنراق

خطاب   50003 محمود ياسر المشتركة  احمد ع 393019.514.5152015.563.5السنطةشـنراق

حموده   50004 شاكر عصام المشتركة  اسامه ع 39.53019.7514142015.563.5السنطةشـنراق

الشافعى   50005 فؤاد ابراهيم المشتركة  اسماعيل ع 34.5291223.51412.5104السنطةشـنراق

قابيل   50006 على السعيد المشتركة  السيد ع 393018.514152014.574السنطةشـنراق

حموده   50007 شاكر عصام المشتركة  ايهاب ع 39.5302014.5152017.564السنطةشـنراق

بخيت   50008 السيد فوزى المشتركة  بلل ع 26121055151264السنطةشـنراق

قنديل   50009 عبدالقادر عبدالحميد المشتركة  جمال ع 3820123517.510.563.5السنطةشـنراق
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الخفير   50010 احمد اشرف المشتركة  حسن ع 2828.510141112.5973السنطةشـنراق

حجاب   50011 حسنى محمود المشتركة  حسنى ع 26.525612.511101183السنطةشـنراق

الخفير   50012 احمد اشرف المشتركة  حسين ع 28.524.513141115.51374السنطةشـنراق

الشافعى   50013 عبدالفتاح محمد المشتركة  حمدى ع 10.512.572.5واحد1815.533.5السنطةشـنراق

الصواف   50014 حامد محمد المشتركة  خالد ع 10.513.541.5328.563السنطةشـنراق

بخيت   50015 ربيع ايمن المشتركة  ربيع ع 26.518107.5510.51362.5السنطةشـنراق

عبدالحافظ   50016 ربيع محمد المشتركة  رجائى ع 13.515.552.559662السنطةشـنراق
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الصواف   50017 عبدالفتاح محمود المشتركة  رمضان ع 2013.544.5413.57.563.5السنطةشـنراق

خطاب   50018 احمد نبيل المشتركة  زياد ع 57.551.54115.541.5السنطةشـنراق

قابيل   50019 كامل جمال المشتركة  سامى ع 3628.518.510.5111913.551.5السنطةشـنراق

خطاب   50020 حامد شوقى المشتركة  سامى ع 39302014.514.75201262.5السنطةشـنراق

الجزار   50021 المحمدى احمد المشتركة  سيف ع 20.516.541.545.54.552السنطةشـنراق

ابوالخير   50022 السيد نبيل المشتركة  صلح ع 26.523.51057.515.51052السنطةشـنراق

مصطفي    50023 حموده احمد جمال المشتركة  عبدالرحمن ع 1112.532.558462السنطةشـنراق

غريب   50024 عبدالفتاح محمد المشتركة  عبدالرحمن ع 6.5173398.5672.5السنطةشـنراق

حموده    50025 ابراهيم نادر المشتركة  عبدالرحمن ع 7.5107.563واحد11.519.54.5السنطةشـنراق

شريف    50026 حامد محمد نبيل المشتركة  عبدالرحمن ع 39.530191414.752018.574.5السنطةشـنراق

المزين    50027 عبدالفتاح جابر المشتركة  عبدالفتاح ع 26.515.57.5101310873السنطةشـنراق

خطاب   50028 عبدالفتاح جلل المشتركة  عبدالفتاح ع 1223103810.55.552السنطةشـنراق

حسين   50029 عبدالله احمد المشتركة  عبدالله ع 3729.519.514.7514.7519.51372السنطةشـنراق

ورده   50030 محمد كامل المشتركة  عبدالله ع 3828.519.51514.752012.572.5السنطةشـنراق

غنيم   50031 السيد يحيى المشتركة  عبدالله ع 3026.5117.51219.57.562السنطةشـنراق

حجاج   50032 عادل السيد المشتركة  عزت ع 3326.513.5121419.51363السنطةشـنراق

حماده   50033 عبدالعزيز محمد المشتركة  عزت ع 27171387.5171451.5السنطةشـنراق

شادى     50034 عماره محمد كمال عادل المشتركة  عصام ع 39.52919.515152016.571.5السنطةشـنراق

عبدالقادر   50035 الشحات علء المشتركة  كريم ع واحد3422.515.510.57.514.5156السنطةشـنراق

قنصوة   50036 عبدالمنصف احمد المشتركة  محمد ع 393019.7513.515201462.5السنطةشـنراق

حموده   50037 يوسف احمد المشتركة  محمد ع 2216.513.597.518852السنطةشـنراق

الشوربجي   50038 محمد اسامه المشتركة  محمد ع 2218.51357.514.51342السنطةشـنراق

عبدالحافظ   50039 محروس اسماعيل المشتركة  محمد ع واحد3524.512.55.5815.5125السنطةشـنراق
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خطاب   50040 عبدالحميد اشرف المشتركة  محمد ع 39.530201414201662.5السنطةشـنراق

ابوالخير   50041 محمد الشحات المشتركة  محمد ع 36.5301512.515201152.5السنطةشـنراق

قابيل    50042 عبدالقادر جمال المشتركة  محمد ع 37.522.514.5141019.7515.572.5السنطةشـنراق

صالح   50043 ابراهيم جمعه المشتركة  محمد ع 30.526.5164517.512.551.5السنطةشـنراق

شادى   50044 عبدالفتاح حمدى المشتركة  محمد ع 39.530201314.75201552.5السنطةشـنراق

الحصرى   50045 على راضى المشتركة  محمد ع واحد29.522.51714.51418.513.58السنطةشـنراق

خفاجي   50046 السيد رمضان المشتركة  محمد ع 39.53019.7514.5152011.562السنطةشـنراق

خفاجة   50047 البلتاجى سعيد المشتركة  محمد ع واحد39.52919.5141520126السنطةشـنراق

ابوحسين   50048 عبدالمنعم طارق المشتركة  محمد ع واحد17.513.5114.57.519.510.55السنطةشـنراق

حموده   50049 محمد طارق المشتركة  محمد ع واحد31271712.51320135السنطةشـنراق

حموده    50050 احمد حموده عادل المشتركة  محمد ع 3830201514.52013.561.5السنطةشـنراق

المزين   50051 ابراهيم عاطف المشتركة  محمد ع 3730201514.52015.561.5السنطةشـنراق

اسماعيل   50052 محمد عبدالحميد المشتركة  محمد ع 373019.513.514.7519.515.562.5السنطةشـنراق

ابوخضره   50053 المحمدى عبدالمقصود المشتركة  محمد ع 3729191514.519.51673.5السنطةشـنراق

السحلى   50054 على على المشتركة  محمد ع 4.58.5941.5واحد141010السنطةشـنراق

سند   50055 فتحى محمد المشتركة  محمد ع 2.511.54.542صفرواحد2.59السنطةشـنراق

عبدالقادر   50056 عبدالقادر مسعد المشتركة  محمد ع 372919.51414.52015.563السنطةشـنراق

خطاب   50057 احمد مصطفى المشتركة  محمد ع 312115.537.5191662السنطةشـنراق

شادى    50058 منصور محمد هانى المشتركة  محمد ع 30.5261083.517.51262.5السنطةشـنراق

شادى    50059 فهمى محمد ياسر المشتركة  محمد ع 34.53019.514.5152016.573.5السنطةشـنراق

ابوزيد   50060 محمد السعيد المشتركة  محمود ع 35.52918.513.515201673.5السنطةشـنراق

عيسى    50061 عوض محمود السعيد المشتركة  محمود ع 3427.5181110.51813.573السنطةشـنراق
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عيسى   50062 محمود ايمن المشتركة  محمود ع 373019.51314.75201373السنطةشـنراق

ورده   50063 احمد رضا المشتركة  محمود ع 25.52110.57.551511.572.5السنطةشـنراق

هلل   50064 ابراهيم شعبان المشتركة  محمود ع 17.5151023121072السنطةشـنراق

غنيم   50065 حامد احمد المشتركة  مصطفى ع 11.5157.51.5311.57.583السنطةشـنراق

قابيل   50066 كامل جمال المشتركة  مصطفى ع 352817.587.519.515.572.5السنطةشـنراق

شبط   50067 الشحات عبدالقادر المشتركة  مصطفى ع 1.514.51162.5واحد1516.57.5السنطةشـنراق

حجاج   50068 حجاج السيد المشتركة  هادى ع 33.527.511.57.5615.514.562السنطةشـنراق

علي    50069 الدسوقى ابراهيم احمد المشتركة  وليد ع 35.5221613.51319.51583السنطةشـنراق

الجيوشى    50070 عبدالفتاح محمد اشرف المشتركة  يوسف ع 3626181310201573السنطةشـنراق

غانم   50071 عبدالونيسعلى المشتركة  يوسف ع 3222127.57.51611.583السنطةشـنراق

يوسف   50072 احمد محمد المشتركة  يوسف ع 363018.51414201572السنطةشـنراق

المزين   50073 حامد محمود المشتركة  يوسف ع 11.5271034181152.5السنطةشـنراق

يوسف   50074 محمد وجيه المشتركة  يوسف ع 34301413.51019.51372.5السنطةشـنراق

حموده     50075 الله فتح محمد سامح المشتركة  ابتسام ع 272211.58.57.515.512.582.5السنطةشـنراق

قابيل   50076 يحيى عونى المشتركة  اروى ع 342715.513.5141813.573السنطةشـنراق

الصاوى   50077 السيد علء المشتركة  اسراء ع 34.515113.56161863السنطةشـنراق

قابيل    50078 عبدالفتاح محمد نبيل المشتركة  اسماء ع 3620.5151110.5171976السنطةشـنراق

قنصوه   50079 شاكر اسامه المشتركة  اشرقت ع 37.52516.512.59.5181854.5السنطةشـنراق

عبدالحافظ   50080 ابراهيم رجب المشتركة  الء ع 32.520.515.510.55.5171665.5السنطةشـنراق

كشك   50081 طه رفعت المشتركة  الء ع 39.527.519.513141917.577.5السنطةشـنراق

حموده   50082 كمال ياسر المشتركة  الء ع 3630191413.52016.577.5السنطةشـنراق

حسين   50083 عبدالمنصف نظمى المشتركة  امل ع 3223.517.57.54.5171676.5السنطةشـنراق

قنصوه   50084 محمد ربيع المشتركة  امنيه ع 37.520.51911.57.518.51656.5السنطةشـنراق
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حسين   50085 محمد خالد المشتركة  اميره ع 3622.51910.57.5201657السنطةشـنراق

القاضى   50086 محمد سامى المشتركة  اميره ع 3728.519.513819.516.556.5السنطةشـنراق

حسين    50087 ابراهيم السعيد محمد المشتركة  اميره ع 3418.514.54.54.5181466.5السنطةشـنراق

حموده   50088 محمد محمد المشتركة  اميمه ع 393019.515152015.567السنطةشـنراق

عماره   50089 عبدالفتاح احمد المشتركة  امينه ع 25911.535.514.512.553.5السنطةشـنراق

خطاب   50090 احمد خطاب المشتركة  انجى ع 36.5151612.59.5171464السنطةشـنراق

قابيل   50091 اسماعيل رمضان المشتركة  ايمان ع 38291913.51419.51355السنطةشـنراق

ابوالخير      50092 الدين شرف احمد السيد ياسر المشتركة  ايمان ع 393019.513152014.565السنطةشـنراق

ابوالخير   50093 زكريا عبدالوهاب المشتركة  ايه ع 3827191414.518.51365.5السنطةشـنراق

حجاب   50094 حسنى محمود المشتركة  ايه ع 382819.51415201766السنطةشـنراق

سلمه   50095 عبدالقادر طلعت المشتركة  جنه ع 38.53019.51414.5201566.5السنطةشـنراق

محروسحموده   50096 احمد المشتركة  حبيبه ع 30181389.512.51556.5السنطةشـنراق

قشطه   50097 محمد عبدالله المشتركة  حبيبه ع 37291912112017.556السنطةشـنراق

المزين   50098 السيد مصطفى المشتركة  دينا ع 393019.51514201756السنطةشـنراق

خطاب   50099 كمال محمد المشتركة  راما ع 393019.7514.514.52016.587.5السنطةشـنراق

هلل   50100 فتحى طارق المشتركة  رقيه ع 383016.513152015.586.5السنطةشـنراق

عبدالمجيد   50101 احمد عرفه المشتركة  رنا ع 39.53019.51414.75201587السنطةشـنراق

غانم   50102 محمود حماده المشتركة  روان ع 3112.5512.551717.557السنطةشـنراق

ابوالعمايم   50103 احمد عماد المشتركة  روان ع 38302015152017.577.5السنطةشـنراق

الديب   50104 محمد محمد المشتركة  سلمى ع 267.57.57.53161077السنطةشـنراق

خطاب   50105 عبدالعزيز احمد المشتركة  سماح ع 273.5431.512.51465السنطةشـنراق

احمد   50106 سعد ابراهيم المشتركة  سها ع 311567.57.516.51475.5السنطةشـنراق

عيسي   50107 المتولى اسامه المشتركة  شروق ع 38.528.518.5151519.514.567السنطةشـنراق
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نصر   50108 نصر محمود المشتركة  شروق ع 36.516.514.514.75142014.586السنطةشـنراق

قابيل   50109 عبدالفتاح خالد المشتركة  شرين ع 37.517.510.511.562014.576السنطةشـنراق

الشوربجي   50110 السباعى احمد المشتركة  شهد ع 371610107.518.51686السنطةشـنراق

عيد   50111 محمد صالح المشتركة  شهد ع 33.52711.57.5191377السنطةشـنراق

محمد    50112 احمد سعد خالد المشتركة  شيماء ع 3727.517.51514.52013.577السنطةشـنراق

الديب   50113 محمد سعيد المشتركة  شيماء ع 372919.51514.52015.588السنطةشـنراق

يوسف   50114 عبدالعظيم السيد المشتركة  ضحى ع 38302014.75152015.588السنطةشـنراق

حسين   50115 عبدالمعز عبدالهادى المشتركة  غاده ع 372717.515132013.587.5السنطةشـنراق

حموده    50116 فتحى محمد اسامه المشتركة  فاطمه ع 223.56.57.51.51112.577السنطةشـنراق

شريف    50117 عبدالحميد السيد جابر المشتركة  فاطمه ع 37.5301714.7514.752016.577السنطةشـنراق

حموده   50118 حموده عادل المشتركة  فريال ع 32.5610.5146.517.510.566.5السنطةشـنراق

الصغير    50119 عبدالرازق محمد عبدالرازق المشتركة  مرام ع 341511137.5191374.5السنطةشـنراق

بدير    50120 بدر ابراهيم ابراهيم المشتركة  مروه ع 31101012218.59.575.5السنطةشـنراق

الحصري   50121 فتحى محمد المشتركة  مريم ع 3528181211.5201579السنطةشـنراق

حمودة    50122 المرسى محمد ولء المشتركة  مريم ع 37.529.518.513.510.5201579.5السنطةشـنراق

ناجى   50123 ابراهيم احمد المشتركة  منه ع 393019.7514.7515201589.5السنطةشـنراق

قنصوة   50124 عبدالمنصف احمد المشتركة  منه ع 38.530201515201689.5السنطةشـنراق

الحصرى     50125 حسن على فتحى الله المشتركة  منه ع 3720.517.513.51319.514.579السنطةشـنراق

ورده   50126 صابر خالد المشتركة  منه ع 2915104.5211.510.587.5السنطةشـنراق

قشطه   50127 عبدالقادر سامى المشتركة  منه ع 382418151318.514.578.5السنطةشـنراق

حسين   50128 عبدالله عاطف المشتركة  منه ع 1015108.52.513977.5السنطةشـنراق

حموده   50129 احمد عبدالحميد المشتركة  منه ع 373019.515141914.589.5السنطةشـنراق

الشافعى    50130 عبدالفتاح محمد عبدالحميد المشتركة  منه ع 39.530201514.52018.599.5السنطةشـنراق
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حموده   50131 عبدالفتاح علء المشتركة  منه ع 1316107.51.510779.5السنطةشـنراق

ابوالعمايم   50132 ابراهيم نادر المشتركة  منى ع 38281714152014.589.5السنطةشـنراق

محمود   50133 عبدالعليم البدرى المشتركة  مها ع 39.530191515201479.5السنطةشـنراق

وهدان   50134 عبدالفتاح محمد المشتركة  مها ع 37.52716.513.57.517.51579السنطةشـنراق

واصل   50135 محمود شعبان المشتركة  موده ع 3623161191815.578.5السنطةشـنراق

الشرقاوي   50136 فؤاد مصطفى المشتركة  مى ع 31.5121213.57.513.51578.5السنطةشـنراق

قنصوة   50137 عبدالمنصف محمد المشتركة  مياده ع 39.53019.515152017.599.5السنطةشـنراق

شادى    50138 شاكر محمد عاطف المشتركة  نانسى ع 39.530201515201789.5السنطةشـنراق

النويهى   50139 فتحى محمد المشتركة  نجاه ع 393019.51515201489.5السنطةشـنراق

بخيت   50140 ابراهيم بخيت المشتركة  ندا ع 39.530191515201989السنطةشـنراق

عبدالقادر   50141 مصطفى حماده المشتركة  ندا ع 38.527171412.52011.579السنطةشـنراق

قابيل   50142 ربيع طارق المشتركة  ندا ع 38301914.5112015.579السنطةشـنراق

خطاب   50143 عمر عبدالصادق المشتركة  ندا ع 37.5201514.7514.751915.567السنطةشـنراق

غنيم   50144 فتحى محمد المشتركة  ندا ع 393019.51515201768السنطةشـنراق

قابيل   50145 محمد اسامه المشتركة  ندى ع 39292015152016.578.5السنطةشـنراق

هلل   50146 عبدالمهيمن محمد المشتركة  ندى ع 393019.7515152017.578السنطةشـنراق

قابيل   50147 كمال محمد المشتركة  ندى ع 39.5302015152018.568السنطةشـنراق

خطاب   50148 اسماعيل ابراهيم المشتركة  نرمين ع 392919.51515201667السنطةشـنراق

الشافعي   50149 محمد ابراهيم المشتركة  نرمين ع 35.5271613.510.52013.557.5السنطةشـنراق

ابوالخير   50150 مصطفى طلعت المشتركة  نوال ع 37.53019.515142015.557.5السنطةشـنراق

يونس     50151 عبدالحليم الحسينى اشرف المشتركة  نور ع 37221012.510.51811.566.5السنطةشـنراق

النويهى   50152 السيد عبدالشافى المشتركة  نورا ع 2376.52.52107.556.5السنطةشـنراق

عبدالقادر   50153 حامد ابراهيم المشتركة  نوران ع 348743108.557السنطةشـنراق
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خفاجى   50154 البلتاجى احمد المشتركة  نورهان ع 8.52.51.5223.5345.5السنطةشـنراق

خضير   50155 عبدالفتاح ايمن المشتركة  نورهان ع 34.516121213.516.514.555السنطةشـنراق

خطاب   50156 صبحى توفيق المشتركة  نورهان ع 22.5113.57.56.5121065السنطةشـنراق

حموده   50157 جابر عبدالناصر المشتركة  نورهان ع 35221813.514.75191266السنطةشـنراق

بدير   50158 فتحى مصطفى المشتركة  نورهان ع 287.5108.57.51911.577.5السنطةشـنراق

حموده   50159 عبدالله نادر المشتركة  نورهان ع 3630201514.75201667.5السنطةشـنراق

عبدالحافظ   50160 عبدالواحد جمال المشتركة  هاجر ع 38302015152017.567.5السنطةشـنراق

سليمان    50161 حسين حسن المشتركة  هاله ع 39.528.519.751514.7519.517.567.5السنطةشـنراق

قنصوه    50162 محمد احمد حمدى المشتركة  هناء ع 37.529.518.51515201658السنطةشـنراق

ابوالخير    50163 عبدالوهاب حسن محمد المشتركة  يارا ع 392817.515152017.557.5السنطةشـنراق

عبدالحافظ   50164 نصر محمد المشتركة  يارا ع 37.517.517.513.514.75201857.5السنطةشـنراق

البلكيش   50165 عبدالرؤف العيسوى 301112.59.54.510864السنطةاحمد

ابوصابون   50166 هاشم محمد 39302012.5152015.579.5السنطةاحمد

السايس    50167 احمد شلبى مصطفى 15.58102.55107.553السنطةاحمد

نمير    50168 على حسن وصفى 2710.5104.54.5101463السنطةاحمد

صابون    50169 محمد محمد يسرى 168.572.534.51465.5السنطةاحمد

القاضى    50170 على حسن وليد 147.57433.512.552السنطةحسن

شاهين    50171 رجب السباعى رجب 22463211.59.552.5السنطةخالد

شرابية    50172 السيد عبدالحميد مدحت 25.54.57.52.51.5131456السنطةخالد

عامر    50173 حمزه الشحات محمد 1.541255.5واحد1144السنطةطارق

عبدالتواب    50174 احمد عبدالقادر احمد 154.51031.510852السنطةعبدالقادر

خربوش    50175 حسن حسن حمدى 144102.51.53.5956السنطةعماد

الجندى    50176 مرسى ناصف وائل 13.51363واحد30.59.510.55السنطةكريم
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قابيل    50177 محمد نور ابراهيم 37272013.512.52014.568السنطةمحمد

جمعة    50178 محمد محمد احمد 359165519.51566.5السنطةمحمد

عبدالغنى   50179 مرسى احمد 27.51215.57.5412.51466السنطةمحمد

قنديل    50180 عبدربه عبدالعزيز عبدربه 35.51518961716.567.5السنطةمحمد

عبدالغني    50181 رجب احمد كمال 263152.52.5107.552.5السنطةمحمد

الجد    50182 محمد محمد مبارز 56.57.52.52.53.5963.5السنطةمحمد

حويش    50183 محمد السباعى حسن 1014.554واحد16.57.55.52السنطةمحمود

القاضي     50184 احمد سيد عبدالوهاب محمد 3.511.562.5واحد8.53.56.52.5السنطةمحمود

ابواليزيد   50185 مرسى عادل 1112.553نصف327122.5السنطةمرسى

احمد    50186 متولى عبدالمنعم متولى 2.51442نصف22541.5السنطةاسراء

القطب    50187 عبدالقادر سند تامر 39292013.513.52018610السنطةاسلم

احمد    50188 سعدالله محمود سعيد 20648.58.51612.565.5السنطةاسماء

لشين    50189 الدسوقى عبدالله الدسوقى 371711.55.56181458.5السنطةالهام

الطناحى    50190 فتوح السيد ناصر 28.582.5251415.565.5السنطةامنيه

عبدالغنى    50191 حامد حسين حمدى 36.524103.52.518.51267.5السنطةاميره

شمخ    50192 مصطفى احمد الشحات 22151043141475.5السنطةايمان

الدين    50193 بهى هلل عطيه 3116.5754.51516.566.5السنطةايمان

عزيز    50194 ابوالنصر عبدالفتاح ناصر 25105.51.51.51014.566السنطةايمان

قمبر    50195 محمد عبدالله احمد 2.51014.564.5واحد23.5152.5السنطةحبيبه

جازية   50196 عبدالغفار فوزى 12.51177واحد261035السنطةدنيا

السايس    50197 حامد احمد مصطفى 11.57.542.51.52.57.564.5السنطةزينب

البكليش    50198 على مصطفى ياسر 36.524.519.7512.5619.51759.5السنطةزينب

شمخ   50199 احمد الشحات 341119.75136.516.51468.5السنطةسماح
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السايس    50200 محمد ابراهيم محمد 314.52.52513.51764.5السنطةسماح

السايس   50201 صلح عبدالرازق 36221813.511.5201879.5السنطةسهام

الشرقاوى    50202 المرسى مسعد ظريف 31.5151795181585.5السنطةشهد

صابون    50203 عبدالقادر عبدالقادر احمد 15105.52.5514.51575.5السنطةشيماء

رمضان   50204 محمود ابراهيم 38292013.514.7519.515.589.5السنطةصفاء

صابون    50205 حامد عزت نبيل 29.515632.5171775السنطةصفاء

غالى    50206 حسين كمال علء 20955341276السنطةعايده

رمضان    50207 محمد احمد رمضان 3428.517.59918.51668.5السنطةعزيزه

صابون    50208 شحاته محمد شحاته 392518.512.510.519.513.558السنطةغاليه

جمعه    50209 محمد محمد خيرى 16.57.577.5413976السنطةليلى
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السايس   50210 ابراهيم صفوت 3726.51914.515191279.5السنطةمبروكه

سمير     50211 سيداحمد الدين فخر رمضان 35.5211813.51419.514.589السنطةمدينه

نصرالدين    50212 صديق حسنى ربيع 23.5810107.513.51379السنطةمى

الدين     50213 بهى ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم 291512117.514.51479السنطةنرمين

غالى    50214 محرز فؤاد محمد 194.5743.52.510.578السنطةنورا

غالى    50215 رجب خضر رأفت 3215.513.511.57.51515.579السنطةوسام

قنديل    50216 محمد انور محمد المشتركة  احمد ضـة 3725.518.584.518.515.579السنطةالـرو

عبدالغنى    50217 شلبى عبدالفتاح محمود المشتركة  احمد ضـة 24.58117.55.5111267.5السنطةالـرو

الشرقاوى   50218 مسعد ياسر المشتركة  احمد ضـة 37.529.5201312.516.517.5710السنطةالـرو

المزين    50219 السيد محمود زايد المشتركة  انس ضـة 37292014.514.752017710السنطةالـرو

عبدالناصر    50220 عبدالمجيد محمد عبدالحميد المشتركة  انور ضـة 2211.5107.53.512.51676.5السنطةالـرو

الدين    50221 بهى عبدالعزيز ابراهيم المشتركة  صلح ضـة 15.56.55.5914.55.51568.5السنطةالـرو

الفاضى   50222 عابدين حمدى المشتركة  صلح ضـة 3626.52012.5917.516.569.5السنطةالـرو

عبدالغني    50223 عبدالوارث احمد محمد المشتركة  عبدالوارث ضـة 331518.59.5817.515.568السنطةالـرو

لشين    50224 سعيد فوزى انور المشتركة  عمرو ضـة 329.512.510.55.517.515.577السنطةالـرو

عبدالناصر   50225 محمد عبدالرحمن المشتركة  عمرو ضـة 392919.51414.519.517.589السنطةالـرو

غالى   50226 حسانين عبدالستار المشتركة  عمرو ضـة 27.51514.510511.516.586.5السنطةالـرو

السايس   50227 عبدالحميد وجدى المشتركة  عمرو ضـة 13.581054.510.51287السنطةالـرو

غالى    50228 احمد عفيفى ابراهيم المشتركة  فوزى ضـة 29.515127.55.511.51665.5السنطةالـرو

الشرقاوى    50229 مرسى صابر ايمن المشتركة  كريم ضـة 38292013.51419.517.589.5السنطةالـرو

بدر   50230 عبدالجليل بدر المشتركة  كريم ضـة 31512.58.581318.596.5السنطةالـرو

البكليش    50231 عبدالبارى على اسعد المشتركة  محمد ضـة 2715187.551215.579السنطةالـرو

البكليش    50232 حسن عنتر السيد المشتركة  محمد ضـة 3721.520138.52017710السنطةالـرو

العدادية  .   أ ت الروضة
العدادية  .   أ ت الروضة
العدادية  .   أ ت الروضة
العدادية  .   أ ت الروضة
العدادية  .   أ ت الروضة
العدادية  .   أ ت الروضة
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عزيز    50233 ابوالنصر عبدالفتاح تحسين المشتركة  محمد ضـة 216.5102.54.511.51259.5السنطةالـرو

شرابية    50234 محمد السباعى حاتم المشتركة  محمد ضـة 259112.541713.559.5السنطةالـرو

البكليش    50235 حسن محمد حسن المشتركة  محمد ضـة 38302013.5142013.569السنطةالـرو

الصارم   50236 عبدالوهاب حمدى المشتركة  محمد ضـة 39.5302014.5122019.5710السنطةالـرو

الشاذلى    50237 احمد محمد حمدى المشتركة  محمد ضـة 38.5282013.592018.589السنطةالـرو

عبدالجواد    50238 احمد وهبه سفيان المشتركة  محمد ضـة صفر21.5761.753.257139السنطةالـرو

الشرقاوى    50239 حسن مرسى صابر المشتركة  محمد ضـة 37.52320131419.51689السنطةالـرو

مصطفى     50240 محمد الدين جمال طارق المشتركة  محمد ضـة 2315.512.524.514.51279السنطةالـرو

قمبر    50241 عبده بسيونى عبده المشتركة  محمد ضـة 25.515123.5316.51469السنطةالـرو

قنديل    50242 عبدربه فهيم محمود المشتركة  محمد ضـة 38.5302013132019.5710السنطةالـرو

المليجى    50243 محمد يوسف مدحت المشتركة  محمد ضـة 34.52414.598.517.518710السنطةالـرو

شرابية    50244 السيد حامد ناصر المشتركة  محمد ضـة 38.529.5201413.52016.5810السنطةالـرو

قابيل    50245 عبداللطيف يسرى رمضان المشتركة  محمود ضـة 39292014.5152019.5710السنطةالـرو

غالى    50246 عبدالبديع عبدالبديع عبدالبديع المشتركة  مؤمن ضـة 37.5302014.513.52017.5810السنطةالـرو

عبدالناصر   50247 محمد عبدالرسول المشتركة  هشام ضـة 38292015152019.5710السنطةالـرو

درويش    50248 عبدالله محمد انور المشتركة  اسراء ضـة 32.518.5164.5415.513.568السنطةالـرو

حليمة    50249 عبداللطيف الدرديرى السيد المشتركة  امانى ضـة 3928.519.51410.519.51769السنطةالـرو

غالى   50250 عبدالحميد ياسر المشتركة  امنيه ضـة 38.527.52012.51019.518.569.5السنطةالـرو

محمددرويش   50251 عبدالله جلل المشتركة  انجى ضـة 34.515199.5513.51777.5السنطةالـرو

لشين    50252 مصطفى عبدالرحمن جمعه المشتركة  ايمان ضـة 39.5292014.5152017.5610السنطةالـرو

صالح    50253 السيد فتحى حسن المشتركة  ايمان ضـة 39.530201514201687.5السنطةالـرو

البكليش    50254 حسن حسن هادى المشتركة  ايمان ضـة 37292014.7512.5201687السنطةالـرو

صابون    50255 عبدالمعطى محمد محمود المشتركة  حنان ضـة 24.51113.57.521510.574.5السنطةالـرو
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الشرقاوى    50256 مرسى صابر ايمن المشتركة  حنين ضـة 37.526.52012111911.588السنطةالـرو

مجاهد    50257 عبدالله محمد عاطف المشتركة  خلود ضـة 3515.518.511.54.5191475.5السنطةالـرو

الدين     50258 بهى الرياشى السيد الرياشى المشتركة  دنيا ضـة 3726.519.512121914.578.5السنطةالـرو

جاد    50259 محمد صالح مصطفى المشتركة  دينا ضـة 38.5292014.515201878.5السنطةالـرو

الخضرعبدالغنى   50260 رجب الخضر المشتركة  رحاب ضـة 3426.519139181275.5السنطةالـرو

درويش    50261 ابراهيم محمد احمد المشتركة  رحمه ضـة 3625.518.5138.517.51788.5السنطةالـرو

البدرى    50262 على عبدالعزيز على المشتركة  رنا ضـة 341611.59.55.517.512.574.5السنطةالـرو

خليل   50263 محمد السيد المشتركة  روضه ضـة 25157.57.52.5101074.5السنطةالـرو

عيسى    50264 السيد سيداحمد عبدالواحد المشتركة  شروق ضـة 39.5291910.513201585السنطةالـرو

الشاذلى    50265 احمد محمد عبدالوهاب المشتركة  ضى ضـة 39.5292014.7515201789.5السنطةالـرو

عيسى    50266 السيد ابراهيم هانى المشتركة  فاطمه ضـة 3417.5165.51.514.51273.5السنطةالـرو

قمبر    50267 حسين احمد حسين المشتركة  فايزه ضـة 13.5873.5نصف17.518134.5السنطةالـرو

غالي    50268 محسن الدين محى المشتركة  نانسى ضـة 39.526.5201410.52016.588السنطةالـرو

الفاضى    50269 ندا ابراهيم حمدى المشتركة  ندا ضـة 27.51112.531.511.51263السنطةالـرو

رمضان    50270 على محمد محمود المشتركة  ندى ضـة 201113.57.53.515.51064السنطةالـرو

حمادة    50271 ابراهيم محمد حماده المشتركة  نوال ضـة 3415188.5818.57.564السنطةالـرو

دويدار   50272 السيد عبدالفتاح المشتركة  نورا ضـة 39292014.75132018.579السنطةالـرو

البكليش    50273 محمد عبدالمنجى انور المشتركة  نورهان ضـة 24.518.5117.5210.58.564.5السنطةالـرو

البكليش    50274 عبدالمنعم عبدالمعبود ابراهيم المشتركة  هبه ضـة 21.510.5107.52111074السنطةالـرو

الثلث    50275 ابراهيم عبدالسميع مجدى 3319.51011.55.519.514.564السنطةابراهيم

عطية     50276 المرسى على ابراهيم محمد 35.525.5201312201766.5السنطةابراهيم

عطيه    50277 عبدالله على هانى 38.52618.512.51319.516.566السنطةابراهيم

عفيفي   50278 عبدالله جمال 3011107.58181467السنطةاحمد

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش
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مسعود    50279 فراج مسعود رضا 241568.5418.515.567السنطةاحمد

البحيرى    50280 ابراهيم ابراهيم رمزى 39281713.5152019.576.5السنطةاحمد

الجوهري    50281 محمد محمد صبحى 15.55.56.57.54.517.51167السنطةاحمد

الصبرى    50282 محمد احمد محمد 265108.57.516.51056.5السنطةاحمد

الصبرى    50283 فتوح عبدالمهيمن محمد 2917.512.511.57.519.514.568السنطةاحمد

العبد    50284 سلمه فوزى محمد 3422.516.512.510.52012.557.5السنطةاحمد

عبدالصمد   50285 عبدالحميدمحمد يسرى 32.517.51097.518.514.555السنطةاحمد

بديوى   50286 عبدالمعبودعبدالله عبدالله 3515111112.51915.565السنطةاسلم

الصبرى    50287 السيدعلى حسن مجدى 2817.5191213.518.513.555.5السنطةحسن

ابوستة    50288 محمد حسنى محمد 38.522.5201314.518.51755.5السنطةحسنى

فرج    50289 شعبان شعبان صبحى 2411.56.57.57.519.510.567السنطةخالد

عبدربه     50290 ابراهيم محمد سمير محمد 32161385.519.51467السنطةسمير

شريف    50291 عبدالحميد محمد جمال 25151087.5191457.5السنطةشريف

صقر    50292 محمد عطيه عبدالغنى 362819.5111219.519.559.5السنطةصقر

شرف   50293 عبدالخالق جمال 39.5281813.51119.51458السنطةعبدالرحمن

حسين    50294 البهى السيد عبدالحميد 39.528.5191413.52016.558.5السنطةعبدالرحمن

الثلث    50295 ابراهيم عبدالسميع ابراهيم 3725181411.52017.558.5السنطةعبدالسميع

الصبري    50296 ربيع عبداللطيف اكرامى 38.5261911.513.52019.579.5السنطةعبداللطيف

صقر    50297 محمد عبداللطيف شريف 211710391012.558.5السنطةعبداللطيف

ابوزيد    50298 سلمه محمد خالد 1321111.55.51317.569السنطةعبدالله

الثلث   50299 عبدالمنصف محمود 33.523157.55.515.517.568.5السنطةعبدالمنصف

صقر    50300 عبدالقادر على السيد 15.520.510341411.557السنطةعلى

الجمل    50301 رضوان عطيه محمد 39.59.554.5واحد11225السنطةعلى

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش
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الكومى    50302 احمد نجاح احمد 1011.565نصفواحد12175السنطةفارس

الحفناوى   50303 ابراهيم عبدالفتاح 29.524.5107.55161376السنطةفكرى

الصبرى    50304 محمد محمد هاشم 2221102.57.5713.575.5السنطةفكرى

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش
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السيد    50305 محمد عطيه السيد 24.520.510251011.567.5السنطةكريم

ابوالعزم   50306 كمال محمد 30211047.51314.556.5السنطةكمال

الدش    50307 محمد احمد اسامه 3222104.57141267السنطةمحمد

البحيرى    50308 رجب عبدالحليم السيد 22.5201025.511.512.587السنطةمحمد

داود   50309 احمدالسيد حسين 20.519.571.55101675السنطةمحمد

البحيرى    50310 معوض ابراهيم عادل 31.52410.53.57.510.511.566السنطةمحمد

كيرة    50311 سند عبداللطيف عبدالله 47.51086.5واحد20.521.510السنطةمحمد

الجوهرى    50312 محمد احمد ماهرسيد 3424.51245151587السنطةمحمد

البسيونى   50313 عبدالستار محمد 21.517.5101.54.51014.576.5السنطةمحمد

مسلم    50314 ابراهيم محمد هانى 35.5251510.5919.51576السنطةمحمد

عميش   50315 ابراهيم وجدى 3323133.581613.576السنطةمحمد

الله     50316 فضل على عبدالعليم اسامه 23.520111.57.510.51476السنطةمحمود

البلتاجى    50317 ابوالمجد بلتاجى اشرف 3618.5118.541213.565.5السنطةمحمود

البحيرى    50318 العنانى محمد بدر 3016.567.55.510.51563السنطةمحمود

ابوموسى    50319 ابراهيم عبدالفتاح جمال 382915131118.519.579.5السنطةمحمود

العزيزى   50320 عبدالفتاح فتحى 32.523.5108515.51676.5السنطةمحمود

التلت   50321 محمدفرج فرج 3928.5189142014.574.5السنطةمحمود

عطية   50322 محمد نبيل 3927.51910.512.519.7515.585.5السنطةمحمود

فايد    50323 على ابراهيم هشام 28.516.553.53.5121364.5السنطةمحمود

صقر    50324 محمد عبدالله جمال 38.522.515127.518.5775.5السنطةمصطفى

احمد    50325 احمد احمد هشام 34.5155.56.551211.564.5السنطةمصطفى

البحيرى    50326 رجب عبدالخالق ضاحى 231641.51.5109.563.5السنطةهشام

البحيرى    50327 احمدمحمد عبدالحكيم ناجى 28.517.575.5311.51365السنطةيوسف
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عطية    50328 ابراهيم طلعت بهاء 392918.512.514.5201788.5السنطةابتسام

الدهتورى    50329 مصطفى عبدالفتاح بهجت 35.519.5108513.51764.5السنطةاسراء

محمود    50330 ابراهيم محمد سليم 25.520.547.5312.515.581.5السنطةاسراء

غنيم     50331 على السيد احمد سيد 37261087.5161875.5السنطةاسراء

بكر    50332 احمد الدين كمال 3418.510.55.581317.572.5السنطةاسراء

البحيرى    50333 رجب عبدالحليم محمد 39.5302015152020810السنطةاسراء

عمر    50334 عبدالقادر ابراهيم نصر 392918.512.5152015.588السنطةاسراء

حسانين     50335 احمد على حسن ياسر 331666.57.51713.587السنطةاسراء

الصبري    50336 مسعود محمد هشام 3526111313.518.514.575السنطةاسماء

الصبرى    50337 حسن على 29.522.5104.52.5161487.5السنطةالء

عطيه    50338 احمد عبدالحافظ ابراهيم 3728.5131312191688السنطةالزهراء

شريف    50339 عليوه عبدالحكيم عبدالله 39.53019.51515202089.5السنطةالزهراء

ابوالنصر   50340 عطيه ابراهيم 39.53019.7513.514.52019.589.5السنطةامانى

الصبري   50341 عبداللطيف سعد 372818.51413.5201677.5السنطةامانى

المعزاوى    50342 على عطيه سليمان 34281010814.515.588السنطةامل

سليمان   50343 احمدابراهيم موسى 32.52711.57.57.51615.588السنطةاميره

صقر    50344 عبدالفتاح عبدالوهاب عبدالفتاح 392918.51415201988.5السنطةايمان

فراج    50345 الغنيمى عرفه محمد 28.525.510.5321515.577السنطةايمان

شحاته    50346 حسن عيد هانى 232744212.513.577السنطةايمان

البحيرى    50347 محمد احمد عبدالحكيم 392714131519.7519.588.5السنطةايه

اسماعيل   50348 عبدالستار عبدالسلم 39.530201515202088.5السنطةايه

عمر    50349 عبدالقادر ابراهيم علء 3425.5118.54.5181778السنطةايه

الثلث    50350 ابراهيم عبدالمنصف ماهر 37.52417.5101119.517.587.5السنطةبدريه
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حسين   50351 عبدالعاطى طاهرسعد 37.524.51310.59.52017.589السنطةبسنت

كيره   50352 محمد محمد 38.528.518.513.514.5201889السنطةتسنيم

ابوزيد   50353 محمدسلمه عبدالله 34.52358.5518.512.578.5السنطةتقى

حامد    50354 عبدالله توفيق عبدالله 34.526.511117.51915.587السنطةجنى

الثلث    50355 ابراهيم على عبدالخالق 37.529.516.51413.5201877السنطةخديجه

البسيوني   50356 عبدالدايم محمود 30.524.51311.5816.516.577السنطةدعاء

مندور    50357 عبدالله ابراهيم احمد 3625.51614.51117.51578السنطةرنا

البلتاجى    50358 محمد عبدالله صفوت 393020151519.519.589السنطةرنا

شادى    50359 عبدالمعبود فوزى امجد 361913117.517.51576.5السنطةساره

عطية    50360 احمد محمدعطيه عطيه 3422.57.512.59151676.5السنطةساره

ابراهيم    50361 محمد محمد سليم 35.52719.511132019710السنطةسماح

الجندى    50362 محمد عبدالفتاح عبدالقادر 3825.519.513.5152018710السنطةسماح

خطاب   50363 الحسينى محمد 392919.751414.752018.5810السنطةسماح

امبارك   50364 عبدالستار امبارك 392819.751414.752018.567.5السنطةشرين

غنيم     50365 احمد سيد عبدالعليم احمد 3623.5129.58191777السنطةشيماء

النويهى    50366 محمد عطيه الحسينى 23.5154641112.575السنطةشيماء

غنيم   50367 عبدالعليم محمدفوزى 39272014.513.5201876السنطةضحى

بديوى    50368 محمد المرسى مجدى 3329141310.51916.589السنطةعزه

داود    50369 ابراهيم محمد فوزى 34.52117.512.59.51915.588.5السنطةفاطمةالزهراء

الصبرى   50370 محمد المرسى 38.529.518.514.514.52011.589السنطةفاطمه

البحيرى   50371 مندوه سلمه 282079.57.510.51178.5السنطةفاطمه

قاسم    50372 عطيه احمد ناصر 3424710.511.517.514.589السنطةفاطمه

البحيرى    50373 ابراهيم ابراهيم ايمن 39.52916.513.514201977.5السنطةمرام
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اسماعيل    50374 محمد عبدالله السيد 29.516.515.512.591615.576.5السنطةمروه

عبدربة    50375 ابراهيم احمد وحيد 38.527.519.51414.519.51867السنطةملك

العزرى   50376 نجاح صبحى 33271113.511181778السنطةمنار

زايد    50377 العوضى مصطفى العوضى 33.510.54117.518.51855.5السنطةمنه

السادات     50378 عبدالحميد عطاالله عصام الله 36.52212.5129.519.51565السنطةمنه

البحيرى     50379 احمد عبدالحكيم هانى الله 37.525.51914.514201969السنطةمنه

الشافعي   50380 مصطفى محمد 3925.5181313201787.5السنطةميسون

زيان   50381 على عطيه واحد29157.52.551012.56السنطةناديه

راشد     50382 ابراهيم عبدالعليم مح سا 392819.7515152019.579السنطةناربمان

رمضان   50383 امين عبدالله 38.5261913152019.578.5السنطةنبيله

مندور    50384 عبدالله ابراهيم فتحى 3524.51010.54.519.52089.5السنطةنجلء

خضر    50385 راغب فتحى عصام 342051282019.588.5السنطةندا

شادى   50386 امين ايهاب 38.52616.51412.5201989.5السنطةندى

داود    50387 بشرى محمد وليد 37.5281712112017.578.5السنطةندى

البحيري    50388 احمد حسن ابراهيم 11.51585.5واحد17.584.57.5السنطةنرمين

كيره    50389 سند عبداللطيف عبداللطيف 393019.514152019810السنطةنهله

شريف   50390 محمد عاطف 393017.512.515201458السنطةنورا

البحيرى    50391 سلمه مندوه عبدالخالق 393019.7513.5152020910السنطةنورا

سالم    50392 محمد مصطفى حماده 32157.59.59.519.519.587.5السنطةنورهان

الثلث   50393 عبدالمنصف محمود 37.522.517.513.510.519.518.579.5السنطةهند

العزرى    50394 مصطفى متولى سند 38272013.5152018.586.5السنطةوعد

خاطر    50395 عبدالعزيز محمد خالد 19.56.53.510.531811.578السنطةوفاء

صقر    50396 عبدالواحد ابراهيم الشاذلى العدادية  ابراهيم البندرة 3522.51312.5819.51264.5السنطةمنية
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على    50397 العيسوى محمد طه العدادية  ابراهيم البندرة 372819.5810.5201864.5السنطةمنية

قاسم    50398 سليمان طلعت سليمان العدادية  احمد البندرة 382916.51412.52015.564السنطةمنية

ابوالفتوح   50399 سند عبدالناصر العدادية  احمد البندرة 31.57127.57.51813.571.5السنطةمنية

خضر    50400 محمد ابراهيم محمد العدادية  احمد البندرة 367.51067.515.514.573.5السنطةمنية

مرعى    50401 محمد السيد وليد العدادية  ادهم البندرة 38.529.51913.512.519.518.575.5السنطةمنية

عواجه    50402 االحسانين سليمان محمد العدادية  اسلم البندرة 36.515107.5315.516.564السنطةمنية

سالم    50403 محمود السيد ايمن العدادية  السيد البندرة 22.5777.53.51117.564السنطةمنية

هلل   50404 احمد عزت العدادية  ايمن البندرة 271053نصف2867.5السنطةمنية

سالم    50405 ابراهيم محمد عبدالناصر العدادية  جمال البندرة 289.510.554.51114.564.5السنطةمنية

عواجه    50406 طه حسين محمد العدادية  حسين البندرة 249101.52.51013.564السنطةمنية

سالم    50407 المرسى حمزه وحيد العدادية  حمزه البندرة 25.515124.531310.563السنطةمنية

العدلى    50408 محمد ربيع عبدالرازق العدادية  ربيع البندرة 34.5241587.52017.553.5السنطةمنية

حموده    50409 محمد رشاد ماجد العدادية  رشاد البندرة 29157341114.563السنطةمنية

هلل    50410 السيد حمزه محمد العدادية  سامح البندرة 14.57.57.522.51015.552.5السنطةمنية

العدلى    50411 محمد سامى رزق العدادية  سامى البندرة 372816.598.517.517.544السنطةمنية

عزام    50412 سعد نجاح عبدالله العدادية  طه البندرة 311612.58.5815.515.543.5السنطةمنية

اسماعيل    50413 طه عبدالحميد مجدى العدادية  عبدالحميد البندرة 3319.51412.513191363السنطةمنية

خطاب    50414 محمد صديق ابراهيم العدادية  عبدالرحمن البندرة 35.51515.510.5101715.553.5السنطةمنية

شحاته   50415 عبدالهادى محمد العدادية  عبدالله البندرة 371916118.51816.564السنطةمنية

صقر    50416 محمد عبدالوكيل محمد العدادية  عبدالوكيل البندرة 3522178.55.517.517.565.5السنطةمنية

سالم    50417 محمد عبدالستار محمد العدادية  عمر البندرة 36227.59.55.515.51245.5السنطةمنية

صقر   50418 عبدالوكيل العدادية  فارسمصطفى البندرة 362519.511.57.519.7517.579السنطةمنية

شاهين   50419 ابراهيم احمد العدادية  كريم البندرة 24.51112.54.53151775.5السنطةمنية
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فوده    50420 محمد فوده جمال العدادية  محمد البندرة 38.522.5138.55.519.51654.5السنطةمنية

وهبه    50421 سعد صالح رضا العدادية  محمد البندرة 30155.55.53.51214.575السنطةمنية

يونس    50422 عبدالجواد عبدالبصير طارق العدادية  محمد البندرة 24.516.573.53.5101376السنطةمنية

يونس    50423 محمد عبدالعزيز عاصم العدادية  محمد البندرة 2210.57.54.51.510974.5السنطةمنية

خطاب    50424 فرج على عبدالرحمن العدادية  محمد البندرة 3424117.551310.589السنطةمنية

عزام    50425 شحاته هلل عبدالعزيز العدادية  محمد البندرة 39.529191412.519.515.589.5السنطةمنية

عواجه    50426 عبدالفتاح الدين علء العدادية  محمد البندرة 3928.515148201789.5السنطةمنية

سند   50427 محمد محبوب العدادية  محمد البندرة 147.52.5237.5384السنطةمنية

شعبان    50428 مصطفى كمال مصطفى العدادية  محمد البندرة 206.577.5311.57.575.5السنطةمنية

الشافعى   50429 نصر هاشم العدادية  محمد البندرة 35.525159.5516.51866السنطةمنية

خطاب    50430 محمد محمد رمضان العدادية  مصطفى البندرة 37.52716.587.519.51767.5السنطةمنية

العربى    50431 صديق محمد عبدالحفيظ العدادية  ناجى البندرة 29.58104.52.512.512.555السنطةمنية

منصور    50432 السيد اسماعيل خيرى العدادية  اسراء البندرة 30.517.514.597.519.51787.5السنطةمنية

عبدالرازق   50433 ماهر عبدالحليم العدادية  اشرقت البندرة 31.510.56.584.51914.577.5السنطةمنية

عبدالعزيز    50434 ابراهيم صالح اشرف العدادية  الء البندرة 331844.5416.51575.5السنطةمنية

شاهين   50435 عبدالعاطى فتحى العدادية  الزهراء البندرة 33.5221013.512.5191287السنطةمنية

ابوالعزم   50436 احمد محمد العدادية  امانى البندرة 39.529.519.514.514.75201787.5السنطةمنية

شبير     50437 ابراهيم محمد عبدالنبى احمد العدادية  امنيه البندرة 25114.51.59.510.513.555.5السنطةمنية

ابراهيم    50438 حسانين ابراهيم ياسر العدادية  امنيه البندرة 321010591014.555السنطةمنية

العيسوى     50439 على عطيه العدادية  اميره البندرة 32.57107.5912.5953.5السنطةمنية

عبداللطيف    50440 الموافى عادل وليد العدادية  اميره البندرة 35.522.513131418.51255السنطةمنية

يونس    50441 عبدالله وصيف محمد العدادية  امينه البندرة 331575.57.51012.555السنطةمنية

عواجه    50442 طه حسين ابراهيم العدادية  ايه البندرة 372513.512.511.517.518.578السنطةمنية
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القصاب   50443 اسماعيل السيد العدادية  ايه البندرة 32.513117.511.5131666.5السنطةمنية

الموافى    50444 محمد عبدالمعبود طه العدادية  ايه البندرة 3827.5201415201987.5السنطةمنية

شاهين    50445 السيد السعيد طارق العدادية  بسمله البندرة 35191114.512.51613.557السنطةمنية

حمادة   50446 ابراهيم السيد العدادية  بسنت البندرة 39.5301914.515201968السنطةمنية

شحاته    50447 الحسانين فؤاد احمد العدادية  حبيبه البندرة 39.529.519.513152017.576.5السنطةمنية

المرسى    50448 جميل محمد محمود العدادية  حبيبه البندرة 30.515118107.51555.5السنطةمنية

القصاب   50449 حنضل عطيه العدادية  خضره البندرة 392919.7514.515201657.5السنطةمنية

سالم    50450 محمد عبدالباقى رزق العدادية  رضوه البندرة 31.55103.58.5101655السنطةمنية

عزام    50451 محمد حماده يسرى العدادية  رقيه البندرة 37.52312.59.51117.51378.5السنطةمنية

عبدالرؤوف    50452 عبدالحى مصطفى محمد العدادية  روان البندرة 372816.591419.516.569السنطةمنية

فوده    50453 ابراهيم عبدالمجيد محمد العدادية  روميساء البندرة 39.53019.7514151918.578السنطةمنية

حماده    50454 انور السعيد ايمن العدادية  ساره البندرة 3217107.510.511.51675.5السنطةمنية

نصار    50455 عبده محمد هيثم العدادية  سلمى البندرة 35.520.56.57.59.5151266السنطةمنية

احمد     50456 سيد مصطفى صلح هيثم العدادية  سهيله البندرة 34.522.5113.58101365السنطةمنية

سلمه    50457 محمد رمضان عبدالمحسن العدادية  شيماء البندرة 393017.51314.519.7519.579السنطةمنية

عبداللطيف    50458 الموافى عادل هشام العدادية  صفا البندرة 393019.514.514.519.751968.5السنطةمنية

البيومى    50459 ابراهيم محمد السعيد العدادية  غاده البندرة 3824.511.58.58.5131878.5السنطةمنية

شعبان    50460 عبدالحميد محروس محمود العدادية  فاطمه البندرة 39.5292014.5152018.578.5السنطةمنية

هلل    50461 السيد على السيد العدادية  مريم البندرة 25.515101.52111354السنطةمنية

سالم    50462 محمد عبدالحميد طارق العدادية  مريم البندرة 33.51611521116.568السنطةمنية

يونس    50463 عبدالجواد مصطفى محمد العدادية  ملك البندرة 361513.59.57.511.51668السنطةمنية

عبدالعال    50464 السعيد فتحى علء العدادية  ملكه البندرة 3928.517.514.514.7519.51778.5السنطةمنية

بدوى    50465 محمد فتحى عبدالله العدادية  منه البندرة 351875.54.515.51788السنطةمنية
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السباعى    50466 ابراهيم عبدالرحيم عصام العدادية  منى البندرة 38271813.512191967.5السنطةمنية

ابراهيم    50467 الحسانين فؤاد محمود العدادية  مى البندرة 3722.513.55411.51958السنطةمنية

الحبيشى   50468 سعد محمد العدادية  ميرفت البندرة 12.51867واحد351511.55.5السنطةمنية

عبدالخالق    50469 ابراهيم محمد محمد العدادية  ميساء البندرة 31.51575.5371857.5السنطةمنية

صقر    50470 السيد محمد السيد العدادية  نادين البندرة 393016.51211.519.751968.5السنطةمنية

غانم     50471 امام طه امام حليم العدادية  ندا البندرة 352413.512.512181969السنطةمنية

الشافعى    50472 سعد عطيه سعد العدادية  ندى البندرة 39.53015.57.512192069السنطةمنية

محمدالحبيشى   50473 سعد سمير العدادية  ندى البندرة 3415721.5111956السنطةمنية

الشافعى     50474 نصر سعد محمد مصطفى العدادية  نسمه البندرة 382511.589.516.51858.5السنطةمنية

ابوالوفا    50475 على عبدالله رجب العدادية  نورا البندرة 37.52816151518.52089.5السنطةمنية

السباعى    50476 السيد طلعت الله العدادية  هبه البندرة 30.517.57.58.58.514.51969السنطةمنية

عواجه   50477 ابوالفتوح ياسر العدادية  هناء البندرة 39292014.51519.52078.5السنطةمنية

خضر   50478 محروسمحمدحسن العدادية  يمنى البندرة 35.5241148.514.52078السنطةمنية

عطيه   50479 ابراهيم عبدالواحد 3519.5133.57.510.52076.5السنطةابراهيم

السيد    50480 محمد رمزى محمود 28.51011.557.5131876.5السنطةاحمد

نصر    50481 مبارك حسين ابراهيم 32.51713.53.57.51418.576السنطةحسين

مرعى   50482 سعد عبدالكريم 3516.519.751111191777السنطةسعد

عبدالجليل   50483 مساعد ماهر 382617.51111.52017.589.5السنطةعبدالرحمن

على    50484 الطيب على المتولى 3824.5191313.5191979.5السنطةعلى

عبدالسميع   50485 السيد محمد 311910.598.511.51978السنطةمجدى

عطوه   50486 محمود ابراهيم 31.5151511.51217.519.578.5السنطةمحمود

الشوربجى   50487 صلح رضا 31.51613.531013.51968السنطةمحمود

البيومى   50488 محمد عبدالرحمن 35.5221057.5111987.5السنطةانجى
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2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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عبدالسميع   50489 محمد ابراهيم 2521.5104.5810.518.578السنطةايه

هلل   50490 ابوبكر عماد 392819.51415202078.5السنطةبسمه

عبداللطيف   50491 عوضعوض 2615.511.57.59.57.51578.5السنطةخلود

الشوربجى   50492 محمد عبدالله 3624167.59112079السنطةزهراء

عبدالسلم   50493 الشحات موسى 32.524.51612112017.579السنطةغرام

فرج   50494 محمد فرج 35.5281913.5142018.579السنطةفرحه

البهوار   50495 الشوربجى احمد 342617131318.519.579السنطةميرنا

عوض   50496 الشحات محمد 322212.591214.51978السنطةيسرا

العنانى    50497 عبدالسميع متولى محمد 33.525108111910.553.5السنطةابراهيم

مطيط   50498 جمال محمد 31.5197.53.57.517.516.563.5السنطةاحمد

احمد   50499 ابوالنجا الصبرى 309107.57.517.511.574.5السنطةاحمد

فروج   50500 الحسينى المهدى 301112.513.511.516.51875السنطةاحمد

مطاوع   50501 محمد بهجت 30.510.511.5881613.566.5السنطةاحمد

الدين    50502 صلح على حسن 3726.51613.51318.51788.5السنطةاحمد

الشافعى   50503 محمد رمضان 372916.51515201869السنطةاحمد

سلمة   50504 محمد عبدالحفيظ 268.51187.5612.547السنطةاحمد

شلبى   50505 عبدالظاهر عبدالفتاح 3016106.591314.574.5السنطةاحمد

زعير   50506 السباعى عبدربه 23.51111.57.59.5151376السنطةاحمد

عيد   50507 محمد على 31.523148.59191568السنطةاحمد

سلمة   50508 عطيه فايز 32.51514.5107.5171673السنطةاحمد

النجار   50509 السباعى محمد 37.5151913.514.518.51674السنطةاحمد

عيد   50510 محروس محمد 39261814.515201464.5السنطةاحمد

شرف   50511 محمود محمد 36.5513.513.513.516.513.554السنطةاحمد

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2349

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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شريف   50512 شريف مصطفى 38.5291914.514.5201876.5السنطةاحمد

عامر   50513 عبدالمنصف مصطفى 372817.514.515191768.5السنطةادهم

شابون   50514 محمد السيد 2210684.5101545السنطةاسلم

عيد   50515 رأفت محمد 362714.512.58.5192078السنطةالسيد

مسعود   50516 ابراهيم نصر 328.510871412.575السنطةحسن

علي    50517 الشيخ فريد حلمى 39111491013.515.574.5السنطةحسين

العنانى   50518 عبدالرؤف ايهاب 3220148.58.51412.553السنطةحلمى

منصور   50519 محمد ياسر 36.528.515.5911.5181643.5السنطةخالد

سلمة    50520 الدين جمال يحى 36.523.51711.512.518.51363السنطةخالد

نصير   50521 عرفه سعيد 19.515107.510.51013.553السنطةرفعت

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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محمد    50522 ابوالمواهب محمد عماد 312610131517.515.561.5السنطةزياد

العجورى   50523 رمضان عاطف 37.52416.5121416.51782.5السنطةزياده

نصر   50524 عبداللطيف سيداحمد 25.520.56.567.51515.562السنطةسامى

شريف   50525 سامى محمد 31.521.5109111414.545السنطةسامى

الحلو   50526 ابراهيم سليمان 30.591055.5141453.5السنطةسعيد

نصير   50527 سيف سعيد 32.5241712.514.5181453.5السنطةسيف

شريف   50528 شريف طه 31.51612.57.51015.516.561.5السنطةشريف

شادوف   50529 شرف حسين واحد32.517.5126918135السنطةصابر

الحلو   50530 احمد محمد 3419137.5101713.563.5السنطةصابر

عيد   50531 صفوت ابوزيد 2815.56.511101011.553.5السنطةطاهر

سعد   50532 عبدالبديع اسامه 34.52513910.5151343.5السنطةعبدالبديع

العشرى   50533 عبدالبديع مجدى 342213141214.514.553السنطةعبدالبديع

مرزوق   50534 عبدالحميد السيد 3417.55.58.5716.51551.5السنطةعبدالحميد

لشين   50535 الباصيرى السيد 35.53015.512.513.518.51743السنطةعبدالرحمن

سلم   50536 مصطفى سامى 32.519.5101.5712.515.563السنطةعبدالرحمن

فروج   50537 المغاورى عطيه 2815108914.51451.5السنطةعبدالرحمن

الشطلوى   50538 عبدالسلم على 3510.5147.57.5151241.5السنطةعبدالسلم

سند   50539 ابراهيم على 332714127.512.511.563.5السنطةعبدالعزيز

سلمة   50540 عبدالسميع محمد 382316.513.514.5181754السنطةعبدالله

حلوة   50541 عبدالمعطى محمد 36.523.51613.51217.51653.5السنطةعبدالمعطى

بدوى   50542 عبدالناصر جمال 322313.5131415.511.563.5السنطةعبدالناصر

عوض   50543 على محمد 32.517.5105.52.51215.552.5السنطةعلء

ابوطالب    50544 وجيه محمد ابوطالب 31.59106212.51152.5السنطةعلى

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الوكيل   50545 الشافعى عطيه 31.510.5111211.5108.544السنطةعلى

الحدق   50546 على ايمن 33.518.547.5512.51464السنطةكريم

حكام   50547 فتحى هانى 39.5302015152017.577.5السنطةكريم

احمد   50548 كمال احمد 34.5127.57.5411.51445.5السنطةكمال

عجيمي   50549 فرج محمد 372816910.5171754.5السنطةمجدى

سلمة   50550 محمد ابراهيم 30.54.51063101263السنطةمحمد

فروج   50551 ابراهيم ابوالمحاسن 3612.510121015.7513.543السنطةمحمد

سند   50552 سند حازم 3627.5161110.515.515.565السنطةمحمد

عيد   50553 عزت خالد 34151254.58.513.552.5السنطةمحمد

البلتاجى   50554 على رضا 35271511.51319.51755.5السنطةمحمد

فروج   50555 حسن رفيق 3419171211.51613.564السنطةمحمد

حسن   50556 على سامح 3321.511.512131714.565.5السنطةمحمد

شابون   50557 على سمير 38.524.517141219.519.546.5السنطةمحمد

مطيط   50558 محمد سند 35.587.512.59.51110.544السنطةمحمد

شبل   50559 السيد صلح 39.528201515201763السنطةمحمد

الديبة   50560 عبداللطيف عبدالحميد 372914.51312.51916.556.5السنطةمحمد

شابون   50561 ابراهيم على 373013.512.51118.516.566.5السنطةمحمد

حنون   50562 زاكر على 32.52613138141565.5السنطةمحمد

كشك   50563 عبداللطيف ماجد 3627.51613.51518.516.576.5السنطةمحمد

بدر   50564 محمد محروس 35.5171012.512151662.5السنطةمحمد

سعيد   50565 عبدالصادق محمود 351912.5111116.513.562.5السنطةمحمد

العنانى   50566 عبدالمعبود مصطفى 37.51517.510.51116.2513.583السنطةمحمد

سلمة   50567 محمود احمد 36.52919.513.5152013.575السنطةمحمود

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حنون    50568 الدين محى رمضان 35.52015.5131317.512.563السنطةمحمود

عبدالله   50569 الحسينى طاهر 362118.513.513.51914.573.5السنطةمحمود

زعير   50570 السيد عبدالعظم 34.523.51913.514.519.51573السنطةمحمود

زعير   50571 الراعى محمد 371516.51091612.552السنطةمحمود

لشين   50572 محمد محمد 392919.751515201663.5السنطةمحمود

عبدالنبى   50573 محمود محمد 3522.510138.515.515.564السنطةمحمود

عبدالرحمن   50574 سيداحمد احمد 32.52310.512.58.516.516.542.5السنطةمصطفى

طبل   50575 سيداحمد اسماعيل 35277.59816.516.556السنطةمصطفى

سلمة   50576 مصطفى سعيد 24.51537.54.55.51141.5السنطةمصطفى

ادريس    50577 ابوالمواهب محمد علء 24156.5137.510.51343السنطةمصطفى

سلمة   50578 نصر محفوظ 36.515.512.512.57.51314.552.5السنطةمصطفى

علي   50579 احمد محمد 31.51710.51311141673السنطةمصطفى

النجار   50580 على عامر 30.519111211.517.51663.5السنطةمنيع

نصير   50581 عبدالرؤف مجدى واحد2915101.55.513.5135السنطةمهند

السيد   50582 مصطفى عادل 26.5127.55.59.51614.572.5السنطةناصف

كشك   50583 محمد محمدرأفت 25.512.5108.511.516.5853السنطةهانى

سلمة   50584 زايد شعبان 27.515.5101212.516.515.564.5السنطةوليد

الشناوى   50585 احمد الدسوقى 26.520.5101212.51415.574.5السنطةيوسف

خطاب   50586 السيد حامد 3727.51510.510.518.514.572.5السنطةاسراء

لشين   50587 محمد رشاد 39.5301914.515201872.5السنطةاسراء

ابوسليمان   50588 عبدالرحمن فرج 36.528.516.512.512.518.514.573.5السنطةاسراء

عبدلله   50589 العراقى محمد 28161089.516.51673السنطةاسراء

نصير   50590 محمد محمد 30121068.518.51584السنطةاسراء
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منصور   50591 كمال يوسف 36.5301814.51419.517.565.5السنطةاسراء

النجار   50592 طلبه خالد 3928.519.515152017.576السنطةاسماء

الحلو   50593 محمود عمر 3625.56111018.518.585السنطةالء

زعير   50594 سعيد مجدى 37.518.5179.59.517.51372السنطةالء

لشين   50595 محمد محمد 37.5301713.514.7519.51671.5السنطةالء

خلف   50596 فتحى هانى 34.5125.56.57.5181383.5السنطةالء

العشري   50597 ابراهيم يحيى 37.529171213.52015.576.5السنطةالهام

يوسف   50598 ابوالنصر سمير 3615158.57.5201477السنطةامانى

الجوهرى   50599 امين محمد 38.52717.513.514.5202069.5السنطةامانى

سلمة   50600 محمد اشرف 34.52915.513.515201476.5السنطةامل

سلمة   50601 مصطفى عبدالمجيد 35.5231312111811.576.5السنطةامنيه

ابوالمكارم    50602 حسن محمد حسن صفر22.516.51055.510155السنطةاميره

كشك   50603 احمد سعيد 392918.514.514.75191963.5السنطةاميره

عيسي   50604 عبدالمنعم عمر 22.51513.57.5571252السنطةاميره

فارسسعدة   50605 ايمن 251613.525.510.516.551.5السنطةايمان

عبداللة   50606 ياسين ايمن 37.526.51013.512.518.51863.5السنطةايمان

الششتاوى   50607 عوض خالد 39.53019.5141519.7516.554.5السنطةايمان

العنانى   50608 عبدالستار طاهر 34.516.51311.58121855السنطةايمان

العجورى   50609 ابراهيم علء واحد3315.57101112.5155السنطةايمان

ادريس   50610 محمد السيد 34201011101017.553السنطةايه

سعده   50611 محمد عصام 33.518.5107.57.51017.552.5السنطةايه

الوكيل   50612 حسنين على 373019131419.51866السنطةايه

فروج   50613 مؤمن مجدى 3928.5201414.751818.566السنطةايه
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ادريس   50614 على مصطقى 3829.51914151918.577السنطةايه

عيد   50615 صالح صبحى 30157991014.562السنطةبسمه

شلبي   50616 عبدالبر اسماعيل 3928.519.513.51519.51563.5السنطةتسنيم

جاد   50617 المغاورى عوض 3929.519.51515201565.5السنطةتسنيم

خلف   50618 عثمان محمد 38.5281311.5916.51461.5السنطةتسنيم

فودة   50619 كمال محروس 362112.510.5915.51371.5السنطةتقى

حسن   50620 محمد احمد 39.530201415191684.5السنطةحبيبه

يحى   50621 زياده محمد 37.5281913.51518.51967السنطةحبيبه

عيد   50622 عبدالفتاح ياسر 38.53019.513.51519.51967السنطةحبيبه

هيبة   50623 شوقى احمد 291510.57.5111416.562.5السنطةحنان

ابوسليمان   50624 حسن احمد 2.51314.552.5نصف339.512السنطةخضره

مطاوع   50625 محمد ابراهيم 36.515.515.58.581811.574السنطةداليا

نوفل   50626 رحمى اسعد 3928181514.519.751766السنطةدعاء

خطاب   50627 السيد على 31.521.516.558141665السنطةدعاء

سعد   50628 ابراهيم سامح 3723.5187.59141453.5السنطةدنيا

محمد   50629 ابوالشدايد عبدالمنجى 3426.5181110.5171471.5السنطةرحمه

يوسف   50630 ابوالمحاسن محمد 31.511.5144.57.51312.561.5السنطةرغده

الفقى   50631 عبالله عبدالظاهر 3927201515201679السنطةرفيده

عمر   50632 محمد حاتم 38.529.5201415191666السنطةروان

سلمة   50633 احمد سعيد 392619.7514.515191564.5السنطةزهراء

عجيمى   50634 مصطفى عبدالعاطى 3417179.58111262.5السنطةزينب

دغيم   50635 عبدالله ايمن 27.51515.548111163.5السنطةساره

سعد   50636 ابراهيم مصطفى 3828.519.751515201562السنطةساره
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كشك    50637 ابوالغيط احمد جمال 3829.519.51215201573السنطةساميه

العتومى   50638 يوسف عباس 2919105.55.57.512.563السنطةساميه

صقر   50639 عبالله عبدالحميد 29111010.512.5111363.5السنطةسهير

شوشة   50640 على عبدالله 34.52115.599.51416.563السنطةسهيله

عيد   50641 ابراهيم الحمدى 37.525.518.512.514.5171663السنطةشروق

خاطر   50642 عبدالنبى سمير 3828.518.514.515201764.5السنطةشروق

نوفل   50643 حلمى مرجان 392410.51414.5171655.5السنطةشروق

سلمة   50644 عبدالمجيد وائل 39271712.51519.51667السنطةشروق

الديبه    50645 الباب فتح ايهاب 29161313.59.5141458السنطةشرين

البلتاجى   50646 الراعى اشرف 39.53019.51515201667.5السنطةشهد

البسيونى   50647 عامر البسيونى 3322.5128.57.51716.565.5السنطةشيماء

سلم   50648 فهيم ايمن 30.515107.537.51065السنطةشيماء

سند   50649 ابراهيم سعيد 38.5301913.51419.51764السنطةشيماء

الحليوى   50650 فتحى صبرى 3726.516111014.514.564السنطةشيماء

عيد   50651 احمد طلعت 38.528181512.5201888السنطةشيماء

الديبه   50652 العيسوى محمد 39.529.51915152016.578.5السنطةشيماء

زعير   50653 عبدالمولى معروف 39.527.518.51515201668.5السنطةصفاء

نصير   50654 عبدالرافع ايهاب 36.52813.51412111476.5السنطةضى

ندا   50655 عبدالمطلب نشأت 39.527.514151416.512.575.5السنطةضى

العشري   50656 ابراهيم يحيى 3725121411161355.5السنطةعبير

عبدالله   50657 عبدالستار عبدالعظم 372520141519.51364السنطةعزه

سعد    50658 حافظ عبدالموجود طلعت 36.5191014.51117.512.565.5السنطةعلياء

الفيومى   50659 المحمدى احمد 393019.515152015.567السنطةفاطمه
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الجوهرى   50660 عبدالهادى خيرى 34.5111014.513131365.5السنطةفاطمه

سعده    50661 محمد على طلعت 302310109171667.5السنطةفاطمه

سلمة   50662 على محمد 39.53019.51514.5201578.5السنطةفاطمه

صقر   50663 ابراهيم مصطفى 38.5301913.512.5181568.5السنطةفاطمه

احمد    50664 محمد السيد ابراهيم 34.5157.53.55101266.5السنطةفتحيه

عبداللة   50665 عبدالكريم حسن 38.53017.514.514.518.51279السنطةماجده

سعدة   50666 على سامى 39.530191515201679السنطةمريم

الديبة   50667 مصطفى صلح 39.52616131018.51265.5السنطةمريم

صقر    50668 العابدين زين محمد 39.529151312.518.51668.5السنطةمريم

محمد   50669 عبدالرحيم محمد 34.516.5107.531010.567.5السنطةمنه

الحصان   50670 محمد جلل 39.5301914.7514.75201879.5السنطةمها

شامة   50671 المغاورى صابر 39.53019.514152017.576السنطةمى

كشك   50672 يوسف ايمن 393017.5141519.51667.5السنطةميار

شلبى   50673 عبدالله شلبى 35.5131394101167السنطةناديه

المزين   50674 حجازى عبدالله 35.522159.510.5131666.5السنطةنبيله

عبداللة   50675 سعيد محمد 38.527.5151412.517.51667.5السنطةندا

نجله   50676 عبدالمولى منير 3919.5161514.515.51768السنطةندا

عيد   50677 ناجى حمدى 38.527.515131314.51478.5السنطةندى

خسكى    50678 على ابراهيم على 38.517.512.513.514.5151469السنطةندى

العسكرى   50679 محمود محمد 382917.51415191569.5السنطةندى

العشرى   50680 على ابراهيم 38.529201414.52015.579السنطةنسمه

عبدالله    50681 حسن محمد ابوالمكارم 3929181313191268السنطةنفين

سلمة   50682 سليمان نادر 38.5271713.513.517.51468.5السنطةنهى

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2357

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوالنجا   50683 على محمد 38.52819.514.515201568السنطةنوال

ابوالنور   50684 عبدالله عبدالهادى 36.5151512111916.566.5السنطةنورا

سلم   50685 الشمردى نزيه 1113.557.5واحد28.51564.5السنطةنورهان

سلمة   50686 توفيق احمد 4029.519.751414.52018.5610السنطةهاله

نصرالدين   50687 عوض ابراهيم 373018.513.514.52014.569.5السنطةهناء

صقر   50688 سعد على 39.53019.51415201669السنطةوفاء

عيد   50689 ابوالفتح ثروت 382916.512.514.517.51365السنطةيارا

شرف   50690 المحمدى محمد 2923.5107.5216.51574السنطةياسمين

فروج   50691 عبدالحفيظ السيد 392820151519.51666السنطةيمنى

العجورى   50692 المحمدى عمرو 3519107.53.512.51364السنطةيمنى

الفيشاوي   50693 محمود رضا 33264.59.57.517.512.556السنطةاحمد

بلل   50694 احمد محمد 3729181410191369.5السنطةاحمد

عمرى    50695 الصاوى محمد مروان 302510107.51813.555السنطةاحمد

ناجي   50696 احمد شحاته 37.5291714132013.558السنطةالسيد

موسى   50697 ابراهيم السيد 16.51657.57.5121167السنطةبسيونى

ذكي    50698 ابراهيم حسن هشام 32.525.56.510.55.517.513.546.5السنطةخالد

الشنواني   50699 فاروق محمد 22.5256.55.57.514.51045السنطةرمضان

موسي   50700 السباعى حسين 39.53019.514.514.5201558.5السنطةعبدالرحمن

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د
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المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده
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احمد   50701 عبدالصادق وجيه 20.5216.59.51115.514.567.5السنطةعبدالصادق

جاد   50702 موسى موسى 2813.52.54511.514.583السنطةعمرو

ناجي   50703 احمد السيد 36241211.58171279.5السنطةمحمد

ذكي   50704 ابوالمعاطى ثروت 37.528.51214.51419.515.568.5السنطةمحمد

الدين    50705 على عبدالرؤف شوقى 34.528101311.52013.557.5السنطةمحمد

خسكيه   50706 محمد عطيه 343012111219.515.556.5السنطةمحمد

حبيب      50707 محمد محمد رفعت حامد محمد 373019.7513.51519.51789السنطةمصطفى

الدين     50708 على محمد الدين على 39292012.514.752019710السنطةمعاذ

البسيوني    50709 عبدالحميد جابر ضياء 32.51879919.515710السنطةاسراء

البسيوني    50710 عبدالحميد على ياسر 338.555.5413.513.566.5السنطةامنيه

بدر   50711 مصطفى محمد 2911.546314.751568السنطةاميره

الشنوانى   50712 احمد نبيل 1511.568واحد29123.55.5السنطةايمان

حماد    50713 محمد عبدالعليم هاشم 291062.51.516.51357السنطةايه

عبدالعال   50714 محمود محمد 3419.512.513131813.587.5السنطةداليا

حماد    50715 رجب عمرى بشير 35.52514.5131019.2515.569السنطةرحاب

حماد   50716 عبدالعزيز شعبان 26223.541.514.51079السنطةشيماء

شعبان   50717 شاكر ابراهيم 35.523.511118.5201469السنطةصابرين

حماد     50718 محمد محمد نبيل الزهراء 37.530161414.52015.589السنطةفاطمه

حماد   50719 بدير اسامه 38.53016.51414.519.51469.5السنطةميرنا

نجله     50720 رزق احمد محمد احمد 392919.7514.5152019810السنطةندى

مطاوع   50721 محمد سامح 38.52719.514.514.519.516.5810السنطةنورهان

بدر    50722 عبدالحميد كامل عبدالرازق 39281914152017.5810السنطةوسام

مكى   50723 صبحى حسين 28813.54314.511.593السنطةابراهيم

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده

العداديه    .   أ ت السعديه حليمه السيده
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العمرى    50724 عبدالحكيم محمد عبدالحكيم 34161698.516.51572.5السنطةابراهيم

باظه    50725 احمد ابراهيم محمود 30.59.51245.516.51272.5السنطةابراهيم

البلتاجى    50726 المتولى ابراهيم منيب 32.59.511.52.55.5161053السنطةابراهيم

ابوالسعد    50727 عبدالحميد السيد ايراهيم 241510.51.54.5141065.5السنطةاحمد

البهنسى    50728 عبدالحكيم فاضل تامر 3722158.55.516.511.567.5السنطةاحمد

مسعود    50729 مصطفى الرفاعى حمدى 3721.516.513.59.517.512.577السنطةاحمد

قنديل    50730 عبدالحميد خليل خميس 38.529201313.519.516.576السنطةاحمد

بهنسى     50731 احمد الدين نور طلعت 2712107.55.5151173.5السنطةاحمد

فايد    50732 عبدالحميد وجدى عبدالحميد 3591011.57.51514.574.5السنطةاحمد

الجزار    50733 عبدالرحمن عبدالله عبدالوهاب 3110.5104.57.516.51464السنطةاحمد

العمرى    50734 عبدالحكيم محمد عزيز 341218912.5181775السنطةاحمد

الحواط    50735 القطب سالم محمد 3723.5198.51119.517.568السنطةاحمد

البهنسى    50736 محمد عبدالحكيم محمد 3522.516.512917.515.584.5السنطةاحمد

غنيم    50737 محمد ابراهيم ناصر 26.5911.57.53.5121173.5السنطةاحمد

شنب    50738 السيد عبدالحكيم وفاء 3819.51653.51813.585السنطةاحمد

باظه    50739 الشناوى المتولى محمد 3120.5127.57.5171476السنطةالمتولى

خطيب    50740 محمد حامد الشافعى 3625.513.57.59.51813.576السنطةانس

الماضى    50741 اسماعيل احمد فيصل 37.52518.58919.751476السنطةحسنى

المزين    50742 محمد ابوالقاسم رجب 307.57.53.53.511.51254السنطةحسين

عبيدو    50743 عبدالمعبود حمدى محمد 2915.5105.5513.51894السنطةحمدى

عاشور    50744 ابواليزيد اليمانى اسامه 33.524.5108.551413.583.5السنطةخالد

فايد   50745 ابوالعزم محمود 30.520.5104.55.51114.573.5السنطةخالد

الشناوى    50746 عبدالمولى سعد ناصر 33.512.5103.551716.573.5السنطةسعد

ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
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ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
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المرسى    50747 راغب راغب محمد 30.5151047.5151664السنطةسعيد

سويدان    50748 محفوظ طلعت رضا 30231087.518.513.574السنطةطلعت

الحواط    50749 موسى عمر رضا 298105.57.513.513.584السنطةعادل

ابوحامد    50750 ابراهيم عبدالتواب ابراهيم 392919.51313.52019710السنطةعبدالتواب

الحواط    50751 سلمه عبدالحكيم نجاح 265.57557.515.564السنطةعبدالحكيم

ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
ع /   عمار سعيد ش
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حشيش    50752 عبدالحميد ابراهيم محمد 289783.5101643السنطةعبدالحميد

عبدالنبى     50753 الشحات عبدالرحيم محمد الشحات 26.55.57.54.521014.553السنطةعبدالرحمن

الكومى    50754 القطب عبدالمعبود حسين 27.510.57247.51564السنطةعبدالرحمن

الحواط    50755 سعد عبدالرحمن طارق 30.512.5105.53.512.516.573السنطةعبدالرحمن

غنيم    50756 محمد ابراهيم سامى 321012.56513.514.582السنطةعبدالله

فايد    50757 ابوالعزم محمد محسن 29.522.513.555.5161572.5السنطةعبدالله

ابوزيد    50758 عبدالعزيز انور مصطفى 362513.512.57.516.515.573.5السنطةعبدالله

ابوالسعد    50759 على عبدالظاهر عبدالسميع 33.511117.551415.583السنطةعلى

مسلم    50760 عبدالحليم المتولى رجب 19.5101163.5101463السنطةعمر

القرط    50761 خطاب عمر سمير 2711.5124.5313.516.563السنطةعمر

ابوزيد    50762 محمود فريد محمد 33.519.5126915.51663السنطةعمر

هنديه    50763 عبدالعزيز نصر ناصر 31.57.5104.5314.511.563.5السنطةعمرو

شتاله    50764 ابراهيم فاروق عيد 25573.51.51411.564السنطةفاروق

الجمال    50765 بركات المتولى سمير 19104.53.52.510.51073.5السنطةمتولى

طبره     50766 السيد محمد مصطفى السيد 35.51967.5515.51463السنطةمحمد

عبدربه    50767 السيد ناجى السيد 33.512.558.55.5161353.5السنطةمحمد

عبدالنبى    50768 شبل منير انور 30155.57.54.51713.563.5السنطةمحمد

مسلم   50769 منصور بشير 30.515106313.51472السنطةمحمد

مسعود    50770 محمد محمد رضا 28157.54.52.5111472.5السنطةمحمد

الحواط   50771 عبدالسلم سرى 3220107.5217.51153.5السنطةمحمد

علم    50772 ابراهيم علم سمير 3421.512981613.553السنطةمحمد

البهنسى    50773 عبدالله عبدالناصف شوقى 30257.58.5517.510.542.5السنطةمحمد

السيد   50774 عبدالمولى عاطف 3421109.59.516.51384السنطةمحمد
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غنيم    50775 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 332316910191483.5السنطةمحمد

عيسى    50776 محمد السيد عبدالمعز 257.5762.512.51082.5السنطةمحمد

حسونه     50777 حافظ صلح الدين عز 3515139.51016.511.572.5السنطةمحمد

الكومى   50778 المحمدى كمال 3111.5147.5416752.5السنطةمحمد

الجزار    50779 ابراهيم السيد السعيد 3826.519.513.514.7519.7516.586.5السنطةمحمود

الجزار    50780 احمد عبدالمهيمن السيد 3725.518.513.513.518.517.583السنطةمحمود

رخا    50781 صالح حماده طارق 35.52716.51313181383السنطةمحمود

عبدالنبى    50782 حافظ لبيب عبدالتواب 37.5271913.51419.51355السنطةمحمود

ميح    50783 مصباح محمد مصباح 36.527161313.5201478السنطةمحمود

البهنسى    50784 محمد عبدالحكيم ابراهيم 33.51677.54.516.515.564السنطةمصطفى

ابراهيم     50785 السيد حلمى محمد ناصر 22.57.56.54.57.514975.5السنطةمصطفى

الماضى   50786 عبدالفتاح احمد 351913.51231711.575السنطةمهند

الماضى     50787 عبدالله اسماعيل عبدالله اسامه 38.53019.51210.519.515.578.5السنطةمؤمن

مكى   50788 ابراهيم مجدى 37.5271711.510.51915.587السنطةنديم

بلل    50789 هلل عبدالحميد عادل 33.517.5157.57.518.513.586السنطةنصر

خليل    50790 راغب عبدالحكيم راغب 3110.577.51.51613.586.5السنطةهشام

عاشور    50791 مرزوق وجيه ضياء 20.51164.5416.511.575.5السنطةوجيه

عاشور    50792 مرزوق وجيه مرزوق 23.51575.5317.51566السنطةوجيه

حسونة    50793 سعد حسن ناصر 26.58.53.54.52.5141175.5السنطةوليد

عبدالناصفسمك   50794 بدير 372716.51211.52015.576السنطةاسراء

محمد   50795 مصطفى رزق 39.53019.513.515201698السنطةاسراء

سويدان    50796 محفوظ طلعت محفوظ 382919.51314.519.51489السنطةاسراء

الجزار     50797 على احمد على احمد 39301813.514.519.51679.5السنطةاسماء
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شنب    50798 سعد عبدربه حسام 35.5181710.510.518.516.576.5السنطةاسماء

عمار    50799 عباس رشدى سعيد 35.51911.51210.519.51377السنطةاسماء

عمار    50800 صالح مصطفى عبدالعزيز 38.525.515.51210.518.516.586السنطةاسماء

حدايه    50801 ابوالعطا ابراهيم ماهر 36.529.513.5107.517.514.576السنطةاسماء

مسعود    50802 على حسنى حجاج 32.52111.58.57.518.513.556السنطةالء

شاهين    50803 محمد محمود عيد 32.51910.513.58.5181578.5السنطةالء

هنديه    50804 عبدالعزيز نصر على 39.53019.514152017.589السنطةالهام

شنب   50805 عبدالحكيم ياسر 32.526.512.511.59.518.51878.5السنطةالهام

ضبش    50806 عطيه ابراهيم جمال 35281410518.517.578.5السنطةامانى

عتمان   50807 عبداللطيف شحاته 382818108.51916.567السنطةامل

عمار    50808 عباس محمد محسن 20.511.55.57.52.51.512.566السنطةامل

مكى     50809 عبدالرحيم عبدالفتاح رضا محمد 26.517.5133.57.51515.565.5السنطةامل

الحواط    50810 هلل صلح هلل 22.5103523.518.567السنطةامل
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الجمال   50811 المتولى كمال 29.511.512.59.57.511.51579السنطةامنيه

مكى    50812 البهى عبدالحميد سامى 3628.5161314.7519.7515.5810السنطةاميره

الشابورى    50813 رزق عبدالعاطى ابراهيم 38.5301913152016910السنطةايمان

عاشور    50814 احمد ابراهيم حمدى 2727.511.510.5917.516.577.5السنطةايمان

الحواط    50815 ابواليزيد مصطفى دياب 29.515.56.555.513.517.578.5السنطةايمان

النجار    50816 ابراهيم محمد سامى 3626.516.51381610.579السنطةايمان

الجزار   50817 ناجى محمد 39.53019.514.5152018810السنطةايمان

ضبش    50818 محمد الرفاعى محمود 35.52814.512.57.51715.588السنطةايمان

القرط    50819 خطاب عبدالله سامى 38.52413.51210.51716.587.5السنطةايه

البهنسي    50820 رزق محمد طه 34.5231097.5161868السنطةبسمله

ضبش    50821 عبدالرحمن عبدالناصف عبدالرحمن 36.529.51611122016.577.5السنطةتسنيم

علم    50822 على محمود جمال 35.519.510.5128.51916.579.5السنطةتقى

المسلمانى    50823 السيد محمد السيد 332611.55.5913.512.568.5السنطةجهاد

مسعود    50824 محمد السباعى رمضان 382814.57.5141817.5610السنطةحبيبه

الجزار   50825 احمد غانم 3524.515.5814181569السنطةحبيبه

الكومى   50826 المحمدى محمد 36.52714.59.51419.51479السنطةحبيبه

ابوزيد   50827 مصطفى سلمه 26.5241048.511.51458السنطةحنان

فايد    50828 ابراهيم عبدالعظيم عادل 25.522.511.510.510.519.515.568.5السنطةحنان

الشعراوى    50829 مصطفى حسن حاتم 36.527.515.51010.519.51659السنطةحنين

الجزار    50830 عبدالسلم محمد فارس 39.530191315201579.5السنطةخلود

عبدالنبى     50831 عبدربه السيد ناجى ياسر 39.5291914.5152016.559.5السنطةدعاء

مسعود    50832 على حسنى سعيد 38.52919.514.515201779السنطةرانيا

الرفاعى    50833 السيد محمد رمضان 38.53019.7514.515201779.5السنطةرقيه
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متولى    50834 الشحات احمد متولى 38.530201415201769السنطةرقيه

الشناوى    50835 يحى محمد سعيد 38.53018.51314.52010.5710السنطةرنا

العراقى    50836 محمود محمد ايمن 2817.55.57.510101366.5السنطةزبيده

حسن    50837 صالح رمضان ابراهيم 383016.51315201779السنطةزينب

ليل    50838 عبدالنافع الشحات احمد 27.5165310101465.5السنطةزينب

عبيدو    50839 ابراهيم فاروق محمد 38.5291913.5152020610السنطةزينب

ابراهيم    50840 سيد محمد ياسر 21.5181027.57.516.554.5السنطةزينب

وصال    50841 عبدالحكيم عاطف المغاورى 34.52913.58.514.51713.569.5السنطةساره

العبدجاد   50842 محمد ابراهيم 36.512104.57.51215.588.5السنطةسعاد

عباس    50843 محمود زكريا السعيد 34.52414.510.58.515.516.568.5السنطةسميره

شنب    50844 سعد عبدربه يحى 342516.5108.51815.588السنطةسميه

الحواط    50845 عبدالمعبود عبدالفضيل سامى 3428158.57.517.514.577السنطةسهام

المزين    50846 عبدالحميد الباصيرى عبدالحميد 322110.54312.516.589السنطةشروق

ابوالسعد    50847 وصال السيد 38.52919.7512152018.5810السنطةشمسمصطفى

عبدالله    50848 احمد سعيد وحيد 3830171313.51916.5810السنطةشمس

خرشه    50849 محمد محمد جابر 373019.513.5152016.579.5السنطةشهد

مكى    50850 عبدالحميد كامل عبدالحميد 38301914.514.52016.5810السنطةشهد

مكى    50851 عبدالحميد عادل محمد 3125.5612121514.579.5السنطةشهد

المسلمانى    50852 السيد محمد السعيد 37.530128.55.518.514.588.5السنطةشيماء

عيسى   50853 عبدالمولى السيد 382713131319.7516.559.5السنطةشيماء

مسلم    50854 محمود احمد هانى 27.58.577.57.5101578السنطةصابرين

طعيمة    50855 احمد محمد جمال 31.515117.57.51516.587.5السنطةعفاف

مكى    50856 البهى احمد جلل 38.53019151519.7516810السنطةعلياء
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مكى     50857 عبدالرحيم مصطفى عزيز الزهراء 3829.518.5151519.516910السنطةفاطمه

ابوزيد    50858 يونس عبدالمعبود تامر 382815.57.510.514.51699السنطةفاطمه

البهنسى   50859 عبدالخالق خميس 35.52012.57.5914.514.589.5السنطةفاطمه

البهنسى    50860 مصطفى عيد مجدى 3828.519131519.7515810السنطةفاطمه

الحواط    50861 ابواليزيد مصطفى دياب 24.516434615.564السنطةفرح

الجزار   50862 عبدالسلم مصطفى 29.517.534.547.51687السنطةمرام

خرشه    50863 محمد محمد جابر 26185.54.5311.51666.5السنطةملك

محمد    50864 عبدالمعبود شعبان الله 3527148.57.51917.577.5السنطةمنه

فايد   50865 محمد مجدى 35.522154417.51677السنطةمى

ابوزيد    50866 البداروى السيد ابراهيم 383018.51314.5201689السنطةناديه

ابوزيد    50867 يونس هلل ناصر 38.53018.51314.52015.5810السنطةنانسى

عبدالنبى    50868 الشحات فتحى صلح 383016.51311.519.51997.5السنطةنجلء

شنب   50869 رزق محمود 37.525.514141219.517.584.5السنطةنجلء

مسعود    50870 محمد محرز يوسف 393019.514.514.52017.586.5السنطةنهال

غنيم    50871 محمد السيد عاطف 2912.568.57.51116.575السنطةنورا

الشناوى    50872 احمد المحمدى جمال 24221010.5415.51676السنطةنورهان

حماد    50873 توفيق عادل عرفه 2618.575.52.5131677السنطةنورهان

ابوريد     50874 الله عوض عبدالرحمن وليد 31.516.5107.55.5131577السنطةهاله

حشيش    50875 عبدالحميد الطاهر عبدالحميد 38.529.519.51314.7519.517.589السنطةهبه

خطيب   50876 حامد محمد 24.5124.533.5101575السنطةهبه

فارس    50877 عبدالعظيم حلمى حازم 34.528.517.514121817.577السنطةهند

ابوالسعد    50878 مصطفى السيد هانى 382918.51313.5201987.5السنطةيارا

القرط    50879 خطاب عمر محمد 29157.510515.51677.5السنطةيسرا
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سالم   50880 احمد ابوالمكارم 31.5291210.58.51515.576السنطةاحمد

الجدى   50881 عبدالظاهر جلل 34.52813149.5181766السنطةاحمد

مطاوع    50882 مصطفى سعد خيرى 37.53015.514.511201587السنطةاحمد

شاهين    50883 عبدالله محمد ربيع 33.5302013.59101586السنطةاحمد

عبدالدايم   50884 عبدالسميع زغلول 37.53019.514.5142017610السنطةاحمد

الدماطى    50885 السيد الروينى صبحى 38.53018.51512.51918.576السنطةاحمد

الغلبان   50886 احمد عاطف 363018.51410.518.514.575السنطةاحمد

مطاوع   50887 محمد عبدالمجيد 363018.51310.5191664السنطةاحمد

مطاوع   50888 احمد عثمان 34271411.51116.512.564السنطةاحمد

مطاوع    50889 محفوظ عزت محمد 362918131018.51774.5السنطةاحمد

ابوالحيح    50890 المتولى على مرزوق 38.530191512.518.51855السنطةاحمد

ابوالحيح   50891 احمد وحيد 3429.517.513.57.5101666.5السنطةاحمد

الغلبان   50892 السيد طارق 363016.514.510.519.516.578.5السنطةالسيد

الحسنين    50893 عبدالمعبود محمود عماد 312713127.5121476السنطةالسيد

شعبان    50894 الرفاعى الدين فخر 272364.52.51013.574السنطةالسيد

التوابتى   50895 عبدالحميد عنتر 17.515.51010411653.5السنطةحسام

ندا   50896 حسن عزت 272611.511.54111462.5السنطةحسن

عصر    50897 فايد حسن وائل 38.530151310191476.5السنطةحسن

زلط    50898 عبدالعزيز مخيمر ايمن 54.54.55834نصف3.5السنطةرزق

بحيرى   50899 ابراهيم ابراهيم 372812.59.55.514.51683السنطةسامى

عمارة   50900 السعيد صبحى 27302013.59.5171595السنطةسعيد

الفيشاوى   50901 عبدالجواد طارق 3426169.51018.514.5610السنطةسعيد

الحسنين   50902 سليمان محمد 372918.512142015.5810السنطةسليمان
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نصار    50903 ابراهيم لطفى عماد 372712.5107.517.518.589السنطةسمير

الجدى    50904 انيسمصطفى الدين 37.53018.514.513.519.514.578السنطةسيف

الجدى     50905 احمد احمد سيد احمد 37.529191413201478السنطةشهاب

شلبى    50906 عبدالعزبز محمد محمد 2626.5109.55.5104.573السنطةصابر

شعبان   50907 محمد الرفاعى 3627185.758.25185.576السنطةصالح

حجازى    50908 محمد عيسوى طارق 36.5281412.5816.51293.5السنطةصلح

شاهين    50909 محمد عبدالجواد محمد 33.521101211.5191573السنطةعبدالجواد

عبدالله   50910 محمد رضا 372810.514.510.518.513.583.5السنطةعبدالله

شلبى     50911 الدين فخر القطب عابد 33287.511.57.51313.552.5السنطةعبدالله

مطاوع    50912 محمد رياض مصطفى 382817.512.51119.51487السنطةعبدالمنعم

الحسنين   50913 عبدالوهاب ادريس 39281210.511209.587.5السنطةعبدالوهاب

ابوالحيح   50914 محمد مروان 37.5301514.513.52012710السنطةعبوده

مطاوع   50915 عزت محفوظ 38.525206.57.75171179السنطةعزت

ابوعلفة    50916 عبدالمعبود على تامر 3829141110.51714.594.5السنطةعلى

سالم   50917 مصطفى عدنان 36.528107.54.51513.565السنطةعلى

صالح    50918 محمد البيلى محمد 34.529119819.514.566السنطةعماد

نجم    50919 عبدالله الدين عصام 39.52919.51313.52015.567.5السنطةعمرو

الدماطى    50920 السعيد مصطفى ياسر 3830171313.519.51664.5السنطةفارس

النجار   50921 مصطفى ايمن 34.529131213.5191365السنطةكريم

شاهين   50922 محمد خليل 35.527188.53.25151687السنطةكريم

عوض    50923 عبدالمجيد ابراهيم مصطفى 35.52918.512.57.519.516.577.5السنطةمجدى

شلبى   50924 محمد نعمان 38301913.511.52017.565.5السنطةمجدى

العايدى   50925 محب محمد 3026.516.5112.515.51463السنطةمحب
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الجدى    50926 محجوب عبدالعاطى سعد 33291512.531814.556.5السنطةمحجوب

شاهين     50927 محمد احمد سيد اشرف 382916.513.5131814.557السنطةمحمد

شلبى    50928 عبدالمعبود محمد العوضى 162910124.514.514.576.5السنطةمحمد

عبدالعال   50929 محمود جاد 332813121018.517.566السنطةمحمد

شتا   50930 محمد حماده 38.52917.5141119.51498.5السنطةمحمد

ابومايلة   50931 الرفاعى رضا 20261212.57.5191467السنطةمحمد

الدماطى    50932 عبدالفتاح محمد رضا 1325.510.5122.514.51452.5السنطةمحمد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد
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. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد
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شعبان    50933 صالح السعيد سامى 26201973.25151275.5السنطةمحمد

شلبى   50934 مصطفى سعد 3024197.54.25181286السنطةمحمد

عمارة   50935 عبدالباسط فوزى 392819137.5191587.5السنطةمحمد

فرج   50936 محمد محمود 34.527177.52171699السنطةمحمد

الفقى   50937 ريحان مسعد 3424.517.5105161446السنطةمحمد

الجدى   50938 محروس مصطفى 36.52818.513.58.51913.557.5السنطةمحمد

الله     50939 جاد محروس ابراهيم نجاح 362819121019.51577.5السنطةمحمد

جمعة   50940 محمد وديع 30.52514.512.59191376.5السنطةمحمد

الفقى   50941 احمد حسن 37.529181411.519.515.557السنطةمحمود

الفيشاوى   50942 احمد طارق 22176.57.51.5119.545السنطةمحمود

مطاوع   50943 مصطفى سامح 382918.514142014.5710السنطةمصطفى

مطاوع   50944 مصطفى محسن 36.5291712.57.516.51365السنطةمصطفى

عياد   50945 مصطفى محمد 38281513819.513.565.5السنطةمصطفى

شلبى   50946 محمد عبدالفتاح 36.52816.5147.52017.564.5السنطةنعمان

مطاوع   50947 محمد عبدالمجيد 3625.512.5104.5191566.5السنطةوليد

العويس   50948 محمد عماره 3227121251514.567السنطةيحيى

زلط    50949 السيد حمدى السيد 362710.512.592017610السنطةاسراء

الجدى    50950 غريب عبدالسميع صالح 31.52267.55.519.51369.5السنطةاسراء

عزام    50951 احمد محروس عبدالحليم 34.52814.57.510.518.51669.5السنطةاسراء

ابوالعمايم   50952 محمد وائل 31.526.514.512.5818.514510السنطةاسراء

تمبك   50953 عبدالحميد رزق 37.52918.512.51019.514.5610السنطةالء

الدحدوح    50954 محروسمحمود محمد 39.5302014.514.52019610السنطةالء

صالح    50955 مصطفى محمد البيلى 28.520107.5412.51367.5السنطةالهام

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد
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شعبان    50956 محمد عبدالمنعم ياسر 312867.541313.558السنطةامانى

الجدى    50957 محروسمصطفى نصر 2015583.510.58.568.5السنطةاميره

شعبان   50958 فتحى عبدالنبى 2922101051411.568.5السنطةايمان

سلم    50959 محمد نصر محمد 32.52611.510.55.513.51468.5السنطةايمان

الحسنين    50960 احمد الرفاعى احمد 30.524.517.512121617.568السنطةايه

عوض   50961 القطب عرفه 6155.53.523.51066.5السنطةايه

فرج   50962 محمد عبدالناصر 372919.513.512201769.5السنطةجهاد

الشرقاوى    50963 عطيه صلح طلل 24.5158.57.53.51114.567السنطةحبيبه

جمعة   50964 يوسف عبدالمجيد 3627107.55.5191866.5السنطةحبيبه

الجدى    50965 محمد حسين حسن 36.5291710.5918.517.557السنطةحنين

الحسنين    50966 فرحات رفعت عبدالمجيد واحد51.531.52.525.56السنطةدينا

حجازى    50967 احمد عبدالسلم امير 383017.510.510.52015.577.5السنطةرانا

طة   50968 عبدالحميد جابر 3429157.57.5191656.5السنطةرضوه

الجدى   50969 محمود عبدالمقصود 191552.537.5664السنطةروضه

شلبى   50970 البسيونى مصطفى 38.5301913152018.569السنطةرويدا

سلطان   50971 احمد محمود 382919131419.518.567.5السنطةزهراء

عبدالله   50972 محمد عبدالعليم 3116.5109.581216.566.5السنطةزهور

جمعة   50973 سليمان صالح 36.53014.513.51319.51778السنطةزينب

حجازى   50974 عبدالعاطى محروس 34.52912.557.51816.585.5السنطةزينب

ابوالحيح   50975 عبدالحميد ابراهيم 36.52812.510914.516.575.5السنطةسعاد

الحسنين    50976 عثمان صالح قدرى 3224.513.55.57.516.516.566.5السنطةسلمى

تمبك    50977 يوسف سعد زكى 38.5261910.511.52016.576.5السنطةسماح

الدماطى   50978 محمد وصيف 242210291015.566.5السنطةسماح

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2372

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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جمعة    50979 ابراهيم محمود زايد 36.52815.511.512.519.51857السنطةسناء

سحلول   50980 مصطفى طاهر 38.53018.514.515201776السنطةشاهندا

الدماطي   50981 مصطفى صابر 2524757.513.511.554السنطةشرين

مطاوع    50982 عبدالغفار احمد ابراهيم 33.525.5107.57.5101575.5السنطةشهد

يونس    50983 الحق جاد سعيد 37.52615.513.513.5201875.5السنطةشيماء

شعبان    50984 على احمد نجاح 372717.5131419.51776.5السنطةصافى

الجدى   50985 محمود عبدالستار 31.5251097.5201489السنطةعبير

حكيم    50986 احمد محمد احمد 37.53019.514.514.519.51789السنطةعل

مطاوع   50987 عليوه على 2818107.53.51711.586.5السنطةفاطمه

الحواط    50988 محمد ابوالفتوح محمود 34.52913.58.54191185.5السنطةفاطمه

زيادة    50989 محمد فؤاد رفاعى 3627.517.510.57.51914.596السنطةفرحه

المتولى   50990 محمد متولى 39.52919.513.515201695.5السنطةلجين

الدين     50991 شرف محمد احمد نجاح 302412.553.51516.584.5السنطةمريم

شلبى    50992 عبدالحكيم حسونه محمد 37.5301913.513201779.5السنطةمنار

العايدى   50993 المتولى محمد 392819.513.511.5201796السنطةمنال

زلط     50994 محمد ابوزيد ابراهيم الله 37291814.51319.51897.5السنطةمنه

السخاوى    50995 يوسف احمد ايمن 28.52514.59.57.5141497السنطةندا

حكيم   50996 محمد اسعد 36.530191414.52012.577.5السنطةندى

سعد   50997 سعد عبدالله 33.523161151714.587السنطةنورهان

شلبى   50998 عمر ابراهيم 3428.517101019.515.586السنطةهاجر

الحسانين   50999 مصطفى احمد 29.527.51811.53.51912.584.5السنطةهانم

الدماطى    51000 عبدالفتاح رزق خميس 29.5251613131812.588السنطةهانم

عبده   51001 مصطفى طه 38.5301914.515201589السنطةهايدى

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد
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ربيع   51002 صالح نجاح 36.529.5181312.52015.589السنطةهبه

الوكيل    51003 على المهدى كمال 25.511127.57.513.58.563.5السنطةهدى

عبدالله   51004 محمد طارق 36.53017118.5201487السنطةهناء

ابوصالح   51005 نصر احمد 28.515117.53111083.5السنطةياسمين

الدخشاب   51006 ابراهيم احمد 38.5281812102014.586.5السنطةيمنى

الرخ    51007 عباده الدسوقى شعبان 2942.51.52.510872السنطةابراهيم

حافظ   51008 محمد مصطفى 3.51042صفر24664.5السنطةابراهيم

اسماعيل     51009 حافظ احمد حافظ 2445.58.5615.512.553.5السنطةاحمد

صالح    51010 المرشدى ابراهيم حمدى 26.566.5125.51412.564.5السنطةاحمد

غز    51011 عبدالعزيز احمد حمدى 331518.513.57.518.512.575.5السنطةاحمد

نصار    51012 محمد المحمدى رمضان 30.516.5109.55.517.512.564.5السنطةاحمد

ابوشل    51013 المهدى عبدالسميع رمضان 294.5127.57.5151464.5السنطةاحمد

الجمل    51014 عبدالرازق عبدالعزيز عبدالرازق 392919.51514.5201579السنطةاحمد

الفقى    51015 فتوح عبدالفتاح قمر 259.51.5114161355.5السنطةاحمد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد

. أ  /          ت المشتركة ع طوخ بمنية جمعه سليمان احمد محمد مجند الشهيد
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أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
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عبدالرحمن    51016 محمد عبدالسميع محمد 38.523.515.5141319.51665السنطةاحمد

السباخى    51017 عبدالنبى على محمد 36.52617.51513.5191665السنطةاحمد

التلب    51018 على احمد محمود 3323107.531212.564.5السنطةاحمد

اسماعيل   51019 محمدحافظ نبيل 382717.5131219.51764السنطةاحمد

طمان    51020 رجب امين محمود 257.57137.5161553.5السنطةاسلم

غنيم    51021 مصطفى السيد محمد 22.5166.57.52.5105.552.5السنطةالسيد

اسماعيل   51022 محمدحافظ عاطف 26.5669314.51052السنطةبدر

عباده    51023 الدسوقى ابراهيم حمدى 38.526.519.51413.519.51774السنطةحازم

السباخى    51024 عبدالعزيز شوقى حسن 1564111.510.54.553.5السنطةحسام

رضوان    51025 عثمان محمد اشرف 32.51513147.517.51645.5السنطةزياد

غز    51026 رجب سليمان محمد 10654.54510.543السنطةسليمان

سويلم     51027 بدوى على شوقى محمد 31.5151413.58.5171666السنطةشوقى

الصاوى    51028 حامد عبدالحليم سامح 29.56117.56181052.5السنطةعبدالحلبم

داود    51029 ابرهيم عبدالحليم ابراهيم 251013.55.52.5191153.5السنطةعبدالحليم

الصاوى    51030 على احمد شبل 22614.57.52.51813.573السنطةعبدالرحمن

شتله    51031 محمد متولى شبل 371516.5141119.515.564السنطةعبدالرحمن

زغلول    51032 الدسوقى نصر شعبان 38.527.517.513132015.554.5السنطةعبدالرحمن

عبالله    51033 محمد ناجى محمد 113.512.542.515.5753السنطةعبدالرحمن

جزر    51034 احمد محمود محمود 23.56.574.51.5117.542.5السنطةعبدالرحمن

خريبه    51035 الحسانين على نبيل 14774.5واحد264.57.54.5السنطةعبدالرحمن

أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
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جعفر    51036 عبدالغفار محمد احمد 32.59.51087.51713.564.5السنطةعبدالغفار

رضوان    51037 عبدالمطلب ااحمد احمد 32.56107.51.51714.573.5السنطةعبدالله

عبدالحليم    51038 محمود عبدالعزيز محمد 205.561.51.577.552السنطةعبدالله

الرخ    51039 زكى عبدالمطلب سعيد 39.52917.51311.519.51677السنطةعبدالمطلب

الفقى    51040 مصطفى عبدالهادى مصطفى 27.51516107.519965.5السنطةعبدالهادى

ابوريه    51041 السيد على عبدالجواد 28.55.514.57.54.517.51154.5السنطةعلى

جععفر    51042 ابراهيم عبدالمنجى عبدالرؤف 103.564واحد3.527.53السنطةعلى

عبدالرحمن   51043 على محمد 3827.51813.514.751913.566.5السنطةعلى

القزاز   51044 على عبدالعزيز 3010.512.58219.512.565السنطةعمر

رضوان    51045 سيداحمد مصطفى محمد 37.5151813.5131912.563السنطةعمرو

طمان    51046 عبدالحميد فتوح عبدالله 8.51.510.53.52105.563السنطةفتوح

عشوش    51047 امين فرج علء 37.51519.513.57.5191464.5السنطةفرج

زغلول    51048 حافظ فوزى بهجت 3927.518.514.513.518.51384السنطةفوزى

السباخى    51049 الرفاعى ابراهيم محمد 3.5772.5واحد2253.53السنطةكريم

موسى    51050 عبدالعزيز محمد ابراهيم 2415311413.51253السنطةمحمد

السباخى    51051 عبدالعزيز زكريا احمد 18.512.54.583147.564السنطةمحمد

شتله    51052 على عبدالغفور اشرف 34.53.55.54.53.51084.5السنطةمحمد

عبدالرازق    51053 عبدالحليم محمد حماده 3322.514138.51912.586.5السنطةمحمد

الجمل    51054 عبدالرازق عبدالعزيز رضا 3521.513.512.59201666.5السنطةمحمد

العشرى    51055 محمد محمد رمضان 111.5583117.554السنطةمحمد

ندا    51056 محمد حسن سامى 288.514.5118.515.51475.5السنطةمحمد

مسعود     51057 امين محمد عبدالعاطى سعيد 25.56105.57.510.5854.5السنطةمحمد

الحجرى    51058 عطيه محمد سعيد 38.53019.5141418.51465السنطةمحمد

أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
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الششتاوى   51059 شعبان سمير 9154.557.56.51054.5السنطةمحمد

جعفر      51060 احمد سيد محمد احمد سيد 47.553.54.512472.5السنطةمحمد

ندا    51061 عبدالسميع عطاالله شبل 3624.519.512.513.5201783السنطةمحمد

عبدالله    51062 محمد ناجى شعبان 23.516.510.587.51114.573السنطةمحمد

شتله    51063 محمد عبدالسميع عبدالسميع 17.523.52.52.5121052.5السنطةمحمد

السباخى    51064 عبدالعزيز شوقى عبدالعزيز 30.51577.54.51315.583السنطةمحمد

الصعيدى     51065 عبدالغنى طه محمد عبدالغنى 6.571.5نصف9.515442السنطةمحمد

السباخى    51066 االرفاعى ابراهيم على 24.512.54.57.55.515.51174السنطةمحمد

حسن    51067 عبدالقادر الدسوقى محمد 362616.51313.5201374السنطةمحمد

الجمال    51068 محمد محمد محمود 16.57794.5108.574السنطةمحمد

جزر    51069 احمد امين هشام 27106105.515.51074السنطةمحمد

حبش    51070 عبداللطيف محمد وليد 31151012.57.5181173.5السنطةمحمد

سويلم    51071 عبدالحى عبدالهادى شعبان 26.58.56.59.52.51712.572السنطةمحمود

خريبه   51072 عبدالهادى فوزى 38251913.514.52014.585السنطةمحمود

بدوى     51073 اسماعيل الجندى محمد محمد 3519.51714.514208.585.5السنطةمحمود

شامه    51074 محمد عبدالجواد احمد 36.522191414.5201573السنطةمصطفى

خضر    51075 على عبدربه السيد 30.511.512.5131218.58.573السنطةمصطفى

سليم    51076 مصطفى روضى طارق 29151010.53.5151481.5السنطةمصطفى

رضوان    51077 عبدالعزيز عبدالمنعم محمد 34.516.518.51411201482.5السنطةمصطفى

العبدعيد    51078 ابراهيم مطاوع ابراهيم 14.5162.58.52121882.5السنطةمطاوع

شعبان     51079 محمد عبدالسميع محمد رفعت 35.521.515.513.510.52013.586السنطةمهند

سلم    51080 ابراهيم محمد مناع 33.52416.5138201276.5السنطةمهند

ابوالمجد    51081 عبدالله يونس عبدالله 23.51512.57.52.5161885السنطةهشام

أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
أ   .  .  ت ع بيل شبرا
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ابوندا    51082 عبدالحميد عبدالخالق ياسر 1510.552.51.5106.562.5السنطةهشام

هلل    51083 الخواصى على عاشور واحد2511.55.52.5212.511.56السنطةهلل

عبدالمعطى    51084 ابراهيم ابوالمعاطى محمد 36.521.516127.519.51674السنطةياسر

السباخى    51085 عبدالعزيز يحيى الدسوقى 33.519151161717.583السنطةيحيى

حماد    51086 محمد فتوح السيد صفر33.52210.59.57.518138السنطةيوسف

محمود    51087 حافظ يوسف محمود واحد31.515.5107.531810.56السنطةيوسف

شعبان    51088 عبدالسميع محمد وليد 381917.5121118.510.582.5السنطةيوسف

الشيشينى    51089 عبدالفتاح محمد احمد 35271913131914.582.5السنطةاسراء

التلب    51090 ابراهيم محمد اسامه 20.58.56.534108.583السنطةاسراء

داود    51091 ابراهيم عبدالحليم شعبان 37.525.519131319.511.582السنطةاسراء

ابوسمرى    51092 محمد عبدالقوى محمد 3522.5157.5515.51274السنطةاسراء

شامة    51093 عبدالجواد محمد رجب 3722.517129.51914.582.5السنطةاسماء

سليم    51094 محمود محمد عاطف 34.5852واحد17.5157.5السنطةاسماء

العنانى    51095 محمد محمد فوزى 3623.511.512.5817.51584السنطةاسماء

الدغرى   51096 محمودحامد محمد 17.5155.53341072.5السنطةاسماء

عبدالدايم     51097 محمد سعد احمد اسماعيل 3620.51113.512.519.511.563.5السنطةالء

الفقى    51098 المهدى عبوده محمد 4783.5نصف13.58.54.53السنطةالشيماء

محمد    51099 ابراهيم محمد ابراهيم 14.56.532.53.52.5562.5السنطةامل

سويلم    51100 عبدالحى احمد رمضان 21.517.51011.59181082السنطةامل

مصطفى    51101 حافظ محمد حافظ 21282.5واحدنصف2483.5السنطةاموره

جعفر     51102 وهبه على الرفاعى صبرى 8.51272.5واحد2311.5103السنطةايمان

موسى    51103 حمدان الدسوقى انس 29.587.52271163السنطةايه

رضوان     51104 احمد سيد مصطفى رمضان 261510.52.57.541264السنطةايه
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الرشيدى     51105 محمد احمد الله فرج 19.56.51054.52.5362.5السنطةايه

فرغل    51106 محمد مليجى محمد 28.57.5108.556.512.582.5السنطةايه

طمان    51107 عبدالحميد محمد مسعد 279103.54.54.51383السنطةايه

رضوان   51108 محمد عطيه 37.519.516.587.516.51574.5السنطةبسمله

التلب     51109 ابوالمجد محمد احمد محمد نصف26.57.57.532.56.5135السنطةبسمله

زغلوله    51110 مصطفى حسين مصطفى نصف36.5191010.5510.511.58السنطةبسمله

السباخى     51111 احمد سيد عبدالمطلب رجب 2.56.561.5نصفواحد824.5السنطةتقى

غز    51112 رجب سليمان رجب واحد2.57.58واحدواحد10.523السنطةجيهان

الطنطاوى    51113 السيد هريدى نجاح 31.511.5104.5410.510.561.5السنطةحبيبه

الشيشينى    51114 عبدالفتاح محمد يوسف 251773.5413.51372.5السنطةحبيبه

داود    51115 محمد مرزوق محمد واحد33.56.58واحد20.53.54.5السنطةحنان

طمان    51116 رجب محمد عبدالعزيز واحد22.54.57نصف1634السنطةدلل

الجندى    51117 عباسمصطفى يسرى 312.511.572واحد25157.5السنطةرانيا

رضوان    51118 محمود محمد عابد 3523.513.5911.518.513.577السنطةرحاب

خطاب    51119 عبدربه على امير 3825.51814.5152017.578السنطةرضوى

ابوزيد     51120 امام محمد الدسوقى رمضان 362314101117.514.573.5السنطةرميساء

الدغرى    51121 الدين محى اشرف 2811.5107.53.51012.583.5السنطةرنا

شرف     51122 احمد عبدالمحسن محبوب محمد 3828181314.52017.588السنطةرنا

الصعيدى    51123 السيد السيد هشام 25.55.54.5437.51072.5السنطةريهام

حلمى     51124 عبدالحميد حلمى اسماعيل ايهاب 32197107.57.51361.5السنطةساره

الفخرانى    51125 السيد عبدالله مجدى 153352.521071.5السنطةسلمى

الشيخه     51126 محمد هلل ابوزيد تامر 3825.517.511917.516.584.5السنطةشروق

الصعيدى     51127 ابراهيم السيد السيد عماد 2553345.5683السنطةشروق
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طمان    51128 رجب محمد عزت 4.562.5نصفواحد823.51.5السنطةشرين

زغلول    51129 محمود المغاورى 3527.5181313.519.515.5810السنطةشمسعاطف

شتله   51130 عبدالمحسن عاطف 36.528.519.514.514.5191689.5السنطةشهد

القاضى    51131 اسماعيل محمد هانى 29.52111.57.5210.51284.5السنطةشهد

الرخ    51132 ابراهيم عبدالفتاح عماد 28201547.51513.574.5السنطةعليه

جعفر    51133 ابراهيم عبدالمنجى مبروك 2616.510.55.52.510.514.585.5السنطةغرام

رضوان    51134 عبدالحميد مرشدى ابراهيم 2.51184واحد1011.5102.5السنطةفاطمه

داود    51135 ابراهيم عبدالحليم عمرو 33.519.5105.5312.58.574.5السنطةفاطمه

الشيشينى    51136 عبدالفتاح محمد اشرف 31.522157.54.51612.585.5السنطةفرح

عباس    51137 كامل شعبان محمد 36281912.512.519.515.587السنطةليلى

ابوالمجد    51138 محمود فرج رجب 31.51914.595.512.51377.5السنطةمريم

جعفر    51139 محمد ابراهيم محمد 25.5191247.5141273.5السنطةمريم

شتله    51140 ربيع احمد محمد 39.529.519.515152017810السنطةملك

الشريف    51141 السيد محمد رمضان 17.597.51.51.53883السنطةمنار

العبدعيد     51142 ابراهيم مطاوع شبل الله 209101.51.55987السنطةمنه

شعبان    51143 عبدالخالق محمد ابراهيم 37.528.52011.510.519.7513.588.5السنطةمنه

عبادة     51144 الدسوقى عبدالنبى ابراهيم الله 37.52919.514.513.52014.578.5السنطةمنه

سويلم     51145 عبدالفتاح الجيوشى احمد الله 37.527.5191413.519.51789السنطةمنه

غز     51146 رجب فتوح اشرف الله 372819141519.7514.586.5السنطةمنه

عثمان     51147 احمد على طلعت الله 3516.51411.551913.576.5السنطةمنه

الفخرانى    51148 سعد السيد عبدالعظيم 36.52817.513.5121910.546.5السنطةمنه

عثمان    51149 احمد على محمد 3317.5101010.51717.586السنطةمنى

البلتاجى    51150 ابراهيم امين تامر 36.521.518.510.513.519.51766السنطةموده
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سويلم    51151 محمد محمود شعبان 269103.57.57.516.585.5السنطةمى

جادالله   51152 محمدشاهين رمضان 329.5137.57.5181473السنطةمياده

سويلم    51153 على عبدالله ابراهيم 317.57.55.551314.574.5السنطةناديه

شتله    51154 عبدالسلم محمد ابراهيم 33.51515.59915.51595.5السنطةنجلء

العنانى    51155 عبدالعزيز شعبان محمد 1533.521.53.59.583.5السنطةندى

الرخ    51156 محمد محمد كامل 39.5292015152017.594.5السنطةنرمين

سويلم    51157 بدوى عبدالنبى محمد 22.59.554.57.561396السنطةنرمين

وهبه     51158 محمد فتوح محمد اسامه 34.517.513.5128.515.51676.5السنطةنوال

زغلول    51159 محمد عبدالحفيظ حمدى 37.5301914.5142018.588.5السنطةنوال

عشوش     51160 السيد احمد الدين جمال 3517.51812.511.51716.586السنطةنور

رضوان    51161 محمد عبدالحليم امين 21115.54.59.53.51486السنطةنورهان

العفيفى    51162 بكر عمر محمد 31.51011.53.59.5101785السنطةنورهان

الجمال    51163 السيد احمد مدحت 7.54.5327.53.5567السنطةنورهان

ابواسماعيل    51164 وصال عزت وصال 36227111319.751876السنطةنيره

اسماعيل    51165 عبدالغنى مصطفى محمد 37.526.519121119.7518.577.5السنطةهدير

شتله   51166 عبدالخالق عبدالسلم 39.52919.7514.5142018.589السنطةهند

شتله   51167 عبدالخالق عبدالسلم 39.526.519.7512.5142018.589السنطةهيام

داود    51168 ابراهيم كامل محمد 38.528.51914.5152018.589السنطةوفاء

زغبه   51169 مصطفى ابراهيم المشتركة   احمد ع مزيد 2419788.5181086السنطةطوخ

نصار   51170 الحبشى العزب المشتركة   احمد ع مزيد 3624.510119.51515.588.5السنطةطوخ

البربرى   51171 سعد داود المشتركة   احمد ع مزيد 4029.519.514.514.519.518.578.5السنطةطوخ

الجيزاوى   51172 ابراهيم عبدالرازق المشتركة   احمد ع مزيد 3018.54.54.53.5101577.5السنطةطوخ

بحيرى   51173 شعراوى محمود المشتركة   الشعراوى ع مزيد 38.53019.751413.52014.579السنطةطوخ
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حكيم   51174 حامد مصطفى المشتركة   ايمن ع مزيد 33.521.512.587.5201067السنطةطوخ

بلل    51175 المرسى محروس ابراهيم المشتركة   جمال ع مزيد 258.57.57.55.518.51456.5السنطةطوخ

طواقى   51176 محمود مصطفى المشتركة   حازم ع مزيد 36.5291112.5112015.566السنطةطوخ

النادى   51177 محمود فكرى المشتركة   حسن ع مزيد 2622.557.58.51814.566السنطةطوخ

محجوب   51178 شعبان محمد المشتركة   رجب ع مزيد 147.53.55.57.5171064.5السنطةطوخ

عبدالعال   51179 على السيد المشتركة   عبدالله ع مزيد 2815687.51511.564السنطةطوخ

عبدالمجيد    51180 محمد عبدالمجيد محمد المشتركة   عبدالمجيد ع مزيد 31.52712117.5181267.5السنطةطوخ

حكيم   51181 محمد محروس المشتركة   عزيز ع مزيد 3830201514201579السنطةطوخ

سالم   51182 سلمه السيد المشتركة   عمر ع مزيد 36.52920151319.7514710السنطةطوخ

شمخ   51183 احمد عادل المشتركة   فهد ع مزيد 35.526.5107.57.5201869السنطةطوخ

درويش   51184 فوزى محمد المشتركة   فوزى ع مزيد 3625.5169.57.52018610السنطةطوخ

عبدالمجيد   51185 محمود ابراهيم المشتركة   محمد ع مزيد 32.52272519.51867.5السنطةطوخ

الخليفه   51186 الرفاعى احمد المشتركة   محمد ع مزيد 3524187.552019.569السنطةطوخ

عمارة    51187 مصطفى على ربيع المشتركة   محمد ع مزيد 32.523105.55.51918.556.5السنطةطوخ

رمضان   51188 محمد ربيع المشتركة   محمد ع مزيد 3215105.551918.556.5السنطةطوخ

رمضان   51189 مصطفى محمود المشتركة   محمد ع مزيد 37.520.517.54.58.5181968السنطةطوخ

الليثى   51190 محمد على المشتركة   مهند ع مزيد 32.52618.51011.5161768السنطةطوخ

عصر   51191 محمد صبحى المشتركة   وليد ع مزيد 37.529.518.513.5152019.568السنطةطوخ

شمخ   51192 محمد ابوالمجد المشتركة   وهبه ع مزيد 281510.54.5515.513.546.5السنطةطوخ

الجيزاوى    51193 ابراهيم محمود خالد المشتركة   يوسف ع مزيد 25153.52416.51457السنطةطوخ

عصر    51194 حسن محمد صبرى المشتركة   احلم ع مزيد 25.512.56.5231414.557السنطةطوخ

المتولى     51195 عبدالنبى السيد الدين محيى المشتركة   اسراء ع مزيد 3727.513.510.59.519.51979السنطةطوخ

الجوهرى   51196 سعد ابواليزيد المشتركة   الء ع مزيد 38.5301912.514201959السنطةطوخ
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عبدالمجيد   51197 محمود ابراهيم المشتركة   امانى ع مزيد 30.51952414.513.557.5السنطةطوخ

الخطيب   51198 ابراهيم محمد المشتركة   امينه ع مزيد 36.524.513.591019.517.578السنطةطوخ

الخطيب   51199 احمد طارق المشتركة   ايمان ع مزيد 3930191314.52017.568.5السنطةطوخ

الجوهرى   51200 سعد ابواليزيد المشتركة   ايه ع مزيد 37.527.519.51214201989السنطةطوخ

شمخ    51201 خاطر خاطر عبدالله المشتركة   ايه ع مزيد 3929.519.51312.52017.5710السنطةطوخ

درويش   51202 على على المشتركة   ايه ع مزيد 38.52716.512.513.52016.5810السنطةطوخ

الشورى   51203 نصر محمد المشتركة   ايه ع مزيد 282111.57.57.513.514.568السنطةطوخ

جميل   51204 محمود رمضان المشتركة   بوسى ع مزيد 38.527.51511.57.519.517.5610السنطةطوخ

عبدالغنى   51205 عبدالحميد عمر المشتركة   خلود ع مزيد 37.53012.513.582018710السنطةطوخ

حكيم    51206 احمد العوضى صلح المشتركة   داليا ع مزيد 2814.51597.515.51278.5السنطةطوخ

المداح     51207 سليم احمد عبدالله سليم المشتركة   دعاء ع مزيد 1613.57.58.5210.51154.5السنطةطوخ

طواقى    51208 محمد يسرى محمد المشتركة   دعاء ع مزيد 39.53019.51515201889.5السنطةطوخ

رمضان   51209 على على المشتركة   رانسى ع مزيد 36.53015.51414201879السنطةطوخ

عمارة   51210 محمد نصر المشتركة   ريهام ع مزيد 31137.58.58181168.5السنطةطوخ

فارسشاهين   51211 جداوى المشتركة   سهيله ع مزيد 35.52915.513132013.579.5السنطةطوخ

حكيم    51212 حامد احمد حامد المشتركة   سهيله ع مزيد 18.5867.53.53.5958السنطةطوخ

حبو    51213 محمود ابراهيم ايمن المشتركة   ضحى ع مزيد 36.53018127.518.51659.5السنطةطوخ

سالم    51214 مصطفى ابرهيم هادى المشتركة   فاطمه ع مزيد 28.512.5107.57.51613.568.5السنطةطوخ

نجم   51215 جمال كمال المشتركة   فرحه ع مزيد 228.5655.51012.568السنطةطوخ

عياد    51216 على سعد وديع المشتركة   مروه ع مزيد 3828.516.512.59.519.515610السنطةطوخ

عيسى    51217 على محروس شعبان المشتركة   منار ع مزيد 362415.513101915610السنطةطوخ

ابوالعل    51218 متولى احمد الله المشتركة   منه ع مزيد 241162.54.513.513610السنطةطوخ

البدوى    51219 مصطفى سليمان حمدى المشتركة   منه ع مزيد 373019.514.5142018710السنطةطوخ
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عصر   51220 حسن سمير المشتركة   نورهان ع مزيد 37.5291914.513.519.7518710السنطةطوخ

الجدى   51221 محروسمصطفى المشتركة   ياسمين ع مزيد 3725.51814.51118.518710السنطةطوخ

الجيزاوى   51222 ثابت رجب 28.522.517.51214191685السنطةابراهيم

عبدالله    51223 عبدالحميد محمد عبدالحميد 19.523.518.512.51018.513.573السنطةاحمد

عمارة   51224 محمد مبروك 1825.5188.57.51811.584.5السنطةاحمد

البدوى   51225 منصور محمد 29241810.57.51813.576السنطةاحمد

سالم   51226 اسماعيل مصطفى 12.517.5148.57.5169.554السنطةايهاب

نصار    51227 جلل شوكت الدين 24.520.512.51051912.585.5السنطةجلل

البدوى   51228 حمدى خيرى 2818.516.5128191076السنطةجمال

الطوخي   51229 مصطفى وليد 312919.512.511.5201786.5السنطةزياد

شاهين    51230 عبدالصادق خالد الدين 9.522128.57.517.5885السنطةسيف

شمخ    51231 الله فرج فريد 9.518.5147.55.517785السنطةعلء

سالم   51232 على السيد 131811.57.58.517.5883.5السنطةعلى

بركات   51233 كمال فتحى 9.515.511.57.57.515.54.543.5السنطةكمال

نصار   51234 محمد كمال 8.517.513.57.57.516774.5السنطةكمال

العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
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موسي   51235 ابراهيم بدوى 41910.595177.585.5السنطةمحمد

العيسوى    51236 العزب محمد حامد 21.522.5169.55181055السنطةمحمد

عمارة   51237 سليمان على 37.5282013.510.5201678.5السنطةمحمد

زغبة   51238 احمد كريم 922.5107.54.516.56.556.5السنطةمحمد

خالد    51239 رجب كمال محمود 33.525.51912.5112016.576السنطةمحمد

شمخ    51240 ابراهيم محمد هشام 3126.517.51211201375السنطةمحمد

النجار   51241 محمد نبيل 1.5741.5واحدصفر12.535.5السنطةمحمود

عبيدة   51242 صلح توفيق نصف1.51.53.54صفر63.55السنطةمعاذ

حجاب   51243 عبدالغفار عبدالوهاب 38.525.512.57.58.51912.566السنطةاسراء

العقده   51244 حاقظ هانى 2117.5109.54.5138.564.5السنطةاسماء

الكومى    51245 محمد فتوح محمد 2318.5115515864السنطةامل

المتولي    51246 السيد احمد اسامه 392919.513.51519.51779.5السنطةامنيه

منسي    51247 علي محمود صبحى 32.520.51047.517.51478السنطةاميره

عبده    51248 محمود محمد محمد 38.529.513.58.57.519.51778السنطةايمان

الوكيل   51249 عبدالله ابواليزيد 31.51911.55.53.51812.576السنطةايه

الجوهرى    51250 محمد ابراهيم بيومى 38.5301914.5152018810السنطةبسنت

موسى   51251 على على 37.5241097.519.59.568.5السنطةدعاء

المصرى    51252 محمود الجيوشى عبدالله 393019.751214.52016.589السنطةرحاب

البدوى    51253 مصطفى احمد زكى 393018.514.514.519.51498.5السنطةرحمه

ابراهيم   51254 السيد ابراهيم 38.52712.513.59.5191477السنطةرمانه

اسماعيل   51255 محمد وائل 37.529.519.512.51019.518710السنطةرنا

عبدالكريم   51256 امين ابراهيم 34.519.5115.57.518.51263السنطةزينب

البدوى   51257 حمدى سليمان 2518.55.54418.51267.5السنطةساميه

العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
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العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
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العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
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حسن   51258 ابراهيم عبده 15.5763.5نصف19.5113.51.5السنطةسلوى

عبده    51259 محمود محمد هانى 38.53017.512.59.519.751479السنطةسمر

نصار   51260 السيد ابراهيم 351810.53.52.51613.585.5السنطةشهد

الضبا   51261 محمد ابراهيم 39302014142018610السنطةصباح

نصار   51262 فتحى مصطفى 18.519107.54.514.58.558.5السنطةعفاف

عبدالعال   51263 السيد على 36.5271710.55.51816610السنطةعل

عبدالرحمن   51264 عبدالتواب عبدالرحمن 38.529.519.7512.514.52014510السنطةفاطمه

العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
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بحيري   51265 عبدالغفار كمال 39302013.513.52014710السنطةندى

الجوهرى    51266 احمد محمد هانى 2718.51010.52.517.51269.5السنطةنرمين

الشوري   51267 محمد ياسر 48.563واحد17.514.567.5السنطةنورا

التوابتى   51268 السيد السيد 2719.51057.510.51066.5السنطةنوره

الماضى     51269 عبدالحميد احمد الدين بدر 7.5555نصف9132.53السنطةهانم

سالم   51270 مصطفى اسماعيل 38.529.518.513.5152018.579.5السنطةهدى

عبدالعال   51271 على احمد 342517.5104.51813.5610السنطةهند

الضبا   51272 محمد سيداحمد 36.52919.513.58.518.517610السنطةوفاء

الصاوى    51273 محمود محمد السعيد 373019.515152020810السنطةاحمد

البسيونى   51274 رشدى ايمن 383018.514.75152019.5710السنطةاحمد

الجعفرى    51275 ابراهيم السعيد باسم 38.52917.515152020710السنطةاحمد

جادو   51276 فرج عبدالحميد 211077.55181465السنطةاحمد

موسى    51277 على احمد على 19157.531.516.51472.5السنطةاحمد

الزنارى    51278 ابراهيم محمد ماهر 28.51814.5101317.514.562.5السنطةاحمد

البجولى   51279 فتحى محمد 32.524.514810.5201661.5السنطةاحمد

سيف     51280 حسن محمد فضل محمد 34.52114.59.511.519.51752.5السنطةاحمد

هدهد    51281 عبدالعزيز مبارك محمد 26.52112.5117.51912.565.5السنطةاحمد

الجوهرى   51282 شحاته وليد 35.528191414.51815.568.5السنطةاحمد

عامر   51283 عبدالحكيم ياسر 383018.513152017.5710السنطةاحمد

نصر    51284 عبدالرحمن عبدالمجيد احمد 37.529.52014.515201659.5السنطةادهم

سند    51285 محمود رضا محمد 39301912.515201789السنطةاسامه

العراقى    51286 محمد عيد ايمن 26.524107.5417.51577.5السنطةاشرف

مدبولى   51287 امام عادل 2223.564.55.517.517.566السنطةامام

العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
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بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2387

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الخلعى    51288 عبدالفتاح الشحات محمد 29257.57.58.517.514.577.5السنطةايمن

محمد    51289 عبدالمجيد حسن رضا 241611.55.51015.514.566.5السنطةحسن

ابوالعزم    51290 عزيز محمد خالد 352614.57.58.518.51687.5السنطةحسنى

حبيب    51291 عبداللطيف ناصف محمد 35231212.512191665السنطةحسين

الجوهرى   51292 شحاته وليد 3728.51915151918.557السنطةخالد

طرابيه    51293 عبدالعزبز عبدالعظيم طاهر 3529.51412.5516.516.5710السنطةرحيم

يونس   51294 شفيق محمد 33.52210.57.57.512.515.5610السنطةعبدالرحمن

الكفافى   51295 عبدالرازق محمد 16.5621.523957السنطةعبدالرحمن

طه   51296 مرزوق ابراهيم 38.52517.5131419.517.568.5السنطةعبدالله

ابراهيم   51297 محمد عبدالقادر 31.518.5107.581815.578.5السنطةعبدالله

مصطفى    51298 محمد محمد امير 36.527.515.5101418.516.579السنطةعماد

شمخ    51299 عطيه سعد حمدى 3425.515.5810.51918.568.5السنطةعماد

الشرقاوى   51300 نبيه ياسر 21106.533.515.59.544السنطةعمار

ابوزيد   51301 الشحات رضا 15754.52.54.5107.55.5السنطةعمر

عماره   51302 فكرى عبدالمقصود 3524.51087.51013.578السنطةفكرى

صالح   51303 محمود ابوالفتوح 236.51.51.531.511.577السنطةكريم

جابر   51304 محمد ناصر 3721.516111113.511.578.5السنطةكريم

الدين    51305 علم عبدالكريم هانى 38.52819.514.5142017.588.5السنطةكريم

زيدان   51306 رمضان محمد 37.527.51714.51317.51778.5السنطةلطفى

عمر   51307 حامد ابراهيم 37.526.510.57.58.513.51578.5السنطةمحمد

يمن    51308 عبدالحميد امين احمد 34261012.514.5161388.5السنطةمحمد

يونس   51309 ابراهيم اشرف 38.52818.51413.52017.588السنطةمحمد

ابوالعطا   51310 ابراهيم السيد 10.51287.5واحد25.51645السنطةمحمد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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البطاحجى   51311 شبل رضا 25.519.547.57.51511.578السنطةمحمد

المسلمانى   51312 المحمدى رمضان 34.5231011.513.517.514.578.5السنطةمحمد

عوده   51313 محمد طه 3521.57.51414.75201875.5السنطةمحمد

بسيونى     51314 على شوقى محمد عادل 24.544.552.55.51155.5السنطةمحمد

البسيونى    51315 الجيوشى محمد عبدالعزيز 3322.5711.57.51313.576السنطةمحمد

البطاحجي   51316 عبدالقادر عبدالناصر 3419.5121511.51915.575.5السنطةمحمد

ابوالعطا   51317 عبدالواحد عبدالواحد 3622.51613.5101511.579السنطةمحمد

البجولى   51318 سعد محمد 36.529.51913.513.5201579السنطةمحمد

المنشاوى   51319 محمد مصطفى 373015.513.51216.513.579.5السنطةمحمد

المقدم   51320 الدسوقى وجيه 29.52313.511.59.51814.5810السنطةمحمد

السنباوى    51321 محمد احمد ابراهيم 383019.513.514.5201678.5السنطةمحمود

كاشف   51322 عبدالجواد احمد 2922.57.59412.51669السنطةمحمود

شويل    51323 احمد سيد السيد 23.522611.57.514.51377.5السنطةمحمود

المسلمانى   51324 المحمدى رمضان 3624.5111513.5191676.5السنطةمحمود

حمود   51325 معروف ياسر 30.51810112.5159.575.5السنطةمحمود

زيدان   51326 عبدالحليم اشرف 309.54.57.5810.514.585.5السنطةمصطفى

البهى    51327 مجاهد محمد عبداللطيف 38.528.5191415201789السنطةمصطفى

ابوحسين    51328 العوضى فؤاد السيد 38.528191414.519.51779السنطةهادى

ندا   51329 شبل ابراهيم 3728.512101118.517.566.5السنطةيوسف

حميده   51330 عبدالعليم راكحى 3828.518.51414201776.5السنطةيوسف

الشناوى   51331 محمد رمضان 3122.5121311.517.510.576السنطةيوسف

زيدان   51332 معروف وائل 272511118.51713.576السنطةيوسف

عيسى   51333 ابراهيم خالد 35.518.5111412.518.516.576.5السنطةاسراء

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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عوده    51334 محمد محمد عبدالعزيز 28.517107.55151286السنطةاسراء

يمن    51335 محمد عبدالعزيز محمد 3826.51712.51418.51385السنطةاسراء

عبدالواحد   51336 ابوالفتوح محمود 39.53019.51514.752018910السنطةاسراء

كساب    51337 محمد عبدالعال محمود 393019.515152019.589السنطةاسراء

البسيونى     51338 الجيوشى محمد عبدالعزيز 3928.51813.515201885.5السنطةاسماء

عوده   51339 محمد على 39301915152018.5710السنطةاسماء

الحفناوى   51340 عبدالظاهر الدسوقى 393017.515152020910السنطةاصاله

جاد    51341 محمد على محسن 36.527.514.59.55.519.51775السنطةالء

البسيونى   51342 عبدالحكيم محمد 36.522.519.51211.519.516.577.5السنطةالء

حبيب   51343 حامد محمود 38.5281914.514.52019.577السنطةامل

الجلداوى   51344 احمد اسامه 34.51013115.519.51886.5السنطةاميره

البطاحجى    51345 محمد شبل ربيع 35171310.591715.585السنطةاميره

درويش   51346 ابراهيم رضا 34.59.5107.53.510.512.582.5السنطةاميره

الجوهرى   51347 رمضان ياسر 39.5292015152020810السنطةامينه

الجلداوى   51348 احمد اسامه 382519.51311.519.519.5810السنطةايمان

الناقه   51349 الدسوقى البيومى 39.529.518.51414.52018.589السنطةايمان

الجوهرى   51350 عبدالحميد ايمن 393018.514.5152018910السنطةايمان

الدبيكى   51351 عبدالحكيم محمد 191177.5314.51282السنطةايمان

السودانى     51352 الله فرج زنون الدسوقى 21103.55.52.511.51685السنطةايه

الفقى   51353 عبدالفتاح رشاد 392914.513132019.5910السنطةايه

المهدى   51354 عبدالعزيز شبل 383019.7513.514.52019.5810السنطةايه

زايد   51355 السعيد ماهر 36.5291913.513.51917.596.5السنطةايه

علم   51356 مسعد محمود 392919.51313.519.519.5910السنطةبسنت
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حميده    51357 احمد عبدالقادر احمد 3316.5101412.514.51195السنطةبوسى

عبدالمقصود    51358 محمد عبدالظاهر عماد 34.5261488.51615.586.5السنطةتغريد

الفقى   51359 ابراهيم رضا 39.53019.514.51519.519.599السنطةتقى

عثمان   51360 فهمى ابوالعزم 33.515685.510.510.592.5السنطةحبيبه

صباح   51361 عبدالمقصود احمد 39.530181410191892السنطةحبيبه

الحفناوى   51362 عبدالله اشرف 16.515.554.54310.583.5السنطةحبيبه

سالم    51363 غنيم حمدى حمدى 37.52913.511.511.519.51293.5السنطةحبيبه

علم   51364 ابراهيم رجب 20645.526.511.582السنطةحنان

البسيونى   51365 عبدالحميد احمد 383014.513.513.519.518.597السنطةحنين

عمر   51366 عبدالواسع منتصر 35.5196.57.57.513.512.583.5السنطةخلود

ابوزيد   51367 الشحات هانئ 37.5281810.51319.51397.5السنطةخلود

حسن   51368 احمد حسن 23.510.558.57.5713.582.5السنطةدعاء

ابواليزيد   51369 رفعت نبيل 311771010141695.5السنطةدعاء

السيد    51370 عبدالرازق مسعد ايمن 30.517.577.57.51014.593.5السنطةدنيا

حطب   51371 محمد عبدالهادى 37.52618.51414.517.51481.5السنطةرانيا

زبادى   51372 ربيع رمضان 28.5155.55.5211.51283.5السنطةرحمه

زيدان   51373 المحمدى عبدالرؤف 342010.53.529.511.569.5السنطةرحمه

عبدالواحد   51374 ابوالفتوح محمد 38.523.514.510.5101916.589.5السنطةرحمه

عبدالعال    51375 على محمد محمد 2618104.547.5479.5السنطةرحمه

رفاعى    51376 جابر عبدالخالق وليد 39.53019.514.5152018.5910السنطةردينا

زايد    51377 عبدالله محمد رضا 35.523.51013916.512.5910السنطةرنا

حسن    51378 محمد ابراهيم اسامه 37.530141211.516.518910السنطةروان

حافظ   51379 كامل محمد 36.519191413.51716.579.5السنطةروان

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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غريب    51380 عبدالعزيز محمود ايمن 3324.519109.516.516710السنطةرودينا

ابوالفتوح    51381 ربيع ابوالفتوح هانى 39291614152018910السنطةرويدا

البسيونى    51382 عبدالرحيم محمد علء 39.53016141516.516.578.5السنطةريم

الجلداوى   51383 ابواليزيد فريد 26227.54.54.5141179.5السنطةريهام

عبدالقادر   51384 فتحى اشرف 3829.51614141818910السنطةزينب

عوده    51385 عبدالحق السيد صلح 37.529.515.513.5151911.579.5السنطةساره

الله    51386 عطا محمد محمد 29.515113.51.51412.577السنطةساره

المهدى   51387 محمود وائل 342714.57.55201787.5السنطةسهيله

عمر   51388 فايز ابراهيم 22.516107.54.59685السنطةشروق

البطاحجى   51389 شبل رضا 1210.585واحد2322107.5السنطةشروق

درويش   51390 عيد رضوان 3883.5نصف13.5125.53.5السنطةشيماء

شهاب   51391 عبدالفتاح احمد 221667.52.56.51475السنطةضحى

طمان   51392 عبدالله على 3623.579.58.511.51378السنطةعبير

ابراهيم     51393 على الشحات محمد رضا 1.5128.576واحد28.523.56السنطةعزه

زيدان     51394 عطيه المولى جاد السعيد 1918.51.54.54.55.59.573.5السنطةغاده

محمد     51395 جمعه رشاد محمد احمد 34.522115212.51087السنطةفاطمه

درويش    51396 على ابراهيم محمد 35.526.51113.512.51614.585.5السنطةفاطمه

ندا    51397 محمد عبدالله محمد 3421.54.58.59.51413.573.5السنطةفاطمه

يونس    51398 ربيع محمد ياسر 392917111418.516.595السنطةفاطمه

يونس   51399 عبداللطيف ياسر 3830149.511191698.5السنطةفايزه

عبدالواحد   51400 عبداللطيف محمد 36.52917.51310.5181579السنطةكريمه

درويش    51401 محمد شحاته محمد 3823.51012.59811.597.5السنطةمروه

قاسم    51402 صالح نبيه محمد 3622.5554.5121198.5السنطةمروه

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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ابوالعزم    51403 عادل احمد عبدالظاهر 37.53019.51414.52017.599السنطةمريم

عبدالوهاب    51404 سعد حامد وليد 30.520.567.52.5811.583.5السنطةمريم

عيسى    51405 عبدالواحد عبدالله وليد 39.53019.514.515201999.5السنطةمريم

جوده   51406 رفعت جوده 35.527.51312.5812.51779السنطةمنار

شلبى   51407 احمد ابراهيم 23.5113.532.591583السنطةمنال

الجندى    51408 عبدالرؤف علء الله 32156.57.58.51215.583السنطةمنه

فرج     51409 على فرج مجدى الله 382819.513.5152018.568.5السنطةمنه

الرميسى     51410 حامد السيد محمد الله 36.52918.5141419.51979.5السنطةمنه

غانم     51411 لطفى محمد محمد الله 31.522.57.5549.51464السنطةمنه

محروسمسعود   51412 عادل 393019.513.51419.519.598.5السنطةمنه

قاسم    51413 ابراهيم شوقى وليد 38.52917.513.512.519.751988السنطةمنه

طمان   51414 عبدالمنصف ياسر 25.518105.54.51412.584السنطةمنى

الشرقاوى   51415 جمال محمد 3829.513.513.512.5191988السنطةنانسى

يونس   51416 عبدالعاطى محمود 36.524.512.510817.515.587.5السنطةندا

عمر    51417 حامد عبدالعزيز الدسوقى 36231410.512.5191877السنطةندى

عماره   51418 المليجى ناصر 3021.5711.57.514.516.584.5السنطةنورهان

ابراهيم    51419 السيد محمدعبدالله وائل 39.52918.51315201888.5السنطةنورهان

سعيد    51420 رمضان امين عيد 3220.57.57.5414.51585.5السنطةنيره

طه   51421 عطا ياسر 3424.512.511141715.585.5السنطةهنيه

حميده   51422 محمد تامر 35.522.578.5817.51685.5السنطةوفاء

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد

بسحيم      .   أ ت العدادية الجعفرى عبدالخالق احمد الشهيد
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عوده    51423 محمد امين عادل 38.53011.59.581715.587السنطةوفاء

اسماعيل    51424 صبحى محمد محمد 39.5301914142019810السنطةوفاء

عبدالعاطى   51425 ذكى عبدالعاطى 26201.57.541016.584السنطةيارا

سعيد    51426 محمد سعيد رمضان 22155.57.54121374السنطةياسمين

سليمان    51427 احمد الشربينى ياسر 322357.54.513.515.563السنطةياسمين

دندش    51428 على عبدالعزيز اشرف الخاصة  احمد العدادية 3528.516.5131017.514.575السنطةالصفوة

اسماعيل    51429 السيد اسماعيل سامى الخاصة  احمد العدادية 342710128.51515.572.5السنطةالصفوة

عصر    51430 محمد متولى صبحى الخاصة  احمد العدادية 36.528.5191412.5181958.5السنطةالصفوة

النهطاوى    51431 صقر عبدالجابر محمد الخاصة  احمد العدادية 33.523.513.514.513.516.51487.5السنطةالصفوة

عصر    51432 النويهى ابراهيم ياسر الخاصة  حسام العدادية 393019.51515201999السنطةالصفوة

بكر    51433 عبدالمنعم سعد اسامه الخاصة  سعد العدادية 37.52819.514.51519.51678.5السنطةالصفوة

فرج   51434 محمود تامر الخاصة  سيف العدادية 3624.51812518.51888السنطةالصفوة

سليمان    51435 عبدالحميد حسن اشرف الخاصة  صبحى العدادية 3525.518.510.57.51717.588السنطةالصفوة

العنانى   51436 على عصام الخاصة  عبدالرحمن العدادية 37.529.519.512.59.517.518.587.5السنطةالصفوة

سليمان   51437 حسن عبدالحميد الخاصة  على العدادية 38.529.516.51012.5191788السنطةالصفوة

احمد    51438 سيد عبدالقادر محمد الخاصة  عمادالدين العدادية 37.530191414.5201568.5السنطةالصفوة

حبيب   51439 كمال احمد الخاصة  عمر العدادية 36.52715.514.5141916.576.5السنطةالصفوة

سرور   51440 سليمان هيثم الخاصة  عمر العدادية 3424107.57.51716.577.5السنطةالصفوة

الغريبي    51441 عبدالمجيد عطيه خالد الخاصة  عمرو العدادية 38.530201514.52018.599السنطةالصفوة

قنديل    51442 عباس السيد عصام الخاصة  عمرو العدادية 36.5271912132014.578.5السنطةالصفوة

منصور    51443 ابراهيم عبدالباسط محمد الخاصة  كمال العدادية 36.523151312.517.516.577السنطةالصفوة

هدهود    51444 على محمد نبيل الخاصة  ماهر العدادية 30.51512.510.58.51415.577.5السنطةالصفوة

هاشم    51445 محمد فايز احمد الخاصة  محمد العدادية 37.529.5201411.52017.598.5السنطةالصفوة
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طمان   51446 محمد عبدالناصر الخاصة  محمد العدادية 36291713.514.518.516.568السنطةالصفوة

بعلط    51447 عبدالحليم توفيق محمد الخاصة  محمود العدادية 36.5261512.510.517.51168السنطةالصفوة

عيسى   51448 عبدالناصر عمرو الخاصة  مروان العدادية 37.528.51913.51219.751487.5السنطةالصفوة

يحى     51449 محمد احمد محمد الدين الخاصة  نور العدادية 39.529201415201999السنطةالصفوة

شعير    51450 عبدالعال احمد حسام الخاصة  يحيى العدادية 2.53.56.551.5واحد19.542السنطةالصفوة

خليل    51451 احمد بسيونى علءالدين الخاصة  امانى العدادية 40292015152019.5910السنطةالصفوة

حبيب   51452 حسنى حسام الخاصة  ايمان العدادية 332510.535.5171881.5السنطةالصفوة

يوسف    51453 حنا كمال صبحى الخاصة  جورجيت العدادية 39.53018.51413.519.52091.5السنطةالصفوة

النعمانى   51454 قطب حمدى الخاصة  حبيبه العدادية 3826.512.597.518.514.582السنطةالصفوة

حمودة   51455 حامد شفيق الخاصة  حبيبه العدادية 38.524.5118.511191582السنطةالصفوة

حداد    51456 حسنين عبدالحكيم محمد الخاصة  روضه العدادية واحد3612.58صفر20.54.510السنطةالصفوة

البديوى    51457 ابوسبع محمد خالد الخاصة  شهد العدادية 39.5302014.75142013.582.5السنطةالصفوة

عبدالمجيد   51458 السيد ياسر الخاصة  ضحى العدادية 36.524.513.51411.5191985.5السنطةالصفوة

احمد   51459 احمد السيد الخاصة  منه العدادية 34.52614.51111.5191976السنطةالصفوة

الشرقاوى    51460 ابوالنصر محمد عماد الخاصة  منه العدادية 382914.511.5131918.578السنطةالصفوة

هدهود    51461 على محمد نبيل الخاصة  هناء العدادية 32258941316.577السنطةالصفوة

اسعد   51462 صبحى سمير 36.52516.51211182055.5السنطةابانوب

ابراهيم   51463 حسن ابراهيم 37.525.515.511.512.5191755السنطةعبدالظاهر

المام     51464 على محمد عبدالجيد على 3217.513.510.512.51617.564السنطةعبدالله

عبدالعزيزغريب   51465 محمود محمد 205.55.57.57.5111251.5السنطةمحمود

المرسي    51466 عبدالودود مصطفى محمد 31.57.57.55411.513.562السنطةمصطفى

بدوي    51467 الصاوى ابراهيم محمود 12.59.54.522.568.542.5السنطةمصطفى

البطاحجى    51468 عبدالرازق محمد وليد 39.528201415201872السنطةمهند
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الجلداوى    51469 العزب شبل محمد 3929.519.512.5152018.586السنطةيوسف

زهران   51470 فهمى خالد 20.511.543.535.51672السنطةامل

سليمان    51471 احمد عبدالنبى ماهر 3366.57.5312.510.551.5السنطةحبيبه

ميخائيل    51472 سامى جميل سامى 2283.521.53.51962السنطةساندى

شدايد    51473 السيد شديد واليد 3719.517.51311191863السنطةسلوى

سعد   51474 ابراهيم سعد 27.51557.5412.52041.5السنطةعايده

عبدالباقى    51475 احمد على السيد 28.51510.57.55.5111662السنطةفاطمه

صالح    51476 رزق جرجس رزق 35.51510.57.57.514.52064.5السنطةمارينا

سعد   51477 موسى ميشيل 37.518.517.511.51018.52083.5السنطةمريم

فرج   51478 ابراهيم فرج 257.54.57.53.5112062السنطةملك

شدايد    51479 ابراهيم محمد ايمن 28.56.574510.518.561.5السنطةمنه

السيد    51480 عبدالله محمد السيد 331610.59.5816.51975السنطةمى

عطية   51481 ابراهيم شريف 36.51714.5107.5192062.5السنطةميرنا

نصيف   51482 منير نصيف 38.522.5108819.52073.5السنطةناردين

بكر    51483 حامد عبدالباسط ياسر 371511.510.57.515.51853.5السنطةهبه

عوض   51484 عبدالملك صالح 3620.51087.514.52062.5السنطةهيلنه

عصر    51485 سليمان احمد شبل 21533.52.5613.552.5السنطةولء

ابوطالب    51486 سليمان محمد ياسر 361511.512.591516.554.5السنطةيمنى

كيله   51487 السيد احمد المشتركة  ابراهيم ع 21.57.557.53.510663السنطةالكرما

هيبه   51488 محمد ايمن المشتركة  ابراهيم ع 19.510.55.57.55.51112.563السنطةالكرما

الجدر   51489 محمود احمد المشتركة  احمد ع 10.56.563.54.512.55.562.5السنطةالكرما

الديب   51490 عبدالعظيم المحمدى المشتركة  احمد ع 3218.51087.5171363.5السنطةالكرما

عوض    51491 زكى عبدالهادى بكر المشتركة  احمد ع 21.58.577.54.514.58.565السنطةالكرما
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طعيمه   51492 حسن سيف المشتركة  احمد ع 20845.53.511.510.563السنطةالكرما

الجدر    51493 عبداللطيف عبدالمجيب عبدالمنعم المشتركة  احمد ع 3424.512910191668السنطةالكرما

موسي    51494 حسين ابوالفتوح محمد المشتركة  احمد ع 24.57.56.58413.5763.5السنطةالكرما

حوض   51495 عبدالرحمن محمد المشتركة  احمد ع 32156.595.51512.574.5السنطةالكرما

عبدالله    51496 محمد عبدالناصر محمد المشتركة  احمد ع 27.511.5784.51510.564السنطةالكرما

عشوش    51497 ابراهيم محمود محمد المشتركة  احمد ع 35.519.5107.591513.565.5السنطةالكرما

الشيخ    51498 سليمان على مسعد المشتركة  احمد ع 21.595.5441110.562السنطةالكرما

جابر   51499 كامل مصطفى المشتركة  احمد ع 3626101312179.568السنطةالكرما

الشيخ    51500 محمود عبدالحكيم عبدالحليم المشتركة  اسامه ع 27663.55.51210.565السنطةالكرما

الشيخ    51501 عبدالحليم فكرى محمود المشتركة  اشرف ع 38.52917.513.514201868.5السنطةالكرما

هيبه   51502 السيد عبدالرؤف المشتركة  السيد ع 25.510.510.57.54.514.51374.5السنطةالكرما

عبالرحمن   51503 امين جمال المشتركة  امين ع 18.59.5457.5111045السنطةالكرما

يوسف   51504 محمود المشتركة  انسمحمود ع 35.5161010.591916.546السنطةالكرما

سلمه   51505 عبدالشافى احمد المشتركة  ذكى ع 35.518119615.51854.5السنطةالكرما

الشيخ   51506 عبدالمعطى خالد المشتركة  سليمان ع 28511.51.521017.555.5السنطةالكرما

الشوربجى    51507 ابراهيم السيد احمد المشتركة  طه ع 22.566.54.531115.545.5السنطةالكرما

نحاس   51508 عبدالله السيد المشتركة  عبدالرحمن ع 31.515149.510.52015.567السنطةالكرما

جابر   51509 محمد جابر المشتركة  عبدالرحمن ع 3227.514.59.51319.515.578السنطةالكرما

الشيخ   51510 عبدالرحمن حامد المشتركة  عبدالرحمن ع 37.5291711.514.52015.588.5السنطةالكرما

الجدر   51511 عبدالفتاح حمدى المشتركة  عبدالفتاح ع 35.524.51511.513.52015.558السنطةالكرما

حوض   51512 عبدالحميد عبدالحميد المشتركة  على ع 35.5241412131911.588السنطةالكرما

الغياتى    51513 كامل عبدالحميد عواد المشتركة  على ع 28.5125.557.51111.574.5السنطةالكرما

مراد    51514 عبدالعال محمد حماده المشتركة  عمرو ع 2712.54.57.57.511754.5السنطةالكرما
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الجدر   51515 عبدالفتاح خالد المشتركة  عمرو ع 331512.57.56181775.5السنطةالكرما

ابوالنجا    51516 السيد عيد ميمى المشتركة  عيد ع 35.52913.511.5141912.588.5السنطةالكرما

سلم     51517 محمد على المشتركة  كريم ع 30.515.577.51218.57.567السنطةالكرما

الكرمانى    51518 مصطفى السيد خالد المشتركة  كريم ع 27.515107.512.51913.568السنطةالكرما

فودة    51519 ابوالمجد سليمان فوده المشتركة  كريم ع 20.59.51038201277.5السنطةالكرما

الشيخ    51520 على ابوالعزم احمد المشتركة  محمد ع 35.517147.51019.51485.5السنطةالكرما

الشيخ     51521 احمد سيد عبدالفتاح احمد المشتركة  محمد ع 411.510.553واحد148.54.5السنطةالكرما

الجدر    51522 قاسم محمد احمد المشتركة  محمد ع 35.5211511.510.517.51575.5السنطةالكرما

عشوش   51523 عبدالرحمن اشرف المشتركة  محمد ع 33.518114.54.513.514.547السنطةالكرما

جابر    51524 حسن احمد السعيد المشتركة  محمد ع 3523.51289.514.51746.5السنطةالكرما

عبدالغنى   51525 محمد ثروت المشتركة  محمد ع 35.525.5131113.517.516.556.5السنطةالكرما

هيبه    51526 حميده شوقى خالد المشتركة  محمد ع 33.51612.57.58.51617.565.5السنطةالكرما

رضوان   51527 عبدالجيد رزق المشتركة  محمد ع 37.51817.58916.515.557.5السنطةالكرما

مرعي    51528 ابراهيم فاروق صابر المشتركة  محمد ع 30.516.510351215.554السنطةالكرما

الجدر   51529 عبدالشافى عبداللطيف المشتركة  محمد ع 32.57.511.554.513.51553السنطةالكرما

سالم    51530 على فاروق على المشتركة  محمد ع 232.51031.571552.5السنطةالكرما

سلم   51531 عبدالحميد مجدى المشتركة  محمد ع 21.55.510.57.5312.516.555السنطةالكرما

ربيع   51532 عبدالمعطى مجدى المشتركة  محمد ع 258.5138.53.514.516.566السنطةالكرما

عشوشى    51533 ابراهيم محمود محمود المشتركة  محمد ع 21.59.510107.517.52066السنطةالكرما

مخيمر    51534 نصر مخيمر محمود المشتركة  محمد ع 37.5271912.513.5202079السنطةالكرما

بركات    51535 محمد رفعت هانى المشتركة  محمد ع 32151311.5616.52078السنطةالكرما

حمده   51536 عبدالهادى على المشتركة  محمود ع 36.52716.510.5818.51977السنطةالكرما

الشيخ   51537 عبدالحكيم احمد المشتركة  مروان ع 37.5291711.51018.51957السنطةالكرما
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محمد   51538 محمد ابوالسعاد المشتركة  مصطفى ع 265.51082.51015.553.5السنطةالكرما

ربيع   51539 عزت عرفان المشتركة  مصطفى ع 33.51510.57.5614.518.555.5السنطةالكرما

الشيخ   51540 عبدالرؤف محمود المشتركة  مصطفى ع 29.515107.5517.517.554السنطةالكرما

عاجه    51541 رياض منصور احمد المشتركة  منصور ع 22667.55.55.516.563السنطةالكرما

عكه   51542 عبدالجواد عبدالجواد المشتركة  نبيل ع 64.5551744.5واحد21السنطةالكرما

عمرو   51543 نصر عبدالغنى المشتركة  نصر ع 169710.52.513.516.566السنطةالكرما

عكه    51544 عوض حسن مصطفى المشتركة  هادى ع 34.51612.510.57.518.51967.5السنطةالكرما

عطيه    51545 الدين ادريسجمال المشتركة  يوسف ع 29.571297.514.51877.5السنطةالكرما

عبدالله   51546 محمد خالد المشتركة  يوسف ع 3830191312.5201887السنطةالكرما

كرديسه    51547 على موسى عاطف المشتركة  اسراء ع 3524171310191856السنطةالكرما

ابوالنجا   51548 على عزمى المشتركة  اسراء ع 3822.513139.5191876.5السنطةالكرما

ابوالنجا    51549 سليمان عبدالحليم محمد المشتركة  اسراء ع 34.512.51012.55.517.516.575.5السنطةالكرما
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شاهين   51550 محمد احمد المشتركة  اسلم ع 39.529201414.519.51865السنطةالكرما

عبدالمولى   51551 محمد اشرف المشتركة  اسماء ع 37.527.517.513.51217.52068.5السنطةالكرما

الجدر    51552 على على جمال المشتركة  اسماء ع 37271512.512.516.52058.5السنطةالكرما

الجدر   51553 السيد خالد المشتركة  اسماء ع 37.51517.58.51115.52058السنطةالكرما

المصرى   51554 عبدالحكم عصام المشتركة  الء ع 38.5301912.513.5202068السنطةالكرما

كيله   51555 عبدالشكور امين المشتركة  امنيه ع 35.5161099171568السنطةالكرما

موسى    51556 حسين موسى حسين المشتركة  اميره ع 37.527.5157.51118.518.567السنطةالكرما

عبدالغنى    51557 وجيه محمد احمد المشتركة  ايمان ع 31.51554.54.57.51467.5السنطةالكرما

طعيمه    51558 توفيق محمد توفيق المشتركة  ايمان ع 341714121215.516.568السنطةالكرما

عبدالمنصف   51559 عبدالفضيل محمد المشتركة  ايمان ع 28.52110117.5161368السنطةالكرما

عكه   51560 محمد هشام المشتركة  ايمان ع 38.53019.51514.752018.568السنطةالكرما

الجدر   51561 السيد حمدان المشتركة  ايه ع 37.529.51812.513.519.518.558.5السنطةالكرما

الديب    51562 عبدالمجيد محمد محمود المشتركة  ايه ع 39301913.514.52016.568.5السنطةالكرما

كرديسه    51563 عبدالمجيد الحسينى احمد المشتركة  بسمله ع 33.51112.59.5512.51878.5السنطةالكرما

طعيمه   51564 على فاضل المشتركة  بسمه ع 25.511.55.55.55101858السنطةالكرما

عبدالله   51565 عبدالسلم طلبه المشتركة  حبيبه ع 24.58557.5111557السنطةالكرما

فوده    51566 ابوالمجد سليمان فوده المشتركة  رغده ع 27122.55.5551468السنطةالكرما

عكه   51567 الحسينى صبحى المشتركة  رنا ع 25.58.547.56101467السنطةالكرما

ابوالنجا    51568 زكريا زكى ايمن المشتركة  روان ع 298.51057.51012.566السنطةالكرما

على   51569 السيد اشرف المشتركة  زينب ع 26.51554.57.57.51357.5السنطةالكرما

سلم    51570 احمد محمد السيد المشتركة  سلمى ع 33.512135.56152068.5السنطةالكرما

فؤاد   51571 سالم محمود المشتركة  شهد ع 331210.57.57.51417.568السنطةالكرما

عمرو    51572 عبدالستار عبدالله ممدوح المشتركة  فاطمه ع 35.596.55.57.51015.557السنطةالكرما
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عكه    51573 عمر الحسينى عمر المشتركة  فرحه ع 39.52918.51512201655السنطةالكرما

نحاس    51574 محمد يحى اسماعيل المشتركة  ليلى ع 311515951813.544.5السنطةالكرما

عمرو    51575 حسين محمود محمود المشتركة  مريم ع 38281411.513201845.5السنطةالكرما

كرديسه   51576 الحسينى هاشم المشتركة  مريم ع 3811.5133418.51645السنطةالكرما

الشيخ     51577 احمد سيد عبدالباقى نبيل المشتركة  ملك ع 3511.512.553.5171844.5السنطةالكرما

عمرو   51578 نصر مجدى المشتركة  مها ع 3611117.57.5191454.5السنطةالكرما

الكرمانى   51579 شوقى محمد المشتركة  ندا ع 34.515104.5618.51445السنطةالكرما

يوسف   51580 عبدالحميد جمال المشتركة  ندى ع 381511.558.519.51945السنطةالكرما

الجدر   51581 عبدالله حسام المشتركة  ندى ع 34.511.513.53.52.51816.554السنطةالكرما

العير    51582 عبدالمنعم رفعت عبدالحكيم المشتركة  ندى ع 372514.5109191644.5السنطةالكرما

الشيخ    51583 عباسحسنى عصام المشتركة  ندى ع 39.523.514.5141119.514.544.5السنطةالكرما

حمده    51584 ابراهيم عبدالهادى على المشتركة  ندى ع 3623.516.5108.5202045السنطةالكرما

العيسوي    51585 عبدالفتاح صابر رضا المشتركة  نسمه ع 20.57105.53.5201744.5السنطةالكرما

الجدر    51586 على على سمير المشتركة  نورا ع 3621177.57.51912.545السنطةالكرما

جابر   51587 فرج محمد المشتركة  نورا ع 381510.57.58.518.51745السنطةالكرما

عباس    51588 ابراهيم محسوب محسوب المشتركة  نوره ع 38.529137.512.5192045السنطةالكرما

يوسف   51589 محمد عرفات المشتركة  نورهان ع 372512.57.51018.51845السنطةالكرما

ربيع    51590 جاد عبدالحميد نبيل المشتركة  نورهان ع 35.51712.54.58191845السنطةالكرما

شعلة    51591 عطيه على مجدى المشتركة  وفاء ع 38.521128.511191655السنطةالكرما

العسيوى   51592 صابر اسامه المشتركة  ياسمين ع 317102517.51744.5السنطةالكرما

عكه    51593 عبدالحليم محمد محمد المشتركة  ياسمين ع 31.58.5105418.516.545.5السنطةالكرما

الشيخ   51594 عباس احمد المشتركة  يمنى ع 39.530191514.5201765.5السنطةالكرما

جبر   51595 عبدالحفيظ عبدالفضيل 38.53019.751515202077.5السنطةابراهيم . أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش
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وهيب   51596 محمد عبدالمجيد 331010.5810112067السنطةابراهيم

عبدالله    51597 محمود احمد اشرف 3211.510101013.52066.5السنطةاحمد

شلبى   51598 احمد وليد 35.525.5181310.519.51769.5السنطةاحمد

حجازي   51599 ربيع على 32.512.514910161958السنطةربيع

عوض   51600 عبدالوهاب رأفت 30.519.514.511.511.51817.559السنطةزياد

الكنز   51601 سعيد حازم 382918.51514.519.517.5610السنطةسعيد

شلبى   51602 سليمان صفوت 3517.51711.51217.511.557.5السنطةسليمان

عايشة   51603 نسيم محمد 20.5104.57.57.51113.568.5السنطةشادى

عايشة   51604 نسيم وائل 14.510.5109.59.5131069.5السنطةطارق

شلبى   51605 عبدالمؤمن عبدالسلم 372818.51012.519.516.568.5السنطةعبدالرحمن

رمضان   51606 محمد محمد 3519171011.5181866السنطةعبدالرحمن

حسين   51607 فاروق محمد 28.510107.58.516.51669السنطةعبداللطيف

زايد   51608 محمد عبدالمنصف 392719.51514.5201779السنطةعبدالله

ابوالعزم   51609 محمد مصطفى 382419141418.518.5710السنطةعبدالله

الحاج   51610 عبدالوهاب احمد 39.5251915142018.568السنطةعبدالوهاب

عمار   51611 الدمرداش بشير 2711107.511.513.514.556.5السنطةعزالدين

المعاملي   51612 محمد محمد 27.515107.59.51414.558السنطةعمرو

البسيوني    51613 محمود السيد باهر 35.524.510.599.518.517.5710السنطةمحمد

القارب   51614 محمد بشير 3621131191918.569.5السنطةمحمد

ابراهيم   51615 امان بهجت 32.5157.510817.51567السنطةمحمد

العشري   51616 صالح حسين 21.56.569.57.514.51268السنطةمحمد

البسيوني   51617 عبدالتواب عطيه 321512.51313.5201668.5السنطةمحمد

عجيبة   51618 عبدالفتاح محمد 30.5151310.51119.51567.5السنطةمحمد
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عبدالله   51619 محمد محمود 241210.59.59151767.5السنطةمحمد

البطوري    51620 عبدالرؤف عطيه مصباح 22116.510815.51477.5السنطةمحمد

عمار   51621 عبدالسلم احمد 39.52819.515122017.577السنطةمحمود

الكنز   51622 فتحى رضا 26.5151211.51016.51766.5السنطةمحمود

عمار   51623 حامد شاكر 221211.58.51017.513.568.5السنطةمحمود

صالح   51624 نبيه محمد 301613.59.5131819.579.5السنطةمحمود

الله    51625 جاد فوزى اشرف 312616.51313.5202079.5السنطةمصطفى

الزنتوت   51626 محمد محمد 39.5302015152020810السنطةمصطفى

المعاملي   51627 ياقوت محمد 3826.517.514.5102017.569.5السنطةمصطفى

الجمل    51628 محمد رفعت محمد 3323.518.512.511.5182079السنطةمعاذ

البسيوني   51629 عبدالتواب عادل 3315157.58.5152058.5السنطةهانى

يوسف    51630 محمد امين زغلول 31.5181410.511.518.519.558السنطةيوسف

رمضان   51631 السيد عادل 392217.513.512.52017.577.5السنطةامنيه

شلبي   51632 احمد عبدالعزيز 3924.517.513.512.52017.577.5السنطةامنيه

الدسوقي   51633 ابراهيم محمد 3919.515.513112016.569السنطةبسمله

الحجري   51634 يوسف جمال 352510137.518.515.569.5السنطةثريا

وهدان   51635 عبدالله ابراهيم 382715.512.512181268السنطةحبيبه

خليل   51636 عبدالستار جمال 36.52310.587.517.51168.5السنطةحبيبه

عرب   51637 محب وائل 392919.751414.5201979.5السنطةدعاء

عبدالعال   51638 على محمد 38.51615.513.58.51918.579.5السنطةدنيا

المعاملى   51639 عبدالله محمد 37.5292014.5152020710السنطةرنا

السيسي   51640 رحيم وظيف 37.5291999.518.51658.5السنطةرنا

سراج   51641 محمد يحى 37.520.51197.517.51269.5السنطةريم

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش
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ابوعرب    51642 جاد عبدالمطلب ابراهيم 39.53019.51415201879.5السنطةساره

ناصف   51643 احمد شعبان 372416.512.510.5201579.5السنطةشاديه

يحي   51644 عبدالفتاح هشام 393019.514.5152017.569السنطةشهد

الكنز   51645 عوضعوض 392713.5131119.516.559.5السنطةضحى

الشناوي   51646 صبحى محمد 37.522.510127.519.514.567السنطةعفاف

عبدربه   51647 عبدالمجيد شامل 38.5281714.51119.514.579.5السنطةغاده

الحجرى   51648 ماهر سمير 38.529.51914.514.52018.579السنطةمريم

صقر   51649 محسوب ضياء 39.5302014152019.5710السنطةمريم

الكنز   51650 صبحى مجدى 35.516148.541719.569السنطةمنال

عبدالجليل    51651 عبدالرحمن فوزى الله 39.53019.514.5152020810السنطةمنه

حمام   51652 يوسف محمد 39.53019.51415201988السنطةمى

العشرى   51653 نعيم احمد 38.5281912.514.519.51855السنطةنجلء

عبود   51654 محمد عادل 39.5281914152018.575السنطةنجلء

صقر   51655 صبحى حسام 29.511.5107.57.51817.563السنطةندى

حسين   51656 فاروق محمود 39.526201312.52018.584السنطةندى

حسين   51657 باتع محمد 2615587.514.51863.5السنطةنيره

الشاهد   51658 ابراهيم رضا 3223.51410.58191284.5السنطةابراهيم

سليم   51659 محمد جمال 2816107.57.516.511.562.5السنطةاحمد

البربري   51660 عبدالمحسن حسن 3220.513.5111217.51343.5السنطةاحمد

شلبي   51661 يونسمحمد 2719.510.5810171546السنطةاحمد

شلبى   51662 سعيد وسيم 35.52517.512.51119.5167.56السنطةاياد

الغرباوي   51663 عاشور محمد 301610.54.52.513.5176.55.5السنطةحسن

عبدربه   51664 عبداللطيف احمد 34.523.51612.57.519.51876السنطةزياد

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش
. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
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زيادة   51665 سعيد محمد 35241611.57.519.51655السنطةسعد

عرب   51666 سليمان ايهاب 33.51712.57.54.51716.556السنطةسليمان

حمام   51667 شوقى على 301577.54.5161645السنطةشوقى

بلل   51668 صلح اسامه 31.523.51413.581918.546السنطةصلح

حسن   51669 محمود احمد 27.59.51041.5141146السنطةعبدالحليم

الشناوى   51670 عبدالفتاح محمد 3215142.55.5151243السنطةعبدالفتاح

جميل    51671 عبدالمعطى سعد محمد 382919.51414.5201687السنطةعمرو

الشناوي   51672 صلح عبدالرحمن 35.525.519131519.51177السنطةكمال

الشاهد   51673 محمد احمد 36.53018.51414.519.514.568.5السنطةمحمد

سلم   51674 احمد السيد 321515.57.59.516.512.558السنطةمحمد

الصاوى   51675 على السيد 35.52819.51215191179السنطةمحمد

الشعراوي   51676 محمد ايهاب 3928.519.51415201779.5السنطةمحمد

عبدالحميد   51677 السيد رضا 32.524.518.59.58.51814.568.5السنطةمحمد

ابراهيم   51678 هارون عبدالجواد 29.5151812.515199.559.5السنطةمحمد

البربري   51679 عبدالمحسن ياسر 37.529.519.51415201469السنطةمحمد

سراج   51680 عبدالمطلب باهر 362519.51414.5191368.5السنطةمحمود

سبع   51681 على عادل 3626191415201169السنطةمحمود

الشاهد   51682 عبدالله ياسر 37.525.519131519.51569السنطةمصطفى

حسن   51683 عبدالحليم محمد 26.511.512.5413.517.59.557السنطةمؤمن

ابوزيد   51684 محمود ياسين 26.5611.51.511.516845.5السنطةهشام

خليل   51685 وجيه ابراهيم 174.552.512.515.57.566السنطةوجيه

الحلحول   51686 رجب ابراهيم 34.525.517.51311.518.514.577السنطةيوسف

الكنز   51687 جاد شريف 3071041011.51077.5السنطةيوسف

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
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سلمة   51688 عبدالمنصف احمد 32.520.513.57.510.518.51487.5السنطةاحلم

تعيلب   51689 عبدالودود شريف 3116.514.551318.516.587السنطةاميره

جودة   51690 جميل ابراهيم 383019.512.514.52018.5109.5السنطةبسمله

سراج   51691 محمد اشرف 37.528.516.513.51219.51799.5السنطةتسنيم

الدالي   51692 محمود عبدالوهاب 3626.51910.591917.589.5السنطةحنان

عطاالله   51693 عبدالفضيل عبدالحميد 5.513.599نصف2273.53.5السنطةدينا

عبدالله   51694 محمد مصطفى 3215109.57.5131799.5السنطةدينا

مرسى   51695 محمد مصطفى 3927.51911.512.52017.5109السنطةرشا

العصمى    51696 احمد عيسوى احمد نصف2311.562.51.52.513.57السنطةرنا

العشري   51697 محمد احمد 3419.5129.58.513.51899السنطةساره

سويدان   51698 عبدالمنعم محمد 3724.515.513.5102017109السنطةساره

العدوى   51699 عبدالمجيد محمد 3725.513.511111716.599.5السنطةسوسن

عبدالحميد   51700 السيد عبدالشافى 28.51511.542131285السنطةشروق

ابراهيم   51701 مصطفى ايهاب 38.5291614.751119.751899السنطةشهد

السواق   51702 ربيع حامد 38271914.512.5201789السنطةشهد

وهيب   51703 عطا حماده 332512.5131417.51779.5السنطةشهد

الفقى    51704 حسن ابراهيم حسام 332213.512.51015.517.568.5السنطةصباح

حمام   51705 محمد صبحى 25.515108.53.512.514.567.5السنطةعنايات

شلبى   51706 ابراهيم احمد 36.527.51313.51118.515.588.5السنطةفاطمه

شلبى   51707 محمد بهجت 3926.517.515132015.579السنطةفاطمه

ابوعيطة   51708 عباس محمود 32157.55.54.511.515.578السنطةكريمه

حمام   51709 سليم الحسينى 281511117.513.510.567السنطةمريم

الشعراوي   51710 عبدالرازق السيد 39.530201515201889.5السنطةملك

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
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حسن     51711 عبدالمقصود محمد صلح الله 35.52217.510418.51777السنطةمنه . أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
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العشري    51712 عبدالفتاح نعيم الله 393020131519.7517.579.5السنطةمنه

حسن   51713 عبدالحليم محمد 3425.519.5129.519.7517.558السنطةمنى

شعبان   51714 ابراهيم مصطفى 3210107.57.516.51569السنطةميار

الهللي   51715 حامد سعيد 22.59621.51415.569السنطةناريمان

الجليل   51716 فاروق عزت 367.51010.57.516.513.569.5السنطةندى

شلبى   51717 طلبه محمد 36.526.51614.512.5191669السنطةندى

شلبى   51718 محمد نصر 3723.51010.5819.751779.5السنطةندى

الشناوى   51719 صلح اشرف 361512.512.57.517.51569.5السنطةنورا

راضي   51720 منصور السيد 35.523.513.512.510.519.51679السنطةنيره

هديه   51721 محمد محمد 37.52916.512.511.5191769السنطةهاله

الغرباوى   51722 عاشور محمد 121769واحد29.55103السنطةهانم

الشناوى   51723 محمد عبدالحميد 36.526.519.513.513.519.51779.5السنطةهبه

الكنز   51724 احمد احمد 3727.51812.57.519.515.569السنطةهند

الخولى   51725 سليمان احمد 36.52516.5124.51917.569السنطةهند

عبدالهادى   51726 محمد فتحى 32.51912105181769السنطةهيام

راضى   51727 محمد سلمه 36.522.517108.518.516.566.5السنطةوسام

عدروس   51728 عبدالغفار فايد 37.526.516121119.7516.579السنطةوفاء

جوده    51729 عبدالله الدين حسام 30151033181469السنطةاحمد

فرج    51730 السيد ابراهيم عصام 237.51084.5121366.5السنطةاسماعيل

منصور   51731 عباس عثمان 23.510.510.57.5412.51378.5السنطةسمير

الصغير   51732 عبدالحميد هشام 2311.511.57.53.516.51158.5السنطةعبدالحميد

غزاله   51733 سعد محمد 35111410.55.5161358.5السنطةعبدالرحمن

سليمان   51734 ابراهيم اشرف 3722.51612.57.5191067.5السنطةكريم
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الشرقاوى   51735 محمد عبدالفتاح 311515.55.55.516.51068السنطةمحمد

عبدربه   51736 محمد فوزى 3722.5171411.519.51179السنطةمحمد

وهيب   51737 ابراهيم مدحت 28.51113.59.58.518.511.568.5السنطةمحمد

تعيلب   51738 محمد ربيع 3517.51613.5918.51368.5السنطةمحمود

يحى   51739 البندارى وائل 29.517.514.595.51712.568.5السنطةمحمود

على    51740 ابراهيم صلح صلح 311614.511.551717.568.5السنطةامنيه

البيومى   51741 رياض حماده 30.52014.5114.51714.588.5السنطةدعاء

وهيب   51742 ابراهيم مدحت 36.52716.51310.52015.578.5السنطةراندا

الحليوه   51743 محمود هشام 38261812.51319.751688.5السنطةريم

هديب   51744 عبدالله السيد 3322149.57.517.51588.5السنطةمنار

اغا   51745 محمد مصطفى 382718.514122016.589السنطةمى

مقبل    51746 الدسوقى محمد سمير 3625131281815.588السنطةنجاه

العشرى    51747 عبدالموجود ابراهيم هشام 3218.512118.516.512.588.5السنطةندا

الشرقاوى   51748 عبدالحميد نشأت 35191613.55.518.51588السنطةنرمين

ابوعايد   51749 محمد فوزى 3611.51714.51119.512.578السنطةهاجر

حشيش    51750 عيد ابواليزيد العمرى الزايده    ابراهيم عبدالفتاح محمد محمد 3422.512.54.54.512.59.564.5السنطةالشهيد

الشرقاوي    51751 الدسوقى محمد طارق الزايده    ابراهيم عبدالفتاح محمد محمد 3515127.52.513.51275السنطةالشهيد

حشيش    51752 محمود محمد علء الزايده    ابراهيم عبدالفتاح محمد محمد 12944واحد268.577.5السنطةالشهيد

القطورى    51753 محمد جمعه محمد الزايده    ابراهيم عبدالفتاح محمد محمد 31.586.511.57.51710.576السنطةالشهيد

عماره    51754 شاهين ابواليزيد شاهين الزايده    ابواليزيد عبدالفتاح محمد محمد 392119.51410.519877السنطةالشهيد

فاخر    51755 طه احمد جلل الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 39.5302015152011.579.5السنطةالشهيد

راضى   51756 محمود حسنى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 1410.553.5واحد311512.54.5السنطةالشهيد

البنا    51757 مصطفى المرسى حمدى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 36.524.516.511916.51064السنطةالشهيد
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الخالع    51758 عبدالحميد محمد خالد الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 131163.5نصف20442.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51759 ابراهيم ربيع رأفت الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 38.5282013.5152013.589.5السنطةالشهيد

موسى    51760 عبدالعال مصطفى رمضان الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 291710.511.54.5101154.5السنطةالشهيد

اسماعيل   51761 محمد زكى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 37221913517.51374السنطةالشهيد

اسماعيل    51762 عبدالفتاح طه سعيد الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 34.516.513.57.52.518.510.574.5السنطةالشهيد

النجار    51763 على السيد صلح الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 34101411.53.5171085السنطةالشهيد

المزين   51764 متولى عاطف الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 372816.5129.52013.588.5السنطةالشهيد
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حجاج   51765 عبدالسلم عبدالرازق الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 381617.5137.519.510.578السنطةالشهيد

موسى    51766 عثمان فوزى عثمان الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 37.52518.51310.5201088.5السنطةالشهيد

موسى    51767 احمد محمد علء الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 256.51013.5416.510.586السنطةالشهيد

العباسى    51768 احمد ابواليزيد فتحى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 36.51512.514.5517.51265السنطةالشهيد

فرج    51769 مفتاح عبدالسلم مجدى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 39.530201515201375السنطةالشهيد

البصيرى    51770 محمد محمود مجدى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 28.5156.59.55.5141165.5السنطةالشهيد

صديق    51771 عبدالله احمد محمد الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 361915.597.518.516.554.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51772 مختارمحمد احمد محمد الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 39.53019.513152017.578.5السنطةالشهيد

ملوص    51773 ابواليزيد احمدى محمد الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 3824.517.5115.5141372.5السنطةالشهيد

اسماعيل   51774 المتولى محمود الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 39.5282013.5122012.562.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51775 مصطفى محمد ناجى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 3720.51914.512.52013.572.5السنطةالشهيد

الزايدة   51776 محمد نبيل الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 39302014152020710السنطةالشهيد

النجار    51777 محمود عبدالعليم هانى الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 3925.52014.51319.51566السنطةالشهيد

اسماعيل    51778 ابراهيم احمد وائل الزايده    احمد عبدالفتاح محمد محمد 46.551.5واحد208.56.57.5السنطةالشهيد

عامر    51779 المغاورى حلمى السيد الزايده    اسامه عبدالفتاح محمد محمد نصف107.56واحد26.59118السنطةالشهيد

نوفل    51780 احمد حمزه جابر الزايده    اسامه عبدالفتاح محمد محمد 27.51013.57.51.56.51141.5السنطةالشهيد

فاخر    51781 عبدالرحمن عبدالرازق السعيد الزايده    اسلم عبدالفتاح محمد محمد 514.541.5واحد21.57103.5السنطةالشهيد

ابوريه    51782 على سعيد سعيد الزايده    اسلم عبدالفتاح محمد محمد 7.513.542واحد2611105.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51783 مختار احمد وليد الزايده    اسلم عبدالفتاح محمد محمد 35.51619.57.57.51113.544السنطةالشهيد

ابراهيم   51784 عبدالغفار محمد الزايده    ايمن عبدالفتاح محمد محمد 28211041.51010.552.5السنطةالشهيد

صديق   51785 عبدالحميد حسن الزايده    جمال عبدالفتاح محمد محمد 39.53019.514.5152016.588.5السنطةالشهيد

البنا   51786 محمد عمرو الزايده    حسام عبدالفتاح محمد محمد 48.542نصف18.51.510.54.5السنطةالشهيد

العارف    51787 ابراهيم حسين زكى الزايده    حسين عبدالفتاح محمد محمد 34.515.51892.516.51363السنطةالشهيد
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الجداوى    51788 مصطفى على طلعت الزايده    خالد عبدالفتاح محمد محمد 33.51513.510.54.5161561.5السنطةالشهيد

صديق    51789 احمد سعيد اسامه الزايده    زياد عبدالفتاح محمد محمد 28.58.512.58413.512.562السنطةالشهيد

ابوالمال    51790 محمود عبدالحميد فكرى الزايده    زياد عبدالفتاح محمد محمد 216.511.57.53101451.5السنطةالشهيد

ورد    51791 رجب كامل محمد الزايده    سامح عبدالفتاح محمد محمد 38271913.513.52015.568السنطةالشهيد

الشرقاوي     51792 المليجى على سعيد وحيد الزايده    سعيد عبدالفتاح محمد محمد 337.57.584.514.517.564السنطةالشهيد

الزايده    51793 محمد عزت محمد الزايده    سليم عبدالفتاح محمد محمد 3.513.552واحد20644.5السنطةالشهيد

موسى    51794 فتوح شبل السعيد الزايده    شبل عبدالفتاح محمد محمد 32103.5521314.562.5السنطةالشهيد

القصراوي   51795 مرسى على الزايده    صابر عبدالفتاح محمد محمد 3616.51410317.51655.5السنطةالشهيد

تركي    51796 محمد صلح محمد الزايده    صلح عبدالفتاح محمد محمد 37.519.513.512.51019.516.556.5السنطةالشهيد

شليق    51797 محمد عبدالحميد عبدالناصر الزايده    عبدالحميد عبدالفتاح محمد محمد 35.525193.541113.589السنطةالشهيد

الفقى    51798 عبدالستار ربيع اسامه الزايده    عبدالرحمن عبدالفتاح محمد محمد 34.5151011419.751145السنطةالشهيد

فاخر    51799 احمد طه جمال الزايده    عبدالرحمن عبدالفتاح محمد محمد 37.524.51412.57.51913.585.5السنطةالشهيد

لبنه    51800 محمود محمد علء الزايده    عبدالرحمن عبدالفتاح محمد محمد 351514.57.52.515.51255السنطةالشهيد

السباخى    51801 عبدالعزيز عبدالغنى عبدالعزيز الزايده    عبدالغنى عبدالفتاح محمد محمد 1410.544.5واحد3010.511.57.5السنطةالشهيد

عبدالدايم    51802 مصطفى عبدالرازق محمد الزايده    عبدالله عبدالفتاح محمد محمد 309.57.57.52.59.51143.5السنطةالشهيد

ابوالمال    51803 محمود ابراهيم عاطف الزايده    علء عبدالفتاح محمد محمد 251710.57.54.515.514.552.5السنطةالشهيد

الشال    51804 محمد على احمد الزايده    على عبدالفتاح محمد محمد 3111118.5517.511.556.5السنطةالشهيد

زايد    51805 محمد السيد العيسوى الزايده    على عبدالفتاح محمد محمد 37.512.5911.581712.575السنطةالشهيد

الغباشى    51806 عبدالغفور عمر عاصم الزايده    عمر عبدالفتاح محمد محمد 37.5302014142016.578السنطةالشهيد

صديق    51807 عبدالمجيد السيد احمد الزايده    عمرو عبدالفتاح محمد محمد 26.512.5109.5315.51255السنطةالشهيد

اسماعيل    51808 عبدالحفيظ ابراهيم مصطفى الزايده    عمرو عبدالفتاح محمد محمد 38.52919.51315201656السنطةالشهيد

خطاب     51809 وصال محمد السيد ابراهيم الزايده    كريم عبدالفتاح محمد محمد 33.51215.513.5418.517.564السنطةالشهيد

فرج   51810 عبدالسلم محمد الزايده    كريم عبدالفتاح محمد محمد 38.528.5201515201675.5السنطةالشهيد
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عجيز    51811 ابراهيم محمد ابراهيم الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 33.52616.514.54.519.51677.5السنطةالشهيد

عزام    51812 المرسى محمد احمد الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 1113.576واحد28.51213.59.5السنطةالشهيد

النواوي   51813 محمدعلى احمد الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 3525.5189.510171475السنطةالشهيد

عماره   51814 محمود احمد الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 322419.57.54.51613.573السنطةالشهيد

ابوعوف    51815 سالم الششتاوى الجندى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 3727.5171212.51912.543السنطةالشهيد

صديق    51816 عبدالمعطى زكريا الدسوقى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 34.529.52013.51219.515.563.5السنطةالشهيد

الشال    51817 محمد عبدالله السيد الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 3621189.581911.573.5السنطةالشهيد
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غزاله    51818 احمد محمود الصبرى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 38.52919.51515201774السنطةالشهيد

ملوص    51819 محمد مسعد تامر الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 37.52718.512.57.519.514.575السنطةالشهيد

البر    51820 احمد عبدالفتاح خالد الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 3829.518.514.514.752014.573.5السنطةالشهيد

البهوتى    51821 سالم ابواليزيد رضا الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 32201595.2514.51464السنطةالشهيد

حشيش    51822 ابراهيم محمد صلح الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 35271913.59.5201275السنطةالشهيد

خطاب    51823 السيد عباس عادل الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 3528.51813.511.52012.555السنطةالشهيد

زهره    51824 محمد على عاطف الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 2521.5141131811.565السنطةالشهيد

اسماعيل    51825 مصطفى محمد عاطف الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 261914.5104.51511.563.5السنطةالشهيد

اسماعيل   51826 سعيد عبدالحميد الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 372416.510.57.5181285السنطةالشهيد

موسى    51827 السيد محمد قدرى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 1626107.53.511852.5السنطةالشهيد

ملوص    51828 عبدالمعطى محمد ماهر الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 34.53018.51211.518.51164السنطةالشهيد

اسماعيل     51829 محمد متولى محمد متولى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 332917.51311.51913.565السنطةالشهيد

خليل    51830 احمد ابراهيم مجدى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 3124.511.58917.51264السنطةالشهيد

ابوريه    51831 شحاته محمد مجدى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 30.521147.57.516.5862.5السنطةالشهيد

موسى    51832 ابراهيم محمود مجدى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 35.52717.51312.519.51683السنطةالشهيد

تركى    51833 السيد احمد محروس الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 25.516.5118.57.516.59.563السنطةالشهيد

صابر    51834 حسن احمد محمد الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 34.527.51648.5161466السنطةالشهيد

عزيزة    51835 محمود عبدالحميد محمود الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 1423.515257.514.546.5السنطةالشهيد

الشافعى   51836 عطيه مصطفى الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 35291954.52014.546.5السنطةالشهيد

صديق   51837 السيد ناصر الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 19.5191224.54.51265.5السنطةالشهيد

قشطه    51838 عبدالفتاح عبدالسلم ياسر الزايده    محمد عبدالفتاح محمد محمد 37.53018.51514.52019.5810السنطةالشهيد

محمد    51839 لطفى محمد طارق الزايده    محمود عبدالفتاح محمد محمد 34.52514.510516.514.568.5السنطةالشهيد

ورد    51840 محمد السيد محمد الزايده    محمود عبدالفتاح محمد محمد 363019.511.511.51914.576.5السنطةالشهيد
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اسماعيل    51841 محمد مختار محمد الزايده    محمود عبدالفتاح محمد محمد 35.526.5197.511159.567.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51842 مصطفى يوسف مصطفى الزايده    محمود عبدالفتاح محمد محمد 36.527.5177.55.51814.565السنطةالشهيد

الروينى   51843 المرسى ابراهيم الزايده    مصطفى عبدالفتاح محمد محمد 35.524.517108.52013.578السنطةالشهيد

عطاالله   51844 مصطفى عبدالحميد الزايده    مصطفى عبدالفتاح محمد محمد 8.51777واحد25.51611.52.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51845 محمد مصطفى لبيب الزايده    مصطفى عبدالفتاح محمد محمد 417.554واحد117.51.5واحدالسنطةالشهيد

جوهر   51846 احمد محمد الزايده    مصطفى عبدالفتاح محمد محمد 36.53019.51112.52017.576.5السنطةالشهيد

الجرشه    51847 محمد العليمى محمد الزايده    مصطفى عبدالفتاح محمد محمد 1416.51022.51.516.565.5السنطةالشهيد

عطالله    51848 عبدالغنى عبدالسميع محمد الزايده    مصطفى عبدالفتاح محمد محمد 36.52919.51313.519.514.566.5السنطةالشهيد

صابر    51849 حسن محمد محمود الزايده    مصطفى عبدالفتاح محمد محمد 2922.516.54.57.514.516.566.5السنطةالشهيد

جانب    51850 محمد كامل محمد الزايده    وجيه عبدالفتاح محمد محمد 373018.58.59.52018.557السنطةالشهيد

سليمان    51851 ابراهيم الزناتى ناصر الزايده    وليد عبدالفتاح محمد محمد 393019.5151419.51778.5السنطةالشهيد

الكومى    51852 عبدالحميد الكومى اسامه الزايده    يوسف عبدالفتاح محمد محمد 30261931013.514.557السنطةالشهيد

كشك    51853 محمد شوقى السيد الزايده    يوسف عبدالفتاح محمد محمد 34.5281657.5121477السنطةالشهيد

بركات    51854 بركات محمود السيد الزايده    يوسف عبدالفتاح محمد محمد 3626148.57.51816.567.5السنطةالشهيد

صديق   51855 ابراهيم بهاء الزايده    يوسف عبدالفتاح محمد محمد 2.5121155واحد1815.510السنطةالشهيد

ناصف    51856 عبدالفتاح ابراهيم شريف الزايده    يوسف عبدالفتاح محمد محمد 38.5291911.514.75201677السنطةالشهيد

تركى     51857 عبداللطيف محمد ماهر محمد الزايده    يوسف عبدالفتاح محمد محمد 383019.751414.5201674.5السنطةالشهيد

القطورى   51858 عبدالهادى احمد الزايده    اسراء عبدالفتاح محمد محمد 39281914142017.559.5السنطةالشهيد

عزيزه    51859 الصاوى حسنى الصاوى الزايده    اسراء عبدالفتاح محمد محمد 342316118.52016.567السنطةالشهيد

الشافعى    51860 القطب السيد جمال الزايده    اسراء عبدالفتاح محمد محمد 2916.515.57.581913.564.5السنطةالشهيد

عبدالسميع   51861 عبدالكريم عبدالسميع الزايده    اسراء عبدالفتاح محمد محمد 3728.5191312.52016.567السنطةالشهيد

الشال    51862 السيد احمد ابراهيم الزايده    اسماء عبدالفتاح محمد محمد 3121142.53.517.514.576السنطةالشهيد

العباسى    51863 احمد ابواليزيد فتحى الزايده    اسماء عبدالفتاح محمد محمد 27.515103.531714.565.5السنطةالشهيد
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اسماعيل    51864 عبدالعليم رياض محسن الزايده    اسماء عبدالفتاح محمد محمد 328.5103.55141676.5السنطةالشهيد

الكومي    51865 على سعيد محمد الزايده    اسماء عبدالفتاح محمد محمد 16.5962310.513.564السنطةالشهيد

زايد    51866 مصطفى الدسوقى مصطفى الزايده    اسماء عبدالفتاح محمد محمد 29.517.5103.5315.52073السنطةالشهيد

زايد    51867 احمد فهمى وجيه الزايده    اسماء عبدالفتاح محمد محمد 362816.5108.51918.564السنطةالشهيد

العزب    51868 زايد السيد زايد الزايده    اميره عبدالفتاح محمد محمد 3022.516.513.57.517.51564.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51869 ابراهيم السعيد سامى الزايده    اميره عبدالفتاح محمد محمد 38302014.515201778السنطةالشهيد

الشاعر    51870 عبدالحميد على عبدالحميد الزايده    اميره عبدالفتاح محمد محمد 352915.513.5121916.567السنطةالشهيد

الفقى   51871 احمد فتحى الزايده    اميره عبدالفتاح محمد محمد 39.53019.51514.52016.567.5السنطةالشهيد

الفقي    51872 السيد عبدالقادر محمود الزايده    اميره عبدالفتاح محمد محمد 3628.5128.58.5201767السنطةالشهيد

حسن   51873 حسن نصر الزايده    اميره عبدالفتاح محمد محمد 35.5261713.58.5201566.5السنطةالشهيد

عماره     51874 يوسف كامل محمد جمال الزايده    امينه عبدالفتاح محمد محمد 34221087.519.51467.5السنطةالشهيد

صديق    51875 كامل خميس شريف الزايده    ايمان عبدالفتاح محمد محمد 353018.51211.52015.576.5السنطةالشهيد

ابويوسف     51876 السيد المصلحى السيد محمد الزايده    ايمان عبدالفتاح محمد محمد 21.51973.58191154السنطةالشهيد

فاخر    51877 عبدالحفيظ نجد ابراهيم الزايده    ايه عبدالفتاح محمد محمد 3629.519.512.513201676.5السنطةالشهيد

ورد    51878 البهى ابراهيم البهى الزايده    ايه عبدالفتاح محمد محمد واحد3126128.54.2519147السنطةالشهيد

الشرقاوي    51879 البرعى احمد عماد الزايده    ايه عبدالفتاح محمد محمد 342414.510.511.51817.575السنطةالشهيد

الشرقاوي    51880 الدين جمال السيد الزايده    بسمه عبدالفتاح محمد محمد 382515.58.510.51914.575السنطةالشهيد

عزيزه    51881 ابراهيم جابر ابراهيم الزايده    تقى عبدالفتاح محمد محمد 3524.51810102018.576السنطةالشهيد

لع    51882 الخا عبدالجواد محمود الزايده    تقى عبدالفتاح محمد محمد 39.527.519.51313.519.518.577السنطةالشهيد

الفقى    51883 عبدالمجيد محمد مسعد الزايده    تقى عبدالفتاح محمد محمد 29.526124.755.75141594السنطةالشهيد

الششتاوى     51884 السيد منير محمد تامر الزايده    حبيبه عبدالفتاح محمد محمد 31.52575.5517.514.577السنطةالشهيد

خطاب    51885 محمد السيد سعيد الزايده    حبيبه عبدالفتاح محمد محمد 38.53019.751515202079السنطةالشهيد

مدين    51886 محمد على فوزى الزايده    حبيبه عبدالفتاح محمد محمد 372718.511.511.5201885.5السنطةالشهيد
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زايد    51887 محمد فتوح محمد الزايده    حبيبه عبدالفتاح محمد محمد 38.529.519.51315201978السنطةالشهيد

موسى    51888 احمد محمد علء الزايده    حنان عبدالفتاح محمد محمد 29227.57.52.51915.575.5السنطةالشهيد

فرج     51889 الدوله قمر مفتاح عاطف الزايده    خلود عبدالفتاح محمد محمد 35.5301612.513.52014.578.5السنطةالشهيد

عجيزه   51890 ابراهيم الدسوقى الزايده    داليا عبدالفتاح محمد محمد 3930191514.52019810السنطةالشهيد

زهره    51891 احمد فتوح احمد الزايده    دعاء عبدالفتاح محمد محمد 29.5251242.75181172السنطةالشهيد

غنيم   51892 محمدكامل عبدالمعطى الزايده    دعاء عبدالفتاح محمد محمد 321710107.5191776.5السنطةالشهيد

السباعى    51893 عبدالحميد قناوى عطوه الزايده    دعاء عبدالفتاح محمد محمد 3930191415201978السنطةالشهيد

ابوالمال    51894 عبدالحميد احمد عبدالعظيم الزايده    دينا عبدالفتاح محمد محمد 37.528.519.514142016.579السنطةالشهيد

تركى    51895 السيد احمد خالد الزايده    رانيا عبدالفتاح محمد محمد 37.53015.512.5132013.588.5السنطةالشهيد

اسماعيل   51896 السيد احمد الزايده    رحاب عبدالفتاح محمد محمد 3930191313201789السنطةالشهيد

السباخى    51897 مصطفى عصام محمود الزايده    روان عبدالفتاح محمد محمد 3020.510.57.59171464السنطةالشهيد

خطاب    51898 السيد محمد الجميل الزايده    ريهام عبدالفتاح محمد محمد 27.518.5115.5916.511.565السنطةالشهيد

فاخر    51899 على فهيم هانى الزايده    زينب عبدالفتاح محمد محمد 382816.513.511201785.5السنطةالشهيد

قشطه   51900 المهدى رشدى الزايده    ساره عبدالفتاح محمد محمد 31.530102.752.51912.586.5السنطةالشهيد

ملوص    51901 الحسينى السيد عادل الزايده    ساره عبدالفتاح محمد محمد 3727189919.51487السنطةالشهيد

حشيش    51902 عيد ابواليزيد نبيل الزايده    ساره عبدالفتاح محمد محمد 382818.511.5132014.577السنطةالشهيد

اسماعيل   51903 السيد صابر الزايده    سعاد عبدالفتاح محمد محمد 28.51675.57.514.51463السنطةالشهيد

الفقي    51904 حجازى محمد عاصم الزايده    سلمى عبدالفتاح محمد محمد 24.5364.5410.512.561.5السنطةالشهيد

فاخر    51905 احمد طه ابواليزيد الزايده    سلوى عبدالفتاح محمد محمد 40302014152018.579السنطةالشهيد

موسى    51906 يوسف القناوى مصطفى الزايده    سماح عبدالفتاح محمد محمد 37.53018.513.5142018.579.5السنطةالشهيد

الفقي   51907 عاطف تامر الزايده    شهد عبدالفتاح محمد محمد 39261912.514201875السنطةالشهيد

ورد    51908 البهى محمد سامى الزايده    شهد عبدالفتاح محمد محمد 3216634.51713.573السنطةالشهيد

اسماعيل    51909 السيد اسماعيل طلعت الزايده    شهد عبدالفتاح محمد محمد 3824.51612.513.518.51466السنطةالشهيد
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عبدالجليل    51910 محمد محمد فتحى الزايده    شهد عبدالفتاح محمد محمد 36.52212.57.5518.51263السنطةالشهيد

شيحه    51911 عبدالغنى عبدالمطلب محمد الزايده    شهد عبدالفتاح محمد محمد 34.52113.58.51018.515.565السنطةالشهيد

محرم     51912 السيد عبدالسلم مصطفى مختار الزايده    شهد عبدالفتاح محمد محمد 33.515.510.594.517.51163.5السنطةالشهيد

ورد   51913 عبدالله ياسر الزايده    شهد عبدالفتاح محمد محمد 38.528171414201686السنطةالشهيد

الشافعى    51914 القطب السيد جمال الزايده    شيماء عبدالفتاح محمد محمد 36191610.510.52014.563السنطةالشهيد

ابراهيم    51915 ابراهيم احمد الزهراء الزايده    فاطمه عبدالفتاح محمد محمد 26.5251132.251413.583السنطةالشهيد

موسى    51916 فتوح عبدالخالق محمد الزايده    فرحه عبدالفتاح محمد محمد 22.5114221010.564السنطةالشهيد

عزيز   51917 محمد عبدالفتاح الزايده    لبيبه عبدالفتاح محمد محمد 15.58.52.51.53109.562.5السنطةالشهيد

نوفل   51918 مصطفى احمد الزايده    مروه عبدالفتاح محمد محمد 29.51577.54.51414.575.5السنطةالشهيد

الغباشى   51919 محمدعبدالغفور شوقى الزايده    مروه عبدالفتاح محمد محمد 38.530181514.5201676السنطةالشهيد

صديق    51920 محمد عبدالمنعم محمد الزايده    مروه عبدالفتاح محمد محمد 35.522109816.51785.5السنطةالشهيد

المل   51921 طه الشحات الزايده    مريم عبدالفتاح محمد محمد 37.523.510108.519.51476.5السنطةالشهيد

حجر    51922 عبدالقادر سعيد ايمن الزايده    مريم عبدالفتاح محمد محمد 39.530191211.52018.567.5السنطةالشهيد

النواوي    51923 العليمى على عبدالعاطى الزايده    مريم عبدالفتاح محمد محمد 39.52919.512121917.588السنطةالشهيد

اسماعيل    51924 شاكر محمد عبدالغنى الزايده    مريم عبدالفتاح محمد محمد 39.52719.514.51519.51978.5السنطةالشهيد

صديق   51925 جابرعلى على الزايده    مريم عبدالفتاح محمد محمد 28.51710.554.5131697.5السنطةالشهيد

المزين    51926 السيد عطيه وليد الزايده    مريم عبدالفتاح محمد محمد 3929.519.513.513.51918.578.5السنطةالشهيد

المليجى    51927 رجب بلل الله الزايده    منه عبدالفتاح محمد محمد 32.518107.52.512.51146.5السنطةالشهيد

اسماعيل     51928 مصطفى محمد سامى الله الزايده    منه عبدالفتاح محمد محمد 38.526.519.512.5141914.587.5السنطةالشهيد

فاخر    51929 نجدعبدالحفيظ محمد الله الزايده    منه عبدالفتاح محمد محمد 403017.51515201898.5السنطةالشهيد

الفارسى     51930 على الشافعى ناصر الله الزايده    منه عبدالفتاح محمد محمد 4030201515201999السنطةالشهيد

صديق     51931 صديق محمد ياسر الله الزايده    منه عبدالفتاح محمد محمد 3024536.5171489السنطةالشهيد

عبدالله    51932 محمود محمد على الزايده    منه عبدالفتاح محمد محمد 37.520112.256.51615.598السنطةالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2418

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حشيش    51933 سالم عبدالوهاب محمد الزايده    منه عبدالفتاح محمد محمد 34.525.515.512.512.5171399السنطةالشهيد

الله     51934 عطا عبدالغنى محمد علء الزايده    منيره عبدالفتاح محمد محمد 37.525.517.510.59171598.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51935 عبدالفتاح ابراهيم محمد الزايده    مها عبدالفتاح محمد محمد 37.526107.59.517.513.597السنطةالشهيد

اسماعيل    51936 عبدالعال الدسوقى اسامه الزايده    مياده عبدالفتاح محمد محمد 38.52719.51313.5191998.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51937 عبدالعال الدسوقى سامح الزايده    ناديه عبدالفتاح محمد محمد 392818.5881918.599.5السنطةالشهيد

اسماعيل    51938 السباعى المغاورى طارق الزايده    ناديه عبدالفتاح محمد محمد 40291914.514.52018.5910السنطةالشهيد

عجيزه    51939 ابراهيم المحمدى ابراهيم الزايده    نانسى عبدالفتاح محمد محمد 33.524.510.514.510.515.518.595.5السنطةالشهيد

خضر    51940 احمد محمود سعيد الزايده    نانسى عبدالفتاح محمد محمد 362816.514.5111915.573السنطةالشهيد

موسى    51941 فتوح ذكى سامح الزايده    ندا عبدالفتاح محمد محمد 351516.512.511.52015.561.5السنطةالشهيد

الجمال   51942 ابراهيم ممدوح الزايده    نرمين عبدالفتاح محمد محمد 282010135.515.51384.5السنطةالشهيد

الغباشي    51943 عبدالغفور عمر عاصم الزايده    نوال عبدالفتاح محمد محمد 3627.519.513.5818.51786.5السنطةالشهيد

الروينى   51944 المرسى ابراهيم الزايده    نورهان عبدالفتاح محمد محمد 37.527.515.513.510201583.5السنطةالشهيد

حشيش    51945 رجب السيد ايهاب الزايده    نورهان عبدالفتاح محمد محمد 34.58.51010.57.519.51572.5السنطةالشهيد

شادى    51946 حافظ رزق محمد الزايده    نورهان عبدالفتاح محمد محمد 39.5301913.515201577السنطةالشهيد

اسماعيل    51947 عبدالعال بركات ناصر الزايده    نورهان عبدالفتاح محمد محمد 36.520.511.5137.518.51874.5السنطةالشهيد

خطاب     51948 وصال محمد السيد ابراهيم الزايده    هاجر عبدالفتاح محمد محمد 338.511.5147.515.512.571.5السنطةالشهيد

الفقى    51949 السيد على عبدالحفيظ الزايده    هاجر عبدالفتاح محمد محمد 3296.513.5511.5673.5السنطةالشهيد

النواوي   51950 على عبدالمنعم الزايده    هاجر عبدالفتاح محمد محمد 39.53019.514.5152016.579.5السنطةالشهيد

زنفل    51951 عبدالعزيز محمد محمد الزايده    هاجر عبدالفتاح محمد محمد 3826.51414121917.583.5السنطةالشهيد

عبدالنبي    51952 عبدالله محمد محمد الزايده    هاجر عبدالفتاح محمد محمد 361511.5139.517.51353.5السنطةالشهيد

حشيش    51953 العيسوى المحمدى ياسر الزايده    هاجر عبدالفتاح محمد محمد 37.5241714.510.51816.556السنطةالشهيد

راضى    51954 السيد فتوح عادل الزايده    هانم عبدالفتاح محمد محمد 37.53019.51414.52017.567.5السنطةالشهيد

زهره    51955 عبدالكريم ابراهيم علء الزايده    هانم عبدالفتاح محمد محمد 39301914.5142017.5710السنطةالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2419

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ملوص    51956 فتوح احمد نادر الزايده    ياسمين عبدالفتاح محمد محمد 3825.51714.5121715.574السنطةالشهيد

خضر    51957 احمد على هانى الزايده    ياسمين عبدالفتاح محمد محمد 37.52919.514.51419.515.587.5السنطةالشهيد

البر   51958 فتحى محمد الزايده    يسرا عبدالفتاح محمد محمد 37.525.5151212.519.51555.5السنطةالشهيد

العزرى     51959 محمد فهمى المشتركة   ابراهيم شكر شكر 139.537.57.511.59.543السنطةمحمد

عبيد   51960 ابراهيم ابوالعنين المشتركة   ابراهيم شكر شكر 1612.55.55.5511763.5السنطةمحمد

يسن   51961 عبدالعزيز رمضان المشتركة   ابراهيم شكر شكر 393019.5151419.516.563.5السنطةمحمد

البربرى   51962 مصطفى رمضان المشتركة   ابراهيم شكر شكر 3616.51913.513191673.5السنطةمحمد

العوفى   51963 محمد محمد المشتركة   ابراهيم شكر شكر 36.51513.51310.519.51664.5السنطةمحمد

خطاب   51964 ابوالمعاطى ابوالمعاطى المشتركة   احمد شكر شكر 6.5945.53.511.51163السنطةمحمد

رجب   51965 عطيه حمدى المشتركة   احمد شكر شكر 37.526.51614.514.519.516.559.5السنطةمحمد

وردة   51966 احمد رضا المشتركة   احمد شكر شكر 24.595.513811.512.577السنطةمحمد

حسن   51967 عبدالفتاح سعد المشتركة   احمد شكر شكر 2720485.515.5977السنطةمحمد

ابوالمعاطى   51968 حسن سعيد المشتركة   احمد شكر شكر 37.5261013.51519.510.577.5السنطةمحمد

غنيم    51969 يوسف انور عادل المشتركة   احمد شكر شكر 382819.514.51519.51469السنطةمحمد

سعده   51970 الحسينى كمال المشتركة   احمد شكر شكر 38.515.51011.511191556.5السنطةمحمد

عيسى   51971 عبدالحى محمد المشتركة   احمد شكر شكر 36.51512.51212191564السنطةمحمد

عبدالدايم   51972 على محمد المشتركة   احمد شكر شكر 38.525.51814.513191665السنطةمحمد
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لشين   51973 صبحى وليد المشتركة   احمد شكر شكر 35.51618.511.511.517.513.544السنطةمحمد

البردينى   51974 عرابى محمد المشتركة   اشرف شكر شكر 17.511.538.5316.51244السنطةمحمد

عطاالله   51975 السعيد مصطفى المشتركة   السعيد شكر شكر 3823.516.5151417.516.545.5السنطةمحمد

خليل   51976 السيد مجدى المشتركة   السيد شكر شكر 36.522.51011101617.575السنطةمحمد

شادى   51977 السيد نجاح المشتركة   امير شكر شكر 38.521.5101110.5181564السنطةمحمد

عياد   51978 عبداللطيف وليد المشتركة   امير شكر شكر 36.518.53.58.58.5171453.5السنطةمحمد

محمد   51979 امين محمد المشتركة   امين شكر شكر 341538.57.516.51467السنطةمحمد

عطيه   51980 ربيع ايمن المشتركة   حسن شكر شكر 2793.57.541011.543.5السنطةمحمد

شادى   51981 عبدالله قاسم المشتركة   حسن شكر شكر 304.56.57.54115.563السنطةمحمد

عبيد   51982 رأفت مصطفى المشتركة   رأفت شكر شكر 325.510.59.5512974السنطةمحمد

الغنيمى    51983 الله فرج ابراهيم المشتركة   زياد شكر شكر 372214.512.510.517.51783.5السنطةمحمد

السيد   51984 سليمان محمد المشتركة   سليمان شكر شكر 3211711.55.5141284.5السنطةمحمد

حسان   51985 حسن خالد المشتركة   صابر شكر شكر 21.577.57.531011.582السنطةمحمد

عبيد   51986 ابوالعنين نبيه المشتركة   عبدالحميد شكر شكر 305.55.59.5410.514.573.5السنطةمحمد

تعلب   51987 عبدالوهاب محمد المشتركة   عبدالوهاب شكر شكر 34.58.510139.51418.588السنطةمحمد

غنيم   51988 محمد مصطفى المشتركة   عزت شكر شكر 39.529201515201988السنطةمحمد

تركى   51989 شاكر عبدالمطلب المشتركة   علء شكر شكر 37.522161413.5191786السنطةمحمد

المرسى   51990 فتحى ابراهيم المشتركة   على شكر شكر 39.527.520141519.51586.5السنطةمحمد

خليفه   51991 على احمد المشتركة   على شكر شكر 26.59.512103.512.5873.5السنطةمحمد

لشين   51992 زكريا اشرف المشتركة   على شكر شكر 17.57.55336952السنطةمحمد

عبيد   51993 محمد محمد المشتركة   على شكر شكر 30.584.57.5511772.5السنطةمحمد

خليل   51994 شوقى محمد المشتركة   فتحى شكر شكر 31.586.58.57.5129.572.5السنطةمحمد

غنيم   51995 فوزى حامد المشتركة   فوزى شكر شكر 25.56.57.585137.572السنطةمحمد
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خطاب   51996 فوزى عاطف المشتركة   فوزى شكر شكر 4.5682.5واحد14.555.53السنطةمحمد

غنيم   51997 لطفى اسعد المشتركة   كريم شكر شكر 2511.567.52.512.5883السنطةمحمد

شاهين   51998 ابوالمعاطى زكريا المشتركة   كريم شكر شكر 36211612.5111713.574.5السنطةمحمد

الوصيف    51999 محمود محمد محمد المشتركة   كريم شكر شكر 37.5292013.514.5201888السنطةمحمد

البربرى   52000 ابراهيم احمد المشتركة   محمد شكر شكر 3671410.5512.516.585السنطةمحمد

لشين   52001 محمد حامد المشتركة   محمد شكر شكر 3920.519.7512.58.516.51875السنطةمحمد

الشوربجى   52002 ابراهيم صفوت المشتركة   محمد شكر شكر 39.530201414.7519.7517.588السنطةمحمد

عبيد   52003 هلل عبدالحميد المشتركة   محمد شكر شكر 32.5151011.512.513.751275.5السنطةمحمد

الحزاب    52004 صديق محمد عبدالعزيز المشتركة   محمد شكر شكر 34.51513.511.51215.251285.5السنطةمحمد

خليل   52005 شوقى فتحى المشتركة   محمد شكر شكر 36.518.513111116.751076السنطةمحمد

عيسى   52006 عبدالحى محمد المشتركة   محمد شكر شكر 6.511102.529.75663.5السنطةمحمد
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العوفى   52007 على نزيه المشتركة   محمد شكر شكر 39301814.514.519.513.595.5السنطةمحمد

لشين   52008 محمد وائل المشتركة   محمد شكر شكر 31.517137.59.514.513.584.5السنطةمحمد

البربرى   52009 مصطفى رمضان المشتركة   محمود شكر شكر 38.52920141519.513.584.5السنطةمحمد

بخيت    52010 فرج سعد المشتركة   محمود شكر شكر 3.56.5973.5واحد9.59.57.5السنطةمحمد

الباز   52011 عبدالقادر سليمان المشتركة   محمود شكر شكر 39.53019.514.514.5201985.5السنطةمحمد

سماطه   52012 ابراهيم شرف المشتركة   محمود شكر شكر 302815.57.51312.7514.575.5السنطةمحمد

رضوان   52013 احمد علءالدين المشتركة   محمود شكر شكر 38.52918.514.514.52017.587.5السنطةمحمد

عبيد   52014 محمد محمد المشتركة   مدحت شكر شكر 5.574.574.5نصف4155السنطةمحمد

غنيم   52015 لطفى احمد المشتركة   مصطفى شكر شكر 342112.54.57.511775السنطةمحمد

غنيم   52016 رمضان ذكريا المشتركة   معاذ شكر شكر 177.56248.5794السنطةمحمد

ابودسوقى   52017 عبدالفتاح عيسى المشتركة   معتز شكر شكر 35231057.512.7511.583السنطةمحمد

تعلب   52018 عبدالوهاب الحسانين المشتركة   مؤمن شكر شكر 37.5301414.514201497السنطةمحمد

عيسى   52019 مخيمر عبدالعزيز المشتركة   نادر شكر شكر 13.571047.513.759.575.5السنطةمحمد

الدسوقى   52020 فوزى يحى المشتركة   نادر شكر شكر 372513.59.5915.51376.5السنطةمحمد

الصياد   52021 حسن شعبان المشتركة   يوسف شكر شكر 32.518.510.57.5914.510.575السنطةمحمد

تركى   52022 شاكر عبدالوهاب المشتركة   اسراء شكر شكر 393020151418.7515.565.5السنطةمحمد

ابوالوفا   52023 سعد مسعد المشتركة   اسراء شكر شكر 36.52918.513.51319.251276.5السنطةمحمد

البربرى   52024 عبدالعزيز احمد المشتركة   امل شكر شكر 2415107.58.510.57.565.5السنطةمحمد

الدسوقى   52025 فوزى فوزى المشتركة   انجى شكر شكر 24151055.57.51266.5السنطةمحمد

بدوى   52026 محمود حامد المشتركة   ايمان شكر شكر 9.51241.54.57.259.565.5السنطةمحمد

الجمل   52027 سعد طارق المشتركة   ايمان شكر شكر 34.52412.5119141464.5السنطةمحمد

غنيم   52028 محمد علء المشتركة   ايمان شكر شكر 18.5107.5258654.5السنطةمحمد

عبدالدايم   52029 على وائل المشتركة   ايناس شكر شكر 342315.57.51014.258.574.5السنطةمحمد
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شاهين   52030 على المتولى المشتركة   ايه شكر شكر 20.511.564913.58.573.5السنطةمحمد

غنيم   52031 حلمى زكى المشتركة   ايه شكر شكر 332110.5111213.259.563.5السنطةمحمد
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الشوربجى   52032 يوسف شعبان المشتركة   ايه شكر شكر 3111104.5499.564السنطةمحمد

عافية   52033 عبدالحميد عادل المشتركة   ايه شكر شكر 39.53019.51414.5201882السنطةمحمد

سليمان   52034 ابوالمعاطى محمد المشتركة   ايه شكر شكر 11.587.52.526.757.559.5السنطةمحمد

وردة   52035 ابراهيم احمد المشتركة   بسمله شكر شكر 69.53.5338.58.565السنطةمحمد

النجار   52036 عبدالحميد السيداحمد المشتركة   بسمه شكر شكر 322017911.5171373.5السنطةمحمد

غنيم   52037 حلمى عبدالفتاح المشتركة   بسمه شكر شكر 32.5177.554146.565.5السنطةمحمد

عياد   52038 على السيد المشتركة   بسنت شكر شكر 33.518.5107.57.516.51375.5السنطةمحمد

الشوربجى   52039 فتحى توفيق المشتركة   بشرى شكر شكر 3624167.5915.751774.5السنطةمحمد

زعير   52040 محمد فتحى المشتركة   بشرى شكر شكر 2210.57.55212.251057السنطةمحمد

الحزاب   52041 عبدالله حامد المشتركة   حبيبه شكر شكر 37.523.5178.51018.2512.573السنطةمحمد

عبيد   52042 عبدالوهاب عبدالوهاب المشتركة   داليا شكر شكر 351912.591015.2511.574.5السنطةمحمد

عيسى   52043 عبدالله عبدالله المشتركة   دينا شكر شكر 35.5211581115.751473.5السنطةمحمد

غنيم   52044 محمد عزت المشتركة   رانيا شكر شكر 24.56.563210.59.563.5السنطةمحمد

الشوربجى   52045 زكريا ابراهيم المشتركة   رقيه شكر شكر 39.528.51813.51519.51982.5السنطةمحمد

الغنيمى   52046 محمد عبدالعزيز المشتركة   روان شكر شكر 30.515101.5712.25954السنطةمحمد

عطيه   52047 احمد فرج المشتركة   روان شكر شكر 31191511911.7513.552.5السنطةمحمد

عبيد   52048 طه رمزى المشتركة   ريم شكر شكر 3930201415201555.5السنطةمحمد

غنيم   52049 محمد ابراهيم المشتركة   ريناء شكر شكر 38.530181414.7519.51457السنطةمحمد

عبدالدايم   52050 عبدالوهاب عبدالفتاح المشتركة   سمر شكر شكر 3926.514.513.51418.51567السنطةمحمد

رضوان   52051 عبدالونيسشوقى المشتركة   سمر شكر شكر 10.51710324.5645السنطةمحمد

حسن   52052 العشماوى السعيد المشتركة   شروق شكر شكر 3926.5151311.515.51457.5السنطةمحمد

سراج   52053 عبدالقادر عبدالقادر المشتركة   شروق شكر شكر 392816.5141419.51257السنطةمحمد

رضوان   52054 شوقى ناجح المشتركة   شروق شكر شكر 24.5181052.56.59.553.5السنطةمحمد
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حسن   52055 محمد مصطفى المشتركة   شيماء شكر شكر 38.5211811.57.519.514.553.5السنطةمحمد

لشين   52056 السعيد عبدالله المشتركة   صباح شكر شكر 39.52310.51151213.557السنطةمحمد

فانوس   52057 عوض شعبان المشتركة   عزيزه شكر شكر 34.519107.54101666السنطةمحمد

شادى   52058 فتحى محمود المشتركة   علياء شكر شكر 372814.512.51118.510.566السنطةمحمد

تعلب   52059 محمد اسامه المشتركة   فاتن شكر شكر 4752.5نصف15.51510.53.5السنطةمحمد

الباز   52060 عبدالقادر اشرف المشتركة   ليلى شكر شكر 37.52713.51010.51716.554السنطةمحمد

ياسين   52061 عبدالحميد طارق المشتركة   مروى شكر شكر 5.551.5صفرنصف10.510.5101.5السنطةمحمد

سراج   52062 ابوالعز مدحت المشتركة   مريم شكر شكر 28.5157.57.58710.554السنطةمحمد

سعده   52063 ابراهيم احمد المشتركة   ملك شكر شكر 34.52814.512.510.51911.554.5السنطةمحمد

عوض   52064 ابراهيم عبدالرحيم المشتركة   ملك شكر شكر 34.52510.57.57.581156السنطةمحمد

قنصوه    52065 ابراهيم احمد حليم المشتركة   منال شكر شكر 2522.537.5588.554السنطةمحمد

البردينى   52066 الشحات اشرف المشتركة   منه شكر شكر 33.522.5147.5419.51053.5السنطةمحمد

سرور    52067 زكى ابراهيم الله المشتركة   منه شكر شكر 37.526191211201854السنطةمحمد

البربرى    52068 مصطفى ابراهيم الله المشتركة   منه شكر شكر 37.527.517.511.57.515.51653.5السنطةمحمد

لشين    52069 عبدالحميد المنشاوى الله المشتركة   منه شكر شكر 33.519.512.57.581110.556.5السنطةمحمد

ابوالوفا    52070 سعد وهبه الله المشتركة   منه شكر شكر 38.53019.51515201879.5السنطةمحمد

عبالفتاح   52071 عبدالمنصف وجيه المشتركة   منى شكر شكر 3319.510538954السنطةمحمد

مطيط   52072 رجب السعيد المشتركة   ميسون شكر شكر 38.53016.51113.519.514.566السنطةمحمد

الوصيف   52073 عبدالرحمن وجيه المشتركة   ميسون شكر شكر 3.53.554نصف10.51541.5السنطةمحمد

حمودة   52074 حموده ابراهيم المشتركة   ندا شكر شكر 28191042.591551.5السنطةمحمد

يسن   52075 عبدالعزيز الشحات المشتركة   ندا شكر شكر 38.525137.551515.555السنطةمحمد

عبيد   52076 عبدالعزيز هانئ المشتركة   ندى شكر شكر 39.53017.51414.519.516.568.5السنطةمحمد

الوصيف   52077 عبدالرحمن رزق المشتركة   نرمين شكر شكر 39.528.519.514.514.52019.568.5السنطةمحمد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2426

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العطار   52078 فتوح ابراهيم المشتركة   نورهان شكر شكر 37.5291813818.51364السنطةمحمد

عيد   52079 فرج ابراهيم المشتركة   نورهان شكر شكر 553نصفواحدواحد11114.5السنطةمحمد

ابوعافيه   52080 احمد محمد المشتركة   نورهان شكر شكر 37.52916910.51211.555السنطةمحمد

الدباوى   52081 طه ياسين المشتركة   نورهان شكر شكر 31.516.5143.53712.553السنطةمحمد

العوفى   52082 محمد عبدالله المشتركة   هاجر شكر شكر 3727.519.5111118.516.559السنطةمحمد

الشوربجى   52083 محمد امين المشتركة   هايدى شكر شكر 38.52818111017.516.559.5السنطةمحمد

الغنيمى   52084 محمد عبدالوهاب المشتركة   هبةالله شكر شكر 3620.510107.5131156السنطةمحمد

اسماعيل   52085 ابراهيم ابراهيم المشتركة   يمنى شكر شكر 362718.510.5101813.555.5السنطةمحمد

داود   52086 حافظ محمد 12.51156.5نصف32.511.5107.5السنطةاحمد

العجورى   52087 محمد عبدالمولى 10845صفر26.59.5103السنطةالسعيد

قورة   52088 السيد فؤاد 252.542.5واحد136.54.5السنطةالسيد

فرج    52089 فرج عبدالفتاح 27.515111.52.513.58.563السنطةحسام

العمريطى   52090 عبدالفتاح محمد 1410.55.52.52.56.54.563.5السنطةعلء

رضوان   52091 عليوه ابراهيم 3826.518.514.514.7519.518.564.5السنطةعمر

داود   52092 لطفى شحته 29.510.512.522.512973السنطةكارم

داود   52093 محمد ابراهيم 2.511452.5صفر11.59.56السنطةمحمد

داود   52094 عبدالوهاب احمد 21.5862.51.511341.5السنطةمحمد

حارون   52095 الصاوى البندارى 7.58.561.5نصف211561.5السنطةمحمد

البدوى   52096 عبدالمعبود السيد 5.5771.5واحد9.55.52.52السنطةمحمد

ابوعبدالله   52097 فتحى رفعت واحد109.55نصف318.5102السنطةمحمد

ابوطالب   52098 عبدالمقصود محمود واحد6.53.54واحد7.54.551.5السنطةمحمد

عبدالستار   52099 المتولى عبدالستار 33221611.511201875السنطةاسماء

احمد    52100 سيد عبدالمنصف السيد 3220.511431212.573السنطةاميره
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قوره    52101 حسن عبدالموجود السيد 2.51111.563نصف2757السنطةاميره

العطار   52102 طه رمضان 1.512.5763.5واحد2576.5السنطةايه

قوره   52103 فتوح اشرف 109.581.5واحد17.51161.5السنطةرانيا

قورة   52104 فتوح اشرف غـغـغـغـغـغـغـغـغـالسنطةروان

المحمدى   52105 ابراهيم ابراهيم 211051.53.511.5772السنطةسميه

قورة   52106 على رمضان 25.51051.5310.58.572السنطةشيماء

الشرشابى   52107 محمد فوزى 351511.55315.51772.5السنطةعايده

الصباغ   52108 البندارى السيد 34.517137.5619.51973السنطةعزه

قوره   52109 السيد فؤاد غـغـغـغـغـغـغـغـغـالسنطةفايقه

ابراهيم   52110 ابراهيم حمدى 2587.52.51.512.59.582.5السنطةفيفى

حسن    52111 احمد عبدالقادر السيد 3416.51610.58181772.5السنطةمريم

عماره   52112 احمد رضا 321513851714.572.5السنطةمنه

ابوالنجا    52113 ابراهيم عبدالعليم عبدالعليم 3520.51312.57.5181663السنطةوفاء

عامر     52114 عبدالرحمن محمد محمد سعيد 3410.515.57.54.517.512.572السنطةيارا

سند    52115 زكريا حلمى جمال بشندلت     احمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.525201414.75201987السنطةالشهيد

رخا    52116 بشير محمد خالد بشندلت     احمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38.528.5201414.7519.517.587السنطةالشهيد

عبدالقادرخطاب   52117 محمد روحى بشندلت     احمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 35.529.519.514112016.587السنطةالشهيد

شاهين    52118 فرج مصطفى سمير بشندلت     احمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 37.52914.511.5618.51875.5السنطةالشهيد

هيبه    52119 على جميل مصطفى بشندلت     احمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 207.57.5103.518.515.574.5السنطةالشهيد

نوفل    52120 عبدالكريم فوزى وائل بشندلت     احمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3930201415201986السنطةالشهيد

احمد    52121 ابوالقاسم عبدالنافع وليد بشندلت     احمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38.530191411.5201886.5السنطةالشهيد

مرزوق    52122 ابراهيم محمد عبدالله بشندلت     الحسينى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38.528.519.512.511.519.51784.5السنطةالشهيد

خطاب     52123 الدين زين رمضان فتوح بشندلت     رمضان العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.530201415201986.5السنطةالشهيد
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الرفاعى   52124 ابوالخير سعيد بشندلت     سمير العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 37.520.516.512.512.5201674.5السنطةالشهيد

نوفل    52125 حسب سعد محمد بشندلت     شادى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3423.51913.510.5191265السنطةالشهيد

زكى    52126 صالح اشرف محمد بشندلت     صالح العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 33.5221413.57.519.51265السنطةالشهيد

سند     52127 عبدالقوى ابراهيم الدين صلح بشندلت     عبدالرحمن العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 37.5292013.515201768السنطةالشهيد

سند    52128 عبدالفتاح متولى محمد بشندلت     عبدالفتاح العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38.528.519148201867.5السنطةالشهيد

الصياد     52129 السيد الدين عماد فهمى بشندلت     عبدالله العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 36.526.519.513.58201767.5السنطةالشهيد

علم    52130 عبدالمعطى علم محمد بشندلت     عبدالله العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 35.523.516.513.510201977.5السنطةالشهيد

سلم    52131 شاهين عبدالقادر فريد بشندلت     عماد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 35.524.518.514.514.5191787.5السنطةالشهيد

عبدالعزيزالرفاعى   52132 عبدالمنعم رجب بشندلت     كريم العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 272211.510121715.564.5السنطةالشهيد

ابوالقاسم   52133 عبدالنافع ابوالقاسم بشندلت     مجدى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3525.51611.512.5191774.5السنطةالشهيد

ابراهيم    52134 ابوالمعاطى عوض السيد بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38.529.518.51414.5201778السنطةالشهيد

عبدالسلم    52135 عبدالواحد محمد ايمن بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3429.519.514819.51587السنطةالشهيد

حميدة    52136 السيد احمد رفيق بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.53018.5131519.51787.5السنطةالشهيد

عفيفى   52137 عبدالرافع عبدالحميد بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3929.519.515152017.597.5السنطةالشهيد

عبدالحافظ    52138 ابراهيم عطيه عبدالمنجى بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 35.52315.51510201377السنطةالشهيد

عطية    52139 عنتر محمدالمهدى عنتر بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 361916.514.757.519.516.577السنطةالشهيد

الدين    52140 نور عبدالصبور محسوب بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 32151512.55.516.51664.5السنطةالشهيد
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سلمه   52141 ابراهيم محمد بشندلت     محمد العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.5291914.5122017.576.5السنطةالشهيد

زعير    52142 شعبان محمد سامح بشندلت     محمود العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3522.51813.58.518.515.574.5السنطةالشهيد

الحنفي    52143 عطيه اسماعيل طلعت بشندلت     محمود العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 33151810.581816.585.5السنطةالشهيد

سلمه   52144 عبدالباسط عبدالمحسن بشندلت     مصطفى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 349.513.5117.518.514.566السنطةالشهيد

حسين    52145 عبدالعاطى الجيوشى محمد بشندلت     مصطفى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.53019.515152017.586.5السنطةالشهيد

عبدالحافظ   52146 عبدالرؤوف محمدفوزى بشندلت     مصطفى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 29.511.5107.55161476.5السنطةالشهيد

سند     52147 عبدالقوى ابراهيم الدين صلح بشندلت     معاذ العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 382716.515112015.576.5السنطةالشهيد

ابوالعزم    52148 محمد السعيد خالد بشندلت     ياسر العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 342014.511818.514.566السنطةالشهيد

عطيه    52149 محمد عبدالحميد احمد بشندلت     يوسف العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3826.5181512.52017.586.5السنطةالشهيد

العزب    52150 احمد عبدالحكيم هانى بشندلت     يوسف العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38302015152017.586.5السنطةالشهيد

ابوالوفا    52151 على عبدالله على بشندلت     الء العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 29.517.51411.57.5181665السنطةالشهيد

عبدالعاطي    52152 مصطفى عمر توفيق بشندلت     امل العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 37.522.51414.510.51917.575السنطةالشهيد

عويس    52153 على عبدالمولى محمد بشندلت     اميره العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 33.522.51112.510.5161365السنطةالشهيد

عطية      52154 ابراهيم العيد دقيق محمد محمد بشندلت     اميره العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38.5301914.513.52016.566السنطةالشهيد

سند    52155 زكريا زكى عصام بشندلت     بسنت العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 392919.514.515201868.5السنطةالشهيد

بكار   52156 عبدالعظيم سليمان بشندلت     دعاء العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 31.518147.54.51716.565السنطةالشهيد

محمد    52157 حسن محمد عامر بشندلت     رحاب العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 29.516109.54131767السنطةالشهيد

البيومى    52158 عطيه عبدالمنعم سمير بشندلت     روان العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 351878414.513.567السنطةالشهيد

عبدالعال    52159 شحاته الشناوى عبدالعاطى بشندلت     ريم العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 36.51577.5519.514.554.5السنطةالشهيد

خطاب    52160 عبدالحميد شوقى عبدالرازق بشندلت     زينب العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 332610.511.57.518.51556.5السنطةالشهيد

عبدالنبي    52161 فتحى صلح السعيد بشندلت     ساميه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.529171510.5201867السنطةالشهيد

الرفاعى    52162 عبدالعزيز ابوالخير نصر بشندلت     شروق العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 37.52615.5149.51917.566السنطةالشهيد

عوضحسين    52163 عبدالرازق جابر بشندلت     شريفه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.5302014.515201867السنطةالشهيد
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علم    52164 امين نجاح خالد بشندلت     شيماء العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 352112.5144.5201266.5السنطةالشهيد

زيادة    52165 احمد على عبدالسلم بشندلت     فاديه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 34.52010107.51813.555السنطةالشهيد

خطاب     52166 رجب السعيد رجب الزهراء بشندلت     فاطمه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 30.51610137.5171666.5السنطةالشهيد

عويس    52167 حسانين محمد عبدالواحد بشندلت     فاطمه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3923.517.513.59.519.517.566السنطةالشهيد

مصطفى   52168 عبدالمحسن عبدالحميد بشندلت     لبنى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39271613.51319.51666.5السنطةالشهيد

عبدالعظيم   52169 رأفت هشام بشندلت     مروه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 38.528.5161312.5201665السنطةالشهيد

حميدة    52170 السيد احمد حاتم بشندلت     ناديه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.53019.514.515201778.5السنطةالشهيد

محمد     52171 على الشيخ ابراهيم الحسينى بشندلت     ندا العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3319.51087.515.5967.5السنطةالشهيد

عبدالعال    52172 شحاته الشناوى ابراهيم بشندلت     ندى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3121.511.5127.5151966.5السنطةالشهيد

احمد    52173 على السيد صبحى بشندلت     ندى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 31.5191013.52.51717.576.5السنطةالشهيد

علم    52174 عبدالمعطى عاطف علم بشندلت     ندى العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 33.52513148191965.5السنطةالشهيد

حجى    52175 عبدالرحيم عبدالله ابوالمعاطى بشندلت     نسمه العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 362314.514.58191555السنطةالشهيد

عمارة    52176 الراضى عبدالله عبدالقادر بشندلت     نيفين العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.53019.51515201976.5السنطةالشهيد

سند    52177 المتولى صلح عبدالحكيم بشندلت     هاله العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.526.5191413.518.51666.5السنطةالشهيد

مصطفي    52178 حسن مصطفى حسن بشندلت     يارا العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 3930191512.5201976.5السنطةالشهيد

عبدالعال    52179 كمال رشاد وائل بشندلت     ياسمين العدادية عبدالغنى المغاورى محمد 39.52919.5151519.517.577.5السنطةالشهيد

زعير    52180 محمد ابراهيم محمد 3627.51612.57.5181745.5السنطةابراهيم

تعلب   52181 محمدالمتولى البدراوى 35.525.519.5138.518.51656السنطةاحمد

الديب   52182 احمد ماهر 26.52113.512.55171154.5السنطةاحمد

صقر    52183 مصطفى حامد محمد 15.517137.541412.545السنطةاسلم

محمد    52184 سلطان سعد حسن 3024.517.5113.5181746.5السنطةطارق

مصطفى    52185 على على عبدالحليم 34.52519.512.57.519.516.555السنطةعلى

صقر    52186 مصطفى عبدالمحسن مصطفى 14.51244.5نصف23.515.51010السنطةعلى
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الديب    52187 احمد على وائل 3118.514.511.54.51914.545السنطةعلى

داود    52188 عبدالفتاح عبدالعاطى جابر 25151210.54181444.5السنطةمحمود

رحيم    52189 عبدالجواد عبدالحميد سعودى 33.5151410.5919.51345.5السنطةمحمود

رحيم    52190 عبدالجواد مهدى عبدالجواد غـغـغـغـغـغـغـغـ25السنطةمحمود

صقر   52191 عبدالمحسن منصور 2921137.5916.51753.5السنطةمحمود

الفرماوى   52192 صديق عادل 37.5271813.513.519.51853.5السنطةمصطفى

صقر    52193 ابراهيم عبدالمقصود ابراهيم 37211711.51117.51852.5السنطةممدوح

بخيت     52194 عبدالقادر الله جاب محمد 2215131110.517.51463.5السنطةهشام

يوسف    52195 ابراهيم عبدالنبى ابراهيم 37.527.518131319.51764السنطةايمان

شلوع   52196 محمود كمال 301515.59.512.519.514.563.5السنطةايمان

اسماعيل    52197 محمد السيد السيد 36.528171413.519.518.564السنطةبدور

الديب   52198 احمد ماهر 29201511.510191673.5السنطةحبيبه

عبدالعال    52199 السيد يسرى محمود 36.52516139.52017.563.5السنطةدنيا

اسماعيل    52200 مرسى سعد ايمن 38.529.517.51414.52016.565السنطةرنا

الصفطاوى    52201 البندارى عبدالمنعم لطفى 37.521.517.513.513.519.518.575السنطةريهام

البابلى    52202 محمد على شاكر 37.5201913.513.5201674.5السنطةسماره

صقر     52203 على احمد الرجال عيد 38.518.51613.514.519.51875السنطةسها

العوامى     52204 محمد محمد جابر الله 37.522.5181212201776.5السنطةمنه
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شلوع     52205 الدين نجم محمد الله 37.51517.513.510201675.5السنطةمنه

سلمه    52206 زكى محمدى كريم 39.526.517.5121118.51875.5السنطةندى

عبدالقادر    52207 عيسى فوزى محمد 39281914.5152018.574.5السنطةهاجر

عبده    52208 اسماعيل محمود علء 301718.55.58.5181875.5السنطةهاله

محمد    52209 عبدالحميد ابراهيم حسن 2610.57.535.512.513.566.5السنطةابراهيم

مرزوق     52210 السيد على حسين فتحى 31.511107.59.513.51068السنطةابراهيم

السيد    52211 عبدالشكور عبدالشكور محمد 3419127.51218.51468.5السنطةابراهيم

عبدالرحيم    52212 محمد عبدالحميد السيد 2517147.581511.569السنطةاحمد

بسيونى    52213 المصيلحى عيد جابر 372619.5121518.516.568.5السنطةاحمد

عبداللطيف    52214 على عبدالعاطى زهران 30.51613.587.512.51477السنطةاحمد

عيد    52215 عبداللطيف حامد طارق 35.51616.5991613.578.5السنطةاحمد

عبدالصمد    52216 محمد منتصر عاطف 2910147.57.510.51377السنطةاحمد

مرسى    52217 عبدالمعطى فتحى عبدالمعطى 3422168.51014.514.568.5السنطةاحمد

الشافعى    52218 محمد توفيق محمد 34151635.5131267السنطةاحمد

الله     52219 جاب طه سليمان محمد 3727.519131519.51777.5السنطةاحمد

احمد   52220 عبدالرحمن محمد 3723.519.512.515191478.5السنطةاحمد

مرزوق     52221 السيد على حسين محمدى 26.515.5107.51114.51178.5السنطةالسيد

المرسى    52222 عبدالغفار ابراهيم نبيل 1610.510.55.57.511966السنطةالسيد

رخا    52223 محمد فتحى مسعد 29.515164.58106.566السنطةجمال

احمد    52224 محمود احمد خالد 37.5282013152015.569.5السنطةحازم

حميده    52225 مسعود محمد طارق 3116177.5913.51556السنطةخالد

سعد    52226 ابراهيم زياده حمدان 32.52015.55.59.51410.565السنطةزياد

عثمان    52227 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد 34.519.5167.58.513.51464السنطةعبدالرحمن
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المليجى     52228 محمد فوده عبدالستار عبدالعاطى 30.51514.59.510.5141558السنطةعبدالستار

الحسانبن    52229 يوسف محمد عبدالناصر 36.52418.514.513.517.515.565السنطةعبدالله

عبده    52230 مصطفى عبدالله محمد 31.51512.59.591513.577السنطةعبدالله

هلل    52231 عبدالمعطى عبدالسلم احمد 34.51814121213.51566.5السنطةعلى

ابراهيم     52232 السيد احمد زكى خيرى 38.528.518.513.514.519.517.576.5السنطةعمرو

قنديل    52233 المرسى عبدالغفار رضا 30.5151010.55131285السنطةفارس

البنا    52234 سليمان السعيد محمد 3927.517.513.511.52018.587.5السنطةفارس

علم      52235 عبدالمجيد فوزى ذكى 33.5211311.57.51616.587.5السنطةفوزى

يوسف     52236 محمد ابوالفتوح طه محمد 31.522.517.5135.516.51676السنطةمجدى

سليمان    52237 صادق على احمد 30.528.51211.53.517.512.556السنطةمحمد

ميلص    52238 نصر عثمان اكرم 36.52718.514.510.5161556.5السنطةمحمد

البطش     52239 رجب ماهر محمد تامر 35.525.514.5127.51617.556السنطةمحمد

ابراهيم     52240 السيد احمد ذكى خالد 372818.514.513.519.51456السنطةمحمد

رضوان    52241 احمد رضوان خالد 30.523.5179.52.514.511.566السنطةمحمد

سعيد    52242 رزق نجاه رزق 2820.510.58.53.514.514.555.5السنطةمحمد

محمد    52243 عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 3727.516.5141318.51477السنطةمحمد

يوسف    52244 محمد عبدالغنى عبده 30156105.513.51565.5السنطةمحمد

الحشاش    52245 عبدالشكور عبدالشكور عنتر 3017.512.512.54.51515.576السنطةمحمد

السيد    52246 عبدالرازق بسيونى هانى 38.5302013.513.5181994السنطةمحمد

شومر    52247 يوسف عبدالهادى يوسف 29.5187.5104131356السنطةمحمد

ابوطالب    52248 يوسف محمد يوسف 3123711.54.51414.564السنطةمحمد

عبدالرحيم    52249 عبدالعزيز ذكى خالد 35.51910.51291715.577السنطةمحمود

الحسانين    52250 يوسف محمد خيرى 3629131312.519.51574.5السنطةمحمود
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مطاوع    52251 مصطفى محمود سليمان 38.525.51712.51418.515.567.5السنطةمحمود

بديوى    52252 احمد مصطفى عبده 36.52515.51010.5181666.5السنطةمصطفى

تفاحة    52253 عبدالهادى مسعد ايهاب 282113.55.55.513.518.565.5السنطةممدوح

عطالله     52254 ابراهيم زكى فتحى عزيز 20.511107.52101563.5السنطةمينا

المليجى    52255 محمد احمد محمد 31.515107.54.515.51764.5السنطةياسين

سليمان    52256 عبدالعاطى عبدالفتاح محمد 31.51575217.515.567.5السنطةيوسف

عبده    52257 عبدالعزيزابراهيم محمد السيد 3929.51915152019.567.5السنطةابرار

مطاوع   52258 محمد عبدالحليم 34.5251314.5819.518.587.5السنطةاسماء

خضر    52259 مصطفى محمد فتحى 35261913.513.519.518.589السنطةاسماء

عبدالله    52260 المهدى محمد كمال 3726.5151514.5201987السنطةاشرقت

محمد    52261 عبدالجواد احمد ابراهيم 38.52516.514.514.52018.587السنطةالء

السيد    52262 محمود عبدالرافع السيد 24.5171011.521718.586.5السنطةالء

عبدالرحيم    52263 زكى عبدالرحيم حسن 39.529.52014152018.5810السنطةالء

بديوى    52264 على محمد نصر 38.526.5181513.519.518.589.5السنطةالء

الصفطى    52265 حسين عبدالفتاح الحسينى 393018.51314.5201577.5السنطةامال

رخا     52266 عطا احمد على السادات 35.52716121318.52088.5السنطةاميره

قنديل    52267 محمد رشاد السيد 36.519.51312.541718.588السنطةايمان

حسن    52268 منصور عبدالفتاح رضا 36.522.5141212.5191988.5السنطةايه

سعد     52269 زياده عبدالرحيم السيد عبدالرحيم 35.52112.5129.51818.578السنطةايه

عبدالله    52270 المهدى محمد عبدالغنى 3215107.5313.51888.5السنطةايه

محمد    52271 ابوالفتوح عبدالمجيد علء 3718.51410.5815.51888.5السنطةبسمه

عمر    52272 محمد عبدالعاطى محمد 39.5302012.514.52017.589.5السنطةجهاد

فوده     52273 محمد عبدالرحمن محمود الحسينى 3520.515.512.51119.518.589السنطةداليا
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حميده    52274 عبدالرحيم احمد عبدالرحيم 361914.512.55.518.517.588.5السنطةدنيا

داود   52275 عبدالفتاح عاطف 3720.517.5131219.517.589.5السنطةدينا

خضر    52276 مصطفى محمد مصطفى 382918.515142019810السنطةدينا
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محمد     52277 على الحاج صلح ابراهيم 27.519.51010.552013.587.5السنطةرنا

ابوهند    52278 مصطفى ابراهيم صبحى 36.5271312.51319.515.578.5السنطةرنا

ابراهيم     52279 رمضان محمد محمد السيد 3827.51313.51319.751778.5السنطةرويدا

سعيد    52280 عبدالغنى عبدالفضيل جابر 3524.5101314.52013.588السنطةزين

زكى    52281 محمد عبدالحليم السيد 332713101119.51486السنطةزينب

عبدالعزيزعبدال   52282 عبدالله رفاعى 382918.513.513.519.51898.5السنطةزينب

مشعل   52283 فتوح ابراهيم 2923102.53161688السنطةساره

ذكى    52284 عبدالله فاروق سامح 28.523.51095171878السنطةسلفانا

احمد    52285 سيد حمدان خيرى 3021.51054.51815.587.5السنطةسلمى

سابق    52286 سند حامد عاطف 3927.51712.513.5201686السنطةسماح

عبدالستارعبداللطيف   52287 عبدالله محمد 2817.5104.52.5181785السنطةسماح

ابراهيم    52288 محمد احمد محمد 3627121312.518.515.585.5السنطةشاديه

بديوى     52289 عبدالله سليمان عبدالغفور سليمان 3728121314.5191366السنطةشروق

احمد    52290 عبدالعزيز ابراهيم عادل 32.5196.58.58.5191458السنطةشهد

الحشاش     52291 محمد شعبان عبدالعاطى محمد 382616.5151218.51788.5السنطةشهد

شلبى    52292 شاكر ابراهيم زكى 36235.59.57.517.51576.5السنطةشيماء

البنا    52293 سليمان السيد سليمان 26.517.5453.5141475السنطةصباح

هلل    52294 احمد محمد احمد 21246.54.53171575.5السنطةفاطمه

حسن     52295 حسين احمد سيد حسين 3727.5141513.5201687السنطةفاطمه

عزام     52296 فرج محمود محمد محمود 24.519.57.52.5915.510.576السنطةفاطمه

عبدالمعطى   52297 محمد عبدالعزيز 342711481814.577السنطةليلى

محمد     52298 عبدالله المهدى محمد عبدالجيد 39.53019.51414.519.751777.5السنطةمريم
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الدين    52299 صلح محمد عبدالرحيم 39292014152019810السنطةمريم

البنا    52300 سليمان السعيد خيرى 38.53017.51513.51919810السنطةمنار

ابوالمجد    52301 عبدالعزيز عبدالجواد محمد 382614.51311.51817.5810السنطةمنار

حميده    52302 حميده عبدالله على 36.525121310.518.517810السنطةمنه

مرزوق    52303 محمد الشحات محمد 38.527.519.513.514.52018.5810السنطةمنه

عمارة   52304 على محمد 3175.5107.511.515.589.5السنطةمنه

البسيونى    52305 المصلحى محمد الشحات 289.56.5107.510.516.578السنطةمنى

يوسف    52306 عبدربه السيد ماهر 276.57115111777.5السنطةمى

السيد    52307 عبدالرازق عبدالناصر اشرف 351714.513.511.515.517.589السنطةنجاه

العزب      52308 السيد الرازق عبد بسيونى احمد 32.5155.5127.5121888.5السنطةندا

ابراهيم    52309 عبدالعزيز الحسينى مجدى 362214121217.516.588.5السنطةندا

يوسف     52310 الشيخ ابوالفتوح فتحى السيد 25971057.51289.5السنطةندى

الحسانين     52311 يوسف ابراهيم نزيه ابراهيم 3830131314.52017.5108السنطةنصره

منتصر    52312 عبدالناصر عبدالرازق محمد 31710127.511.516.569السنطةنصره

يوسف    52313 فتوح امين احمد 39261813.5152016710السنطةنفيسه

العزب    52314 عبدالسلم عبدالرحيم رضا 35.510.515.513.513.514.51579السنطةنوال

الشربينى      52315 زياده مصطفى عبدالنافع ابراهيم 37.5191813.58.52015.5710السنطةنوران

زيادة     52316 ابراهيم منير محمد ابراهيم 37.520.512.510.57.5181359السنطةنيره

عبدالسلم    52317 محمد السيد احمد 35191213.512.51218610السنطةهاجر

علم    52318 احمد محمد جابر 392819.513.5151918.5810السنطةهاجر

احمد     52319 سيد عبدالخالق عبدالغفور فوزى 3925.519.515142018.5710السنطةهاجر

السيد    52320 عبدالعزيز محمد محمد 34.510.51014.57.57.517.5710السنطةهدير

الصاوي    52321 المرسى عبدالسلم ابراهيم 393019.513.51519.519.589السنطةاحمد
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رمضان     52322 السيد ابراهيم امين ايهاب 39.53019.51515201988السنطةاحمد

العكل     52323 الطنطاوى عبدالمعطى محمد رضا 35.515.51211.51219.515.578السنطةاحمد

يحيى    52324 عبدالجواد حسن زكريا 382816.511.513.51815.567السنطةاحمد

خليفه     52325 عوض سالم سعيد سالم 33.51515.597.5161686السنطةاحمد

سلمه    52326 عبدالباسط حسين سامح 281110.55.55.5141464.5السنطةاحمد

هاشم   52327 هاشم عبدالعزيز 336.510139171864السنطةاحمد

الزبلوى     52328 عبدالكريم الشحات حسنى عزيز 37.526.518.5131519.516.586.5السنطةاحمد

بكره    52329 ابوالمعاطى عبدالفتاح عزيز 37.52318.512151918.587.5السنطةاحمد

عليوه    52330 حسن محمود عصام 31.59.51455141654.5السنطةاحمد

سكر    52331 عبدالسلم محفوظ فتحى 375.51612.5131817.577السنطةاحمد

الدين     52332 شهاب ابراهيم صلح محمد 32.514136.53914910السنطةاحمد

عطاالله    52333 محمد عبدالعزيز محمد 35.5171157.513.514.557.5السنطةاحمد

عليوه    52334 احمد عبدالتواب محمود 299.55.56.55.51212.565.5السنطةاحمد

حراز   52335 فتحى هيثم 39.52919.5151519.515.587السنطةاحمد

سكر    52336 محمد سمير جميل 37.5281613.51416.515.568السنطةادهم

الخضري    52337 عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 37.5291914.513.52018.576.5السنطةادهم

عبدالعزيزمحمد   52338 عبدالعزيز غريب 3513145.53141797.5السنطةاسلم

رسلن   52339 عبدالعزيز ياسر 24.511.576.561117.577.5السنطةاسلم

جنيدي    52340 حسن مقبول صابر 3626.515.51312181887السنطةامير

العكل    52341 احمد محمد وائل 3211115412.516.547السنطةامير

سكر    52342 محمد حافظ طارق 2911.51198.5161767السنطةباهر

الدين     52343 شهاب عبدالسلم محسن نادر 371515.5131018.517.574.5السنطةحسام

الشيتي    52344 عبدالفتاح شوقى جمال 35.524.5151513191774السنطةزياد
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البنا    52345 محمود ابوالقاسم عصام 3514146.53.51516.592السنطةزياد

دومه    52346 عبدالعزيز سند محمد 26.58108.53.51617.575.5السنطةسند

رمضان    52347 ابراهيم السيد محمد 392919.515152017710السنطةشهاب

سكر    52348 عطيه محمود رضا 36.527.515.513.514201879السنطةطه

حسن    52349 محمد عطيه نصر 35.5262013141917.5710السنطةطه

بكره     52350 احمد محمد رمضان حاتم 38282015152018710السنطةعاطف

السويدي    52351 ابراهيم السيد ابراهيم 39.52718.51513191567السنطةعبدالله

حسن    52352 ابوزيد محمد حسنى 2915.511.510.57.5161755السنطةعبدالله

جاد    52353 حسن حسن علء 38.526.514.5138.519.51985.5السنطةعبدالله

خضر     52354 محمد ابراهيم ياسين الدين 3826189.57.519.51887السنطةعلى

مشعل    52355 محمدمحمود فتوح ايمن 34.515159.57.513.51646.5السنطةعمر

حراز    52356 حسن نجيب سميح 39.5151813.510161085.5السنطةعمر

سلمه    52357 حسبو ابراهيم طارق 39.52718.513.513.5201886.5السنطةمازن

سليمان     52358 الصادق عبدالمهيمن رامى احمد 36.51510.57.551013.574السنطةمحمد

محمودرمضان   52359 محمد ايمن 3927.519.513.5142012.586.5السنطةمحمد

سكر    52360 عبدالفتاح محمد سامى 371815.5121319.515.565السنطةمحمد

مشعل     52361 محمود محمد فتوح طارق 24.51576416.5976السنطةمحمد

زعير    52362 احمد حلمى عادل 35.522.516.51411.519.514.576.5السنطةمحمد

الشيخ     52363 حسن حسين حسن علء 39.528.519.51515201789السنطةمحمد

مشعل    52364 المصلحى المصلحى فوزى 261567.52.51712.567.5السنطةمحمد

عليوه     52365 على محمود عبدالجواد مجدى 39.52919.751514202077السنطةمحمد

عبدالجليل    52366 محمود زكى محمود 37.52313.5159.51719.566السنطةمحمد

السويدى    52367 جاد محمد مصطفى 3925.51813.514.519.51863.5السنطةمحمد
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سكر     52368 محمد عبدالفتاح السعيد هانى 3721.513.513.51113.52074.5السنطةمحمد

سكر    52369 احمد رمضان هشام 38.5262014.515202085.5السنطةمحمد

الزناتي     52370 محمود كمال محمد وحيد 30.510.5152.52161975.5السنطةمحمد

العكل     52371 ابواالفتوح عبدالمنعم محمد وليد 3315131391817.573السنطةمحمد

حراز    52372 عبدالفتاح جبر اشرف 382410.511.510.518.517.583السنطةمحمود

العكل    52373 عبدالمعطى محمد الطنطاوى 39201511.51117.517.583.5السنطةمحمود

حجازي    52374 على محمود جمال 39.530201515201886السنطةمحمود

عليوه    52375 الدسوقى عطيه عادل 365158.511.5151584.5السنطةمحمود

سكر     52376 على محمد حافظ عبدالله 35201411.57.51619.584.5السنطةمحمود

المتولى    52377 عرفه المتولى ايمن 35.520.513.57.55.515.516.565السنطةمؤمن

سكر    52378 المرسى عبدالعزيز ايمن 261511.52.53151654السنطةمؤمن

يحيى    52379 يحيى حلمى عاطف 39.53019.7515152019.588السنطةيحيى

رمضان    52380 ابوسبع عبدالقادر ابوسبع 25165.57.53161783.5السنطةاسراء

الدين     52381 شرف السيد احمد السيد 392819.51515201986.5السنطةاسراء

الشيخ    52382 احمد شكرى ايهاب 3824.518.51515181885السنطةاسراء

دغش    52383 العزب عبدالسلم رضا 39.52919151519.518.589السنطةاسراء

حميد    52384 عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم 382417.514.514.517.51784السنطةاسراء

ناصر    52385 احمد عاطف سلمه 3526191313.518.517.584.5السنطةاسلم

بكره    52386 محمد سمير اسامه 382518.5131419.51886.5السنطةاسماء

عباس   52387 محفوظ محمود 3551111.5813.52067.5السنطةاسماء

قشطه    52388 اليمانى محمد اسامه 3619.51412.512.514.51988السنطةالء

الضبابي    52389 سند محمد عزت 38.5181012.511.514.518.557.5السنطةامانى

حسن    52390 محمد عطيه هشام 3722.518.51212.5151979.5السنطةامنيه
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قشطه    52391 محمد احمد ابراهيم 3929.5201315201262السنطةايمان

العزب    52392 موسى فوزى ايهاب 392819.5131519.51989.5السنطةايه

السيددومه   52393 فتحى عماد 3828.519.7514.515202079.5السنطةبسمله

جاد    52394 عرفه شاكر محمد 3423131313.5141979.5السنطةحبيبه

دومه    52395 السيد فتحى محمد 39.53019.7515152018.599.5السنطةحنين

بكره     52396 السيد فهمى محمود صفوت 286.54.53.57.51016.577.5السنطةداليا

الشريف    52397 على شوقى زكريا 29.57.578.51212.517.589السنطةدينا

سنه    52398 العزب نجيب فريد 39281913.5151919.589.5السنطةدينا

البنا    52399 محمد فوزى حسنى 38.525.5181314.75182079السنطةرنا

الزناتي    52400 محمد جابر محمد 382314.512.511.5192068.5السنطةروان

سلمه    52401 رشاد محمد وجيه 38.526.51813917.51979.5السنطةروان

رمضان    52402 سعد محمد وائل 39.530201514.752014.579.5السنطةريم

على    52403 لطفى احمد باسم 38.52919.514152019.579.5السنطةريهام

حراز    52404 سالم البندارى سليمان 37.528181513.5191959.5السنطةساره

حماد   52405 محمد ياسر 17.59.5442611.557.5السنطةساره

دغش    52406 على فوزى اشرف 383019.51515201769.5السنطةسلمى

عبدالفتاح    52407 عبدالحليم هانى هشام 27.511.5684.5101359.5السنطةسمر

هلل    52408 راغب نجيب حمدى 37.52719141519.520810السنطةشروق

البيومى    52409 محمد احمد محمد 322617.59.7592018.5710السنطةشهد

سكر    52410 المتولى عبدالقادر محمد 392919.751515191989السنطةشهد

الشيخ    52411 العزب عبدالعزيز فرج 33.519145.57.517.51379السنطةشيماء

غنيم   52412 احمد مسعد 38302014142015.5510السنطةشيماء

سكر    52413 عطيه محمود مسعد 3727.519.51414.752017.5710السنطةصفا
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الضبابي    52414 رجب سعد رجب 3927.52014152019.5810السنطةغاده

بكره   52415 سليمان على 37.517.51312.59.51014.579.5السنطةفتحيه

الشريف    52416 المصلحى الحسينى سعيد 35.5251513101811.577السنطةكنزى

سكر    52417 عطيه محمود مسعد 38.52719.51414.519.515710السنطةمروه

المزين    52418 عبدالعال احمد عبدالعال 37.52918.513.514.516.514610السنطةمريم

هلل    52419 نجيب سمير محمد 382817.5127.516.52079.5السنطةمريم

رمضان    52420 محمد الشافعى سلمه 39282014.514.752015.5710السنطةملك

دومه    52421 محمد محمود وائل 39.52619.513.513181579السنطةمنار

عليوه    52422 احمد فوزى وليد 393019.7514.5152013710السنطةمنه

مرعي    52423 محمد ابراهيم ياسر 38.53019.515152014.579.5السنطةمنه

الدين     52424 شهاب ابوالفرج حافظ مصطفى 39.52820151519.516.5810السنطةمى

الشيخ   52425 عبدالجواد عبدالحق 382116.51513.515.512.588.5السنطةمياده

الشيخ    52426 احمد شكرى ايهاب 37.51810.51512141177.5السنطةنجلء

جبر   52427 السيدفهمى فهمى 39.53019.515152017.5710السنطةنهى

سند    52428 محمد سند محمد 36.517.516.51310.517.51589.5السنطةنوران

شتله    52429 الطنطاوى عبدالرؤف محمد 3526.514.5131219.51557.5السنطةنوران

جبر    52430 فهمى السيد فهمى 39.530201514.75201979السنطةنيره

شطا    52431 ابراهيم ابوالمعاطى وائل 3829.5201414.5201664السنطةهاجر

اسماعيل    52432 عبدالحكيم صلح وليد 32.518.514.51210.514.5986السنطةهاجر

حراز    52433 عبدالفتاح جبر وليد 246.56.584.512.51075.5السنطةهند

الشريف    52434 عطيه محمد ايهاب 32.51613.511.51117.514.577.5السنطةياسمين

محمد    52435 حامد رضا 34181513.513.51816.565.5السنطةياسمين

عليوه    52436 حسن احمد سعيد 352416991614.567السنطةياسمين
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مشعل    52437 احمد عبدالباقى ياسر 39.53019.7514152017.568.5السنطةياسمين

النهطاوي    52438 على محمد محمد ا   اكرم ت قرطام 39301814.5152015.568.5السنطةكفر

قرطام    52439 منصور محروس يسرى ا   سامى ت قرطام 19.512.56.5357.5866.5السنطةكفر

داود    52440 العزب دياب العزب ا   عبدالرازق ت قرطام 2211.56.57.5411.57.567.5السنطةكفر

دراز     52441 همام الدين صلح دراز ا   عمر ت قرطام 38.525.51712.514.519.51285.5السنطةكفر

مراد    52442 السباعى ابوالفتوح عبدالمجيد ا   فوزى ت قرطام 204.56.53.5379.554.5السنطةكفر

وهبه    52443 عبدالسلم عبدالخالق احمد ا   محمد ت قرطام 21.5167.57.57.514.511.565.5السنطةكفر

صقر    52444 عطيه على عبدالحليم ا   محمد ت قرطام 28176.58.57.514852السنطةكفر

هجرس    52445 العزب حسين عبدالعال ا   محمد ت قرطام 33151011.511.51511.552السنطةكفر

الشازلى    52446 عبدالقادر فاروق عبدالقادر ا   محمد ت قرطام 26.515102.5512.510.562.5السنطةكفر

عبدالعزيز    52447 ابراهيم عبدالحميد محمود ا   محمد ت قرطام 31121097.510.51363.5السنطةكفر

هجرس    52448 العزب حسين عبدالعال ا   محمود ت قرطام 382617.512.514.519.513.563السنطةكفر

ابوراضى   52449 سند ايمن ا   اسماء ت قرطام 3215.514.585.511.512.573.5السنطةكفر

سعده    52450 محمد عبدالفتاح شكرى ا   ايمان ت قرطام 38.53018.513.5152018.575.5السنطةكفر

صقر    52451 عطيه على عبدالحليم ا   بسمله ت قرطام 3220.514.59.58161045.5السنطةكفر

دراز      52452 همام الدين سعد خالد محمد ا   تهانى ت قرطام 3825.5161110.51811.546السنطةكفر

النهطاوى    52453 محمد فرج حاتم ا   ثريا ت قرطام 28.51557.55.517.51253.5السنطةكفر

قرطام    52454 منصور محروس نسيم ا   دنيا ت قرطام صفر16.51241.5210104السنطةكفر

داود    52455 دياب محمد دياب ا   رضوه ت قرطام 31.5157.57.581613.552السنطةكفر

سيداحمد    52456 قرطام عبدالغفار حافظ ا   رندا ت قرطام 37.5291813.5152015.572السنطةكفر

دراز    52457 عقل زكريا حماد ا   زينه ت قرطام 38.52819.514.515201564السنطةكفر

هيبه    52458 عبدالجواد عبدالعاطى محجوب ا   شهد ت قرطام واحد32157.57.54.51812.54السنطةكفر

النهطاوى    52459 المرسى عبدالعال العزب ا   فاطمه ت قرطام 30.51257.54.51413.543.5السنطةكفر

. أ    ت عرفة شوقى الشهيد
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دراز    52460 عبدالقادر عوض محجوب ا   هيام ت قرطام 38216131216.511.573السنطةكفر

صلح     52461 المصلحى حلمى محمود محمود العدادية   ابراهيم صلح رامى 34151111.55.5149.542السنطةرنا

فوده    52462 منصور ابراهيم سمير العدادية   احمد صلح رامى 38.529191413201664السنطةرنا

علي    52463 صالح عبدالحفيظ شريف العدادية   احمد صلح رامى 36.524.51110.57.516.516.544.5السنطةرنا

هلل    52464 فرج وحيد طارق العدادية   احمد صلح رامى 38.526.517.598.516.51656.5السنطةرنا

العكل    52465 خضر شوقى عادل العدادية   احمد صلح رامى 382317148.518.515.553.5السنطةرنا

ربيع    52466 عبدالحكيم محمود هانى العدادية   احمد صلح رامى 382918.514131916.559.5السنطةرنا

يحيى    52467 ابوزيد شوقى وائل العدادية   احمد صلح رامى 30.513.57.52214.51762.5السنطةرنا

عامر    52468 محمد السيد رائد العدادية   السيد صلح رامى 37.52010.51310.51916.563.5السنطةرنا

زرد    52469 محمد محمد محمد العدادية   ايهاب صلح رامى 24.56.577.561010.562.5السنطةرنا

البنا    52470 عبدالعظيم محسن باسم العدادية   بدر صلح رامى 38.5291812.5151816.554السنطةرنا

يحيى    52471 سالم سالم اشرف العدادية   سالم صلح رامى 35201613.514181844السنطةرنا

رجب   52472 صلح حسين العدادية   صلح صلح رامى 37.5231613121615.574.5السنطةرنا

عوض    52473 البيومى عبدالحميد رضا العدادية   عبدالحميد صلح رامى 3715.5181312.517.515.574السنطةرنا

العيسوي    52474 على محمد اشرف العدادية   عبدالرحمن صلح رامى 35.524.519.5148.5181776السنطةرنا

يحيى    52475 المصلحى السيد محمد العدادية   عماد صلح رامى 3517.517.513512.517.567السنطةرنا

صلح   52476 عبدالحليم محمد العدادية   عمر صلح رامى 2011126.56.5191564السنطةرنا

حجازى    52477 على عنتر على العدادية   عنتر صلح رامى 35.5181911.5914.51593السنطةرنا

خليل    52478 ابراهيم منصور ابراهيم العدادية   محمد صلح رامى 382919.514.514.519.51874السنطةرنا

رجب    52479 عبدالمنصف محمد احمد العدادية   محمد صلح رامى 382818.514.5142018.586.5السنطةرنا

رجب     52480 على محمد فريد النقراشى العدادية   محمد صلح رامى 3929191515201558السنطةرنا

العكل    52481 موسى ابوزيد انيس العدادية   محمد صلح رامى 392919.51514201977.5السنطةرنا

رياضرجب    52482 رياضصلح العدادية   محمد صلح رامى 35.518.513.5129.51411.556السنطةرنا
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الغنام    52483 محمد زغلول فتحى العدادية   محمد صلح رامى 3220178.754.252016.596.5السنطةرنا

رجب     52484 يوسف على محمد محمود العدادية   محمد صلح رامى 3615.516.58.57.5151765.5السنطةرنا

عبدالجليل    52485 عبدالعزيز فوزى مسعود العدادية   محمد صلح رامى 37.52216.59.51017.516.554.5السنطةرنا

سند    52486 الموافى سند رضا العدادية   محمود صلح رامى 2715.5158.55.51018.574.5السنطةرنا

صلح    52487 شلبى عبدالقادر سامى العدادية   محمود صلح رامى 38292012.51419.51866.5السنطةرنا

العكل   52488 ابوالعنين عماداحمدعلى العدادية   محمود صلح رامى 37.528.519.751414.52018.569.5السنطةرنا

عليوه    52489 الدسوقى عبدالسلم اسامه العدادية   مصطفى صلح رامى 3624.517.51413191879.5السنطةرنا

يحيى    52490 يحيى يونسخطاب العدادية   مصطفى صلح رامى 38.5251913.510.518.51979.5السنطةرنا

يحيى    52491 ابراهيم عبدالمنعم محمد العدادية   معاذ صلح رامى 382819.51415201988.5السنطةرنا

السيد    52492 عبدالفتاح فؤاد صبحى العدادية   مهند صلح رامى 23.515.5115.53.56.51886السنطةرنا

رجب    52493 عبدالقادر فايز ايمن العدادية   نادر صلح رامى 38.52919.513.51519.51988.5السنطةرنا

رجب    52494 موسى عبدالعزيز حاتم العدادية   يوسف صلح رامى 3828201415202078.5السنطةرنا

خليل    52495 على عبدالعزيز جمال العدادية   اسماء صلح رامى 362718.513.515201086.5السنطةرنا

عبدالقادرغانم   52496 امين محمد العدادية   اسماء صلح رامى 3928.5191414.5201998.5السنطةرنا

يحيى    52497 محمد عبدالرحمن محمد العدادية   الء صلح رامى 34.518.510.57.5814.59.579السنطةرنا

عبدالجيدفرج   52498 المتولى ياسر العدادية   الء صلح رامى 39.5301914152014.5710السنطةرنا

المرسى    52499 عطيه عبدالظاهر اشرف العدادية   امنيه صلح رامى 29.5211197.519.57.569.5السنطةرنا

العكل    52500 خضر عبدالمجيد ايمن العدادية   امنيه صلح رامى 34271384.519.513.579.5السنطةرنا

العربي   52501 عبدالله محمود العدادية   اميره صلح رامى 3929191415201879.5السنطةرنا

السيدبلل   52502 عبدالفتاح محمود العدادية   ايه صلح رامى 34.521.5181212191578السنطةرنا

رجب    52503 الدسوقى شكرى محمد العدادية   بثينه صلح رامى 3827.5191414.75201678.5السنطةرنا

رجب    52504 احمد السيد احمد العدادية   بسنت صلح رامى 3625161312.52016.589.5السنطةرنا

فوده    52505 رزق ابوزيد علء العدادية   بسنت صلح رامى 39.53019141519.751789السنطةرنا
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صقر    52506 محمد موسى موسى العدادية   بسنت صلح رامى 36.53018141519.518.589.5السنطةرنا

طراد    52507 هلل عبدالسلم هانى العدادية   تسنيم صلح رامى 32.5181011919.511.577.5السنطةرنا
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رجب     52508 يوسف ابراهيم ابوزيد عبدالمنعم العدادية   حبيبه صلح رامى 37302015152017.569.5السنطةرنا

الموافى    52509 الموافى سند جمال العدادية   داليا صلح رامى 36251913.515201589السنطةرنا

الموافى    52510 الموافى محمد ايمن العدادية   دينا صلح رامى 34.526.51911917.514.579.5السنطةرنا

جبر    52511 السيد فهمى جمال العدادية   دينا صلح رامى 3729.5191414.5201889السنطةرنا

عامر    52512 محمد السيد وليد العدادية   روان صلح رامى 39.53019.514152019810السنطةرنا

يحيى    52513 سالم سالم اشرف العدادية   سلمى صلح رامى 28.51411111216.51765.5السنطةرنا

يحى    52514 توفيق محمد انور العدادية   سما صلح رامى 36.52816.511.51319.515.575.5السنطةرنا

عليم    52515 عبدالفتاح عبدالله محمد العدادية   شذا صلح رامى 37.5302014.5152013.587السنطةرنا

دبورة    52516 السيد الدسوقى مسعد العدادية   شروق صلح رامى 33.516101111.513.511.566السنطةرنا

علي    52517 صالح عبدالحفيظ ايمن العدادية   شهد صلح رامى 37.524.518.512.51213.51756.5السنطةرنا

حجازي    52518 عرفه حامد سلمه العدادية   شهد صلح رامى 39.53019.51515201978.5السنطةرنا

عبدالحميدعز   52519 محمد هشام العدادية   شهد صلح رامى 31.525.51911.5121717.569.5السنطةرنا

سلمه    52520 عبدالفتاح سعد علء العدادية   ضحى صلح رامى 393018.5131419.516.588.5السنطةرنا

ربيع    52521 شعبان مفيد عاصم العدادية   فداء صلح رامى 38281914.7515201868السنطةرنا

الصاوي    52522 محمد عبدالله محمد العدادية   مرام صلح رامى 39.52818.513.515201767.5السنطةرنا

البديوى    52523 سالم ربيع احمد العدادية   مريم صلح رامى 2310.557.57.57.512.558السنطةرنا

غنيم      52524 احمد سيد عادل الله العدادية   منه صلح رامى 38.53018.513.51519.517.5610السنطةرنا

القلشى     52525 السيد على اسماعيل الله العدادية   منه صلح رامى 383019.514152016610السنطةرنا

رجب    52526 عبدالقادر فايز وليد العدادية   نجاه صلح رامى 35.529.519.513.514.517.515.5610السنطةرنا

الزبلوي    52527 عبدالكريم فوزى رفيق العدادية   ندا صلح رامى 2912.54.534.5101867السنطةرنا

الجوهري   52528 غانم راضى العدادية   ندى صلح رامى 39.530201515201989السنطةرنا

بلل    52529 مصطفى عبدالسلم مصطفى العدادية   نورهان صلح رامى 3929.519141519.516.5710السنطةرنا

رجب    52530 ابوزيد شفيق هيثم العدادية   هاله صلح رامى 351819.513.51418.51669السنطةرنا
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رزق    52531 السيد حموده رضا العدادية   هبه صلح رامى 36.528.518.5141519.7514.569.5السنطةرنا

صلح    52532 عبدالكريم محمد محمود العدادية   هبه صلح رامى 36.528.519.512.514.519.517.5610السنطةرنا

بلل    52533 عبدالمطلب محمد رضا العدادية   ياسمين صلح رامى 3618.517.51211.514.514.559.5السنطةرنا

عبدالجليل    52534 عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز العدادية   ياسمين صلح رامى 38.527.519.514152017.5610السنطةرنا

داود     52535 حسن محمد على خالد داود       ابراهيم الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 32.521.514.512.5919.7517.565.5السنطةعمر

طاحون    52536 على ابراهيم محمود داود       ابراهيم الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 30.524.5169.510.5201683.5السنطةعمر

جبر    52537 الشحات محمد رضا داود       احمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 342717121419.7515.584.5السنطةعمر

عبدالرحمن    52538 احمد عبدالله سعد داود       احمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3827.519.51214.752016.565.5السنطةعمر

عبدالمولي   52539 عبدالصبور صبحى داود       احمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 29.5141055191464.5السنطةعمر

مبروك   52540 عبدالشافى عبدالشافى داود       احمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3315.511.511.5919.51366السنطةعمر

النساج   52541 السيد محمد داود       احمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3422.512.5810.52015.565.5السنطةعمر

سليمان   52542 المير سليمان داود       امير الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 28151047.517.510.565السنطةعمر

المليجي    52543 حلمى محمود محمد داود       خالد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3527.5157.5818.516.556.5السنطةعمر

درويش   52544 السيد مصطفى داود       خالد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 2616102.551714.585.5السنطةعمر

الجناينى    52545 الدين جمال عادل داود       ربيع الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 363016.51412.519.513.577السنطةعمر

العيسوي   52546 شبل محمد داود       شبل الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 31251910.5122014.548.5السنطةعمر

حمده    52547 الدسوقى محمود سلمه داود       عبدالرحمن الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35281791219.7510.565.5السنطةعمر

البلقينى     52548 يوسف السيد السيد عبدالرحمن داود       عبدالله الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 39301913.515201785السنطةعمر

زيد   52549 عبدالستار محمد داود       عبدالله الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 33.514.51157.5191585السنطةعمر

النجار   52550 مصطفى ثروت داود       عمر الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 30.520125.57.51710.584السنطةعمر

عثمان    52551 محمود محمد شريف داود       عمرو الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 29.516103.5415.51284السنطةعمر

شفيق   52552 محمد ابراهيم داود       لشين الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 16.5484واحد2313102.5السنطةعمر

محمد    52553 ابوالفتوح السيد محمد داود       ماهر الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 17.57.574.5واحد32.517.510.51.5السنطةعمر
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عبدالرحمن   52554 السيد احمد داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 28147.534.5191385.5السنطةعمر

طاحون    52555 على ابراهيم السيد داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 23.5166.55.57.5181585.5السنطةعمر

خليفة   52556 عبدالظاهر السيد داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.52919.514.515201599.5السنطةعمر

داود    52557 ابراهيم توفيق صبحى داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 23.515.5107.55121385السنطةعمر

سعده    52558 مصطفى محمد صبحى داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 31.516.512.597.512.51684السنطةعمر

البلقيني   52559 محمد عبدالعزيز داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3327.5181210.51917.587السنطةعمر

موسي    52560 العيسوى شبل عبدالله داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35.5301814142017.555.5السنطةعمر

عبدالله   52561 عبدالمنصف عبدالمرضى داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 34.52917.511.51118.51664السنطةعمر

عبده    52562 الشحات محمد عبده داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35.52015.510.5131916.586السنطةعمر

طاحون    52563 العزب جوده عزت داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 372918.51414.7519.515.585السنطةعمر

المليجي    52564 حلمى محمود مجدى داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3627.51713.513.518.515.564السنطةعمر

وادي   52565 عبده محمد داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 342713101116.51383السنطةعمر

النساج    52566 عوض محمد مصطفى داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 37.53019.51415201989.5السنطةعمر

الشوربجي   52567 احمد وجيه داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 372517.51012.517.517.594.5السنطةعمر

الفخراني   52568 على وجيه داود       محمد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 383017.511.514.52016.589السنطةعمر

القوق    52569 مصطفى محمود ابراهيم داود       محمود الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.529.518.5131219.51884السنطةعمر

ابوالحمد   52570 ابوالوفا احمد داود       محمود الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 32.524.5185.5515.51772السنطةعمر

سلمه    52571 ابراهيم الشحات احمد داود       محمود الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 33.52215.5981517.592.5السنطةعمر

مدكور    52572 اسماعيل عبدالحميد جمال داود       محمود الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 34.5231511.591515.595السنطةعمر

عوض    52573 السيد محمد شريف داود       محمود الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3627.51911.510.519.51996السنطةعمر

الحفناوى   52574 محمود عبدالقادر داود       محمود الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3725.516.512.513.5191986السنطةعمر

العويسي   52575 شبل سعيد داود       مصطفى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 373017.51413.5201786السنطةعمر

الحفني    52576 احمد الحفنى عزت داود       مصطفى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 32.512.513.57.58141472.5السنطةعمر
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عبدالعزيز   52577 على فوزى داود       وجيه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 362413121115.51765.5السنطةعمر

القطب   52578 ابراهيم صلح داود       اسراء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 393019.51515201895.5السنطةعمر

ابراهيم   52579 ابراهيم عاصم داود       اسراء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 351816.5131218.51384السنطةعمر

عبدالله    52580 عبدالقادر شعبان ناجى داود       اسراء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 351914.5139.51815.584السنطةعمر

الحلواني    52581 ابراهيم عبدالعظيم السيد داود       اسماء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 27.52414.54.52.51517.583.5السنطةعمر

الدين     52582 زين حسن المتولى المرسى داود       اسماء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 31.52617.5129.5191789السنطةعمر

سلمه    52583 ابراهيم محمد جلل داود       اسماء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 37.53019.51414.5201788.5السنطةعمر

سعده   52584 محمودامين سامى داود       الء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 39.52919.514.5152017.598.5السنطةعمر

صالح    52585 ابراهيم السيد مجدى داود       السيده الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 24.51911.5891612.597.5السنطةعمر

ابراهيم    52586 محمد عبدالحليم رأفت داود       امنيه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3628.519.510.514.51916.598.5السنطةعمر

حجازى    52587 محمود احمد محمد داود       اميره الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3729191414.5201899.5السنطةعمر

سعده    52588 السيد مؤمن صبحى داود       امينه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 32.52416.587.515.514.575السنطةعمر

صالح   52589 شبل ابراهيم داود       ايمان الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 383019.515152015.5910السنطةعمر

الجناينى    52590 مدكور عبدالحميد اسماعيل داود       ايمان الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 38.5302014.5152017.599السنطةعمر

زيد   52591 السيد السيد داود       ايه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 37281911.514162068السنطةعمر

العشماوي    52592 محمد ابراهيم سعيد داود       ايه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35.524.515.510.5918.51287.5السنطةعمر

مسعود    52593 احمد محمد محمود داود       ايه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 38.52918.511.58201687السنطةعمر

يوسف   52594 الشحات مصطفى داود       ثريا الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 362718.5131018.51777السنطةعمر

خليل   52595 ابراهيم سلمه داود       جهاد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3020.5108.55171775.5السنطةعمر

الجابري   52596 الشحات السيد داود       حنين الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 26.5171095.511.51355السنطةعمر

البيومي   52597 ابوالعزم رضا داود       خضره الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 30.516.5107.591817.572.5السنطةعمر

خليل    52598 عبدالصادق على رضا داود       داليا الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.527.51810.5819.51887.5السنطةعمر

موسى    52599 على موسى عاطف داود       داليا الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35.52618.599.519.518.576السنطةعمر
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عبدالله   52600 محمد محمود داود       رانيا الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 29.517137.5915.517.586.5السنطةعمر

ابراهيم   52601 السيد احمد داود       روان الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3428.5191414.751917.565.5السنطةعمر

ميدان    52602 العزب ابراهيم باسم داود       روان الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3828.517.512.51217.517.596.5السنطةعمر

مصطفي    52603 محمد عبدالعزيز فخرى داود       روان الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 38281714.751219.518.597السنطةعمر

مسعود    52604 محمد مصطفى محمد داود       روان الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 39.52917.513.511.519.517.585.5السنطةعمر

سعده   52605 السيد ابراهيم داود       ريم الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 393019151519.52069.5السنطةعمر

محمد    52606 نظمى نجيب محمد داود       زاهيه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 382915.510.513.5202088.5السنطةعمر

القطب   52607 ابراهيم انور داود       ساره الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 38.53019.514152019.587السنطةعمر

السحلى     52608 على اليمانى محمد مجدى داود       ساره الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 39302013.514.5202099السنطةعمر

حجازي    52609 محمود صبحى محمد داود       سعاد الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.529.518.513.51319.751987السنطةعمر

الفخراني   52610 عبده ابراهيم داود       سلمى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 39.53019.514.7514.519.52076السنطةعمر

عبدالمجيد    52611 ابراهيم سليمان سعيد داود       سلمى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 2920.55.555.51217.554.5السنطةعمر

عبدالرسول    52612 عبدالجواد محمود محمد داود       سميره الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 32.5237.53.54.5131872السنطةعمر

البلقيني   52613 كمال طارق داود       شروق الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 7.51872واحد21.5942السنطةعمر

ابوعبدالله    52614 محمد اسماعيل يوسف داود       شروق الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 352713.510.51318.518.583السنطةعمر

صوف    52615 عبدالحميد الشحات نبيه داود       شيماء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 34.5261012.510.519.518.585.5السنطةعمر

زيد   52616 عثمان محمد داود       عائشه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.529.512.511.5121918.572.5السنطةعمر

عبدالرحمن    52617 محمد جمال محمد داود       عصمت الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 24153.53.51.53.51572السنطةعمر

سعده    52618 مصطفى ابراهيم مدحت داود       عل الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 33.527.5171414.75201785.5السنطةعمر

عثمان    52619 عبدالعاطى احمد رجب داود       غاده الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 29.523104.57.5171855السنطةعمر

مسعود   52620 مصطفى رضا داود       فاطمه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3227.51010.57.518.518.572.5السنطةعمر

ميدان   52621 محمد عبدالحليم داود       فاطمه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 27.520.57.52311.518.572.5السنطةعمر

عبدالسلم   52622 عبدالمنعم اسلم داود       فجر الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3528161313.52018.595.5السنطةعمر
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النجار    52623 الحفنى ابراهيم محمد داود       فوزيه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3727.514.511.51019.51886السنطةعمر

زوين     52624 الله فتح محمد مصطفى داود       لبيبه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3526.5117.57.517.519.588.5السنطةعمر

وادي    52625 مجاهد عبدالقادر ابراهيم داود       لمياء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3121.56.57.57.51717.587السنطةعمر

مصطفي    52626 عبدالعال محمود السيد داود       ماجده الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 37.52919.51315201988.5السنطةعمر

جنجن   52627 احمد محمود داود       مريم الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 34291710.510201778.5السنطةعمر

العشماوي    52628 محمد احمد مصطفى داود       مريم الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3829.518.513.514.519.7519.589السنطةعمر

عبدالرحمن   52629 محمد محمد داود       منه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 27.520.56.59.57.519.515.577السنطةعمر

الشيخ    52630 ابوالفتوح على عبدالفتاح داود       مى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 30.5201212.510.516.51587السنطةعمر

الفخراني    52631 عبده على محمد داود       مى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.5281812.513.52017.586.5السنطةعمر

سعده    52632 عبدالنبى محمد عبدالرسول داود       ميمنه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 32.522101010.51715.587.5السنطةعمر

عبدالعال    52633 ابراهيم سلمه سمير داود       نبيهه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 2820.57.58.58.517.51385.5السنطةعمر

مسعود   52634 عبدالخالق محمد داود       ندى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 25.516.5531.591363.5السنطةعمر

مبروك    52635 سعد السيد رجب داود       نهى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 38.527.5171413.5191987.5السنطةعمر
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فايد     52636 ابراهيم احمد سيد ابراهيم داود       هايدى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 362918.5131519.51687السنطةعمر

سليمان     52637 مصطفى محمد محمد تركى داود       هايدى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 37.52919.514.514.519.52098.5السنطةعمر

زوين   52638 محمد مجدى داود       هايدى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 383019.514.515201999السنطةعمر

مصطفي    52639 محمد سليمان ابراهيم داود       هبه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35.525.51011.58.519.7516.596.5السنطةعمر

زايد   52640 احمد اشرف داود       هبه الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35.52610.598.5191787.5السنطةعمر

عوض   52641 سليمان عبداللطيف داود       ولء الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 35.523.569.57.517.51886السنطةعمر

عباس   52642 المرسى جاد داود       ياسمين الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.53019.514152017.588السنطةعمر

الشيخ    52643 احمد الحفنى محمد داود       ياسمين الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 36.527.517.513.510.519.518.588السنطةعمر

مشهور    52644 عبدالرحيم محمد المرسى داود       يمنى الحاج بكفر المشتركة ع الخطاب بن 3527.5109.59191787.5السنطةعمر

الدسوقي    52645 عبدالغفار احمد السيد حمامة   احمد ابراهيم الرحيم 373017.51214.52012.578السنطةعبد

المكاوي      52646 محمد فؤاد محمد السيد حمامة   احمد ابراهيم الرحيم 29.515.51.512.514.7518.513.588.5السنطةعبد

حمامه    52647 ابوالمعاطى السيد امين حمامة   احمد ابراهيم الرحيم 31.516.57.59.5919.51687.5السنطةعبد

محمدالسيد   52648 محمود محمد حمامة   احمد ابراهيم الرحيم 29.515101513.519.75477.5السنطةعبد

حمامة    52649 حافظ السيد نظمى حمامة   السيد ابراهيم الرحيم 3529.51614.75152015.5810السنطةعبد

ابوالعز    52650 يوسف محمد احمد حمامة   ايهاب ابراهيم الرحيم 34.522.510121219.58.578السنطةعبد

زيدان    52651 محمد ذكى جمال حمامة   ذكى ابراهيم الرحيم 26.510.57.59517.51577.5السنطةعبد

حجاج      52652 محمد عبدالرحمن رجب محمد حمامة   صلح ابراهيم الرحيم 28.5184.57.54181188.5السنطةعبد

الدين     52653 سيف محمد السيد رمضان حمامة   كريم ابراهيم الرحيم 27.5125.533.51013.586.5السنطةعبد

جزر     52654 محمد محمود سلمه سامح حمامة   كريم ابراهيم الرحيم 31.524171314.51913710السنطةعبد

ابوالمجد    52655 السباعى احمد السباعى حمامة   محمد ابراهيم الرحيم 25.511323.5411.5710السنطةعبد

مكي    52656 حسن شوقى حسن حمامة   محمد ابراهيم الرحيم 38.53019.7514.5152018510السنطةعبد

شلبي    52657 حسن صبحى حسن حمامة   محمد ابراهيم الرحيم 3220.56.51414171558السنطةعبد

المكاوى     52658 محمد فؤاد محمد رمضان حمامة   محمد ابراهيم الرحيم 26.51537.5101713.589السنطةعبد
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السباعى   52659 ابراهيم ناجى حمامة   محمود ابراهيم الرحيم 28.515104.58.5191166.5السنطةعبد

حجازي    52660 عبدالسلم امام اسامه حمامة   هشام ابراهيم الرحيم 37.529.5191414.52013.577.5السنطةعبد

زهرة    52661 محمد احمد عبدالشافى حمامة   اسماء ابراهيم الرحيم 3628.51713.51419.516.578السنطةعبد

ابوزيد    52662 موسى محمد احمد حمامة   ايمان ابراهيم الرحيم 393017.515152014.579السنطةعبد

يونس    52663 محمد عبدالسميع السيد حمامة   ايمان ابراهيم الرحيم 33.518.557.58161477.5السنطةعبد

شلبى    52664 محمدعبدالغفار لطفى ايمن حمامة   حكمت ابراهيم الرحيم 37.529.51415142015.569السنطةعبد
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سويلم    52665 امين عبدالرازق احمد حمامة   حل ابراهيم الرحيم 32.521.5713.51216.516.576السنطةعبد

ابوالعز   52666 عبدالغنى ابوالعز حمامة   دنيا ابراهيم الرحيم 32.5157.5107.514.51664السنطةعبد

ابراهيم    52667 محمد ابوالفتوح ضياء حمامة   روضه ابراهيم الرحيم 38.528.518.51514.75201387السنطةعبد

عبدالغفار    52668 شلبى محمد وجدى حمامة   شرين ابراهيم الرحيم 3621.57.513.510.5131687السنطةعبد

عبداللطيف   52669 عبدالمغنى ممدوح حمامة   ضحى ابراهيم الرحيم 23.51557.541116.585السنطةعبد

محمد    52670 الحميد عيد امين حمامة   ملك ابراهيم الرحيم 38.5291814152013.589السنطةعبد

ابوالعز    52671 يوسف محمود محمد حمامة   منى ابراهيم الرحيم 372916.513142018.5910السنطةعبد

المكاوي    52672 على ابوالمعاطى وجيه حمامة   ندى ابراهيم الرحيم 3523121214.5181688السنطةعبد

الغاوي    52673 محمد مصطفى عاطف حمامة   هاجر ابراهيم الرحيم 3526.51013.511.5181776.5السنطةعبد

عبدالغفار    52674 شلبى محمد شلبى حمامة   ولء ابراهيم الرحيم 35.519.51013.57.515.516.588السنطةعبد

عبدالدايم     52675 محمد سعد احمد على حمامة   ياسمين ابراهيم الرحيم 37.522.514.514.51518.51688.5السنطةعبد

حمامة       52676 سليمان احمد الدين كمال السيد حمامة   يمنى ابراهيم الرحيم 3425.51013.512151587.5السنطةعبد

خليفه    52677 خليفه حميده خيرى 31.51859.510.514.512.574.5السنطةاحمد

راضى    52678 يونسمصطفى سراج 3015107.55151574.5السنطةاحمد

ابوالمجد    52679 السباعى ابراهيم فراج 31.515109.57.519.515.584السنطةاحمد

فرج    52680 عبداللطيف رمضان وائل 3514.56.510.591112.573.5السنطةاسلم

زهره    52681 فتوح سليمان ياسر 39.5302014.5152018.5810السنطةاشرف

صالح    52682 فرج بكار ابراهيم 322210.57.57.5101587السنطةايمن

الجوهرى    52683 محمد ابراهيم احمد 37.527.516.514.5152016.586.5السنطةسامى

عبدالمنعم     52684 محمد سامى الدين كمال 1514.575واحد29.510.56.54السنطةسامى

محمدامين   52685 كمال منير 382817.514.75151917.588السنطةشريف

حمامه    52686 حسن عبدالحكيم حسن 33.520.56.51412.518.51788.5السنطةعبدالحكيم

حجازى    52687 احمد رشاد محمد 362512.515102016.579.5السنطةعلء
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حجازى    52688 احمد رشاد محمد 372716.515142017.578.5السنطةعمرو

حمامه    52689 المرشدى عيد المغاورى 31.59.55.597.51111.556.5السنطةعيد

فايد    52690 عبدالمعطى عبدالفتاح رمضان 27.555.512.53.51014.565السنطةمحمد

الرفاعى    52691 جاد شوقى فريد 38.52811.515132012.568.5السنطةمحمد

الدين     52692 سيف محمدابراهيم السيد ياسر 3927.5171514.52014.569السنطةمحمد

كشك    52693 سليمان السيد يوسف 32.515713.582014.569السنطةمحمد

فرج    52694 عبداللطيف رمضان تامر 28.515612.510.51415.569السنطةاسماء

سليمان    52695 الشناوى السيد احمد 309513515.513.569السنطةايه

امين    52696 عبدالسلم تركى احمد 38.52819141519.517.588السنطةايه

المكاوى     52697 على فتحى شعبان الله 37.5241012.510.51713.5510السنطةايه

سلم    52698 محمد عبدالعاطى رفعت 24.513106.2521414.567السنطةايه

محمود    52699 على عبدالحفيظ محمد 2912.5410.57.5171589.5السنطةحنان

حمامه    52700 حسين عبدالكريم جابر 3828.519.514.5142018810السنطةداليا

عبدالمنعم    52701 محمد كمال محمد 32.5121012.59.516.517.587.5السنطةداليا

ابوالفتوح   52702 عبدالله اسامه 32.512.510127.51614.588.5السنطةدنيا

كشك    52703 سليمان السيد السعيد 3515167.255.751913109السنطةرنا

حمد    52704 اسماعيل محمود شحاته 383019.51514.52017.589.5السنطةزينب

حجازى    52705 امين عبدالمهيمن ياسر 3626.51014.51519.514.5810السنطةسلمى

زهره    52706 عبداللطيف ابراهيم ايمن 3927.51514.5152019810السنطةسهيله

البيومى   52707 عبدالرحمن محمد 372811.512.514.52018.579.5السنطةشاهنده

حجازى     52708 امين محمد كمال 38.52919.514.51519.51889.5السنطةشمسضياء

الغاوى    52709 عبدالحى رمضان ابراهيم 39.53019.7514.515202099.5السنطةشيماء

ابوالعز    52710 محمد عبدالفتاح محمد 393019.751515202099.5السنطةشيماء
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الرفاعى    52711 جاد الرفاعى عبدالمعطى 3412.512131314.517.589السنطةعبير

مسعود    52712 احمد عبدالسميع احمد 38.52815.513.514.5191789السنطةمريم

حمد    52713 مصطفى المغاورى بشير 3626.516.513152016.598.5السنطةمريم

حماد    52714 مصطفى محمود عادل 34.5261714.514181388.5السنطةمريم

الجندى    52715 رجب محمود رجب 2417107.57.5151187السنطةمنه

الشناوى    52716 سليمان عيد عزت 36.52110.51414.51712.588.5السنطةندى

الشناوى    52717 ناصف عبدالسميع محمد 39.53019.51515201998.5السنطةندى

حمامه     52718 حسين رشوان الدين كمال 34161097.5161489السنطةنهال

الشناوى    52719 ناصف صديق نبيه 39.5261415151916810السنطةنوال

عبدالمنعم    52720 محمد كمال محمد 25157105.51312.588.5السنطةنورهان

الرفاعى    52721 جاد شوقى فريد 33.517.5101210.5141689السنطةنيره

قرقر    52722 ابوالفتوح عبدالصبور فتحى 28181011.5101415.589السنطةهاجر

زهره    52723 محمد محمود خالد 30.5107.511.57.5121679السنطةهبه

اسماعيل    52724 محمود محمد طارق 18.596.57.54.51011.578.5السنطةولء

القطب    52725 عبدالصادق ابراهيم اسامه العدادية  احمد ابوالجهور 352412.51513191667السنطةفصول

ابوزيد   52726 احمدالصباحى محمد العدادية  احمد ابوالجهور 33.5171187.518.51477السنطةفصول

الشحات    52727 احمد عبدالغفار محمد العدادية  احمد ابوالجهور 372315.511.5112017.567.5السنطةفصول

سلمة    52728 مغربى احمد محمود العدادية  احمد ابوالجهور 37241613.510.5201768السنطةفصول

البرادعى     52729 النبى محسوب المحمدى وليد العدادية  احمد ابوالجهور 33.5241211.512201867.5السنطةفصول
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الكلوى    52730 الدمرداش احمد ياسر العدادية  احمد ابوالجهور 36.52415.513.512.5201958.5السنطةفصول

سليم    52731 حسن الصباحى صلح العدادية  اشرف ابوالجهور 27.516.577.57.512.512.556السنطةفصول

البرادعى     52732 محمد حافظ السيد حافظ العدادية  السيد ابوالجهور 35.52269.59.513.515.569.5السنطةفصول

البنا     52733 ابراهيم عبدالفتاح سلمه محمد العدادية  السيد ابوالجهور 32.516.5102.54.51012.565السنطةفصول

خضر    52734 ابراهيم على عادل العدادية  سيف ابوالجهور 35.525.511.515151714.576.5السنطةفصول

البنا    52735 عبدالمقصود على عبدالعزيز العدادية  شريف ابوالجهور 33.521149101716.5910السنطةفصول

البرادعى    52736 ابوالعزم شبل مرسى العدادية  صلح ابوالجهور 37221812.512.519.51868.5السنطةفصول

سلمة    52737 محمد عبدالرازق السيد العدادية  عبدالرازق ابوالجهور 3826.5191314201858السنطةفصول

الديب    52738 حسن احمد محمد العدادية  عبدالرحمن ابوالجهور 372918.51414.5201556السنطةفصول

الكلوى    52739 محمد عبدالعزيز خميس العدادية  عبدالعزيز ابوالجهور 3224.513.59.581613.556السنطةفصول

عبدالدايم    52740 محمود عبدالعليم محمد العدادية  عبدالعليم ابوالجهور 3727.519.513918.516.566السنطةفصول

الدماطى    52741 السيد عبداللطيف السيد العدادية  عبداللطيف ابوالجهور 28.510.5453.514.56.546السنطةفصول

جعفر    52742 عبدالحميد رمضان عبدالحميد العدادية  عبدالله ابوالجهور 31181110.57.51612.556.5السنطةفصول

الدين     52743 سراج العيسوى ابوالعزم وجيه العدادية  عبدالله ابوالجهور 34.518.512.597.51514.568.5السنطةفصول

كساب    52744 رزق ابراهيم خالد العدادية  علء ابوالجهور 3930161413.519.517.557.5السنطةفصول

عبدالدايم    52745 محمود عبدالعليم احمد العدادية  كريم ابوالجهور 382619.514.7513.5201755السنطةفصول

كساب    52746 عبداللطيف محمد احمد العدادية  كريم ابوالجهور 352118.51111191353السنطةفصول

حمزة    52747 ابراهيم احمد زين العدادية  كريم ابوالجهور 28.5161610.58171454السنطةفصول

سلمه    52748 سراج حسين ابراهيم العدادية  محمد ابوالجهور 28.5151257.515.51253السنطةفصول

ابوزيد    52749 ابواليزيد حسن ابواليزيد العدادية  محمد ابوالجهور 3218138101712.573السنطةفصول

سليم    52750 الشربينى العربى اسامه العدادية  محمد ابوالجهور 238.51047.5129.563السنطةفصول

ابراهيم     52751 عبدالهادى العابدين زين اسامه العدادية  محمد ابوالجهور 206.55.54.57.57942.5السنطةفصول

جعفر    52752 السيد عبدالله السعيد العدادية  محمد ابوالجهور 31.5126.54.55101152.5السنطةفصول
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قطب    52753 المليجى محمد السيد العدادية  محمد ابوالجهور 24.51574.59.5151763السنطةفصول

حمره    52754 ابراهيم احمد امير العدادية  محمد ابوالجهور 17.57107.51017.51364.5السنطةفصول

كساب    52755 البهى عبدالعزيز عبدالعليم العدادية  محمد ابوالجهور 26.51013111218.51244السنطةفصول

الفقى    52756 مخيمر محمد عبدالغنى العدادية  محمد ابوالجهور 342815.514.512191285السنطةفصول

خليل    52757 عبدالهادى حمدى عماد العدادية  محمد ابوالجهور 38.5302015152017.555.5السنطةفصول

السودانى    52758 محمد ابراهيم وحيد العدادية  محمد ابوالجهور 25171714.75131914.565.5السنطةفصول
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سلمة    52759 محمد احمد وليد العدادية  محمد ابوالجهور 38.526.518.5131418.51885السنطةفصول

ابوزيد    52760 الصباحى عبدالعال وليد العدادية  محمد ابوالجهور 322418.58.51116.517.585.5السنطةفصول

الدين    52761 سراج صلح نصر العدادية  محمدحباب ابوالجهور 3530201514.519.51868.5السنطةفصول

عبدالمقصود    52762 محمد عبدالمقصود ايهاب العدادية  محمود ابوالجهور 21.520.515.57.511.518.51767.5السنطةفصول

ابوزيد    52763 ابراهيم شبل حمدى العدادية  محمود ابوالجهور 34.5241312.512.5191667.5السنطةفصول

العكل    52764 على فاروق نادر العدادية  محمود ابوالجهور 3925.520131419.51778السنطةفصول

كساب    52765 محمد السيد نبيل العدادية  محمود ابوالجهور 34.5151487.51615.564.5السنطةفصول

حجازى    52766 عبدالحميد محمد عبدالحميد العدادية  مصطفى ابوالجهور 371617.5131218.51665السنطةفصول

جعفر    52767 السباعى جعفر على العدادية  مصطفى ابوالجهور 34.51814.513.5131715.558السنطةفصول

الحبيشى     52768 عبدالمقصود محمد محمد ياسر العدادية  مصطفى ابوالجهور 28151211214.51357.5السنطةفصول

ابوزيد    52769 عبدالعال احمد السيد العدادية  معاذ ابوالجهور 35.515117.57.5171555.5السنطةفصول

سيد    52770 كامل ممدوح بدر العدادية  ممدوح ابوالجهور 3515107.52.51212.577السنطةفصول

سلمه    52771 محمد عبدالرازق احمد العدادية  اسراء ابوالجهور 39.529201314.519.52086السنطةفصول

الكلوى    52772 حسن السيد محمود العدادية  اسراء ابوالجهور 27.512.513107.5131984السنطةفصول

الدين    52773 نصر عبدالحميد محمد العدادية  اسلم ابوالجهور 3927.5191514.52020810السنطةفصول

ابوزيد     52774 السيد حامد عبدالوهاب السيد العدادية  اسماء ابوالجهور 2517.510105.51019.574السنطةفصول

الديب    52775 حسن على حمدى العدادية  اسماء ابوالجهور 39.52819.51414.52020810السنطةفصول

ابوزيد    52776 احمد العشماوى احمد العدادية  اعتماد ابوالجهور 3929.5191514202086.5السنطةفصول

الكلوى    52777 الدمرداش فتحى اسامه العدادية  الء ابوالجهور 39.52819.51414.52020810السنطةفصول

جعفر    52778 محمد عبدالمغنى ناصر العدادية  الء ابوالجهور 3926.519.514.51318.515.582.5السنطةفصول

الهنداوى    52779 شبل صبحى شريف العدادية  انغام ابوالجهور 3522.513.58.59.516.512.564السنطةفصول

الله    52780 جاب دنقل جمال العدادية  ايمان ابوالجهور 39.53018.51314.5201684.5السنطةفصول

السودانى    52781 المرسى عبدالعزيز حسين العدادية  ايمان ابوالجهور 38.5301813.513.52020810السنطةفصول
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عبدالله    52782 السعيد سمير محمد العدادية  ايمان ابوالجهور 31.52113117.5151783السنطةفصول

سليم    52783 مرزوق احمد عيد العدادية  ايه ابوالجهور 38.52519.51511191985.5السنطةفصول

حجازى    52784 عبدالستار ابراهيم وائل العدادية  بسنت ابوالجهور 3930201513.5202085السنطةفصول

البنا     52785 السيد عبدالمقصود على شادى العدادية  دينا ابوالجهور 38.529.51813.51319.51789السنطةفصول

سلمة    52786 محمد عبدالرازق السعيد العدادية  رحمه ابوالجهور 362517.513.51119.514.588.5السنطةفصول

سليم    52787 ابوالمجد عبدالعزيز محمد العدادية  رقيه ابوالجهور 32.5231313.510151887السنطةفصول

ابوزيد     52788 محرم محمد كمال سامح العدادية  رنا ابوالجهور 39.52419.51515201788.5السنطةفصول

كساب    52789 على محمد عبدالله العدادية  روضه ابوالجهور 39.52819.51515201888السنطةفصول

الشيخ   52790 عبدالحميد محمد العدادية  ريم ابوالجهور 36.52713.5141319.51988.5السنطةفصول

الكلوى     52791 حسن السيد محمود حسن العدادية  سعيده ابوالجهور 22.5115.57.5310.510.571.5السنطةفصول

رزق    52792 شاكر شوقى رزق العدادية  سعيده ابوالجهور 25.5186.5149.51217.579السنطةفصول

الجبالى    52793 مصطفى زكريا عزت العدادية  سهيله ابوالجهور 30.5211212.59.519.514.579السنطةفصول

السنباوى    52794 طلخان عزالرجال ابراهيم العدادية  شروق ابوالجهور 3520.511.512.512191876.5السنطةفصول

جعفر    52795 مجاهد حمدى رمزى العدادية  شهد ابوالجهور 362514.510.57.517.51888.5السنطةفصول

نصرالدين    52796 السيد كمال احمد العدادية  مريم ابوالجهور 38.530161414.519.519.589.5السنطةفصول

عمر    52797 محمد صلح سامح العدادية  مريم ابوالجهور 3221.51013.57.5161075.5السنطةفصول

رمضان     52798 عفيفى محمد عفيفى محمود العدادية  مريم ابوالجهور 39.5301914.515202089.5السنطةفصول

عبدالله     52799 السيد يوسف الصباحى محمد العدادية  منار ابوالجهور 393019.515152020810السنطةفصول

الفقى      52800 مخيمر جميل محمد ابراهيم الله العدادية  منه ابوالجهور 3827.517.5141419.517.586السنطةفصول

عمر    52801 على ابراهيم ايمن العدادية  ميرفت ابوالجهور 37.52512141215.51565.5السنطةفصول

البسطويسى    52802 محمد ابراهيم صبرى العدادية  نادين ابوالجهور 30.52110.597.518.511.576السنطةفصول

الكلوى    52803 الدمرداش احمد علء العدادية  ندى ابوالجهور 341312.5127.517.51677.5السنطةفصول

بدر    52804 عبدالفتاح محمد ثروت العدادية  نوال ابوالجهور 26.511107.531314.577السنطةفصول
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سعد   52805 ابراهيم محمد 33281891117.51253.5السنطةابراهيم

رمضان   52806 عبدالفتاح رمضان 24.5171387.51512.553.5السنطةاحمد

نورالدين    52807 محمد عبدالجواد سامى 2512.5135.5517.51553.5السنطةاحمد

فرج    52808 محمد احمد عادل 332416.510.512.518.514.565السنطةاحمد

يوسف    52809 حسن احمد علء 3623.51912.51519.51764السنطةاحمد

الباجورى   52810 محمد محمد 30.51214.55.59.518.516.563.5السنطةاحمد

عثمان   52811 محمد ياسر 35.526.5191314181753.5السنطةاحمد

فرج    52812 هلل العزب هلل 35.524.51912.5141914.544السنطةالعزب

شكر   52813 محمد ولء 2714107.57.514.51153السنطةامجد

ابوالعزم    52814 ابراهيم السعيد احمد 26.512.510.57.57.5171053السنطةزياد

نصر    52815 ابراهيم سعد محمد 35.5241914.513201443السنطةسعد

سعد     52816 محمد على نبيل الله 372816.5121319.515.574.5السنطةسيف

خطاب    52817 عمر صبحى فكرى 3625.519.512.5142016.564السنطةصبحى

محمود   52818 عبدالحميد رفعت 12.511.5114.55.5131373.5السنطةعبدالسلم

البيومى   52819 رشدى خالد 14.5125.53.551110.563السنطةعمرو

عبدالحافظ   52820 توفيق محمد 17.5191047.51512.553.5السنطةعمرو

شكر    52821 امين عامر محمد 24.521128.57.51812.562.5السنطةفارس

مامون   52822 عبدالرؤف ساهر 34.52417.59.5919.515.573.5السنطةكاظم

ابوالعزم    52823 ابراهيم السعيد ابراهيم 3214.512.52.58.517.51453السنطةمحمد

الشاذلى   52824 محمد ابراهيم 352415.51314.520943السنطةمحمد

خليفه   52825 محمد ابراهيم 32.517.512.51012191243السنطةمحمد

عبداللة   52826 سليمان احمد 27.510.559.54131465.5السنطةمحمد

احمد     52827 على عزب سعد السيد 18.5747.52201164.5السنطةمحمد
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شلبى   52828 عبدالفتاح ثروت 31.5261812.5131915.565السنطةمحمد

نجم    52829 محمد فاروق شوقى 2813.51311.57.5171565السنطةمحمد

الشناوى    52830 البندارى محمد عزت 35.5281914.75132018.556السنطةمحمد

عوض    52831 فؤاد احمد كامل 25.58.543.51.55.512.544.5السنطةمحمد

ابوالمعاطى    52832 ابوالغيط محمد مجدى 23.596.512.54101245السنطةمحمد

شكر   52833 محمد وائل 3224.514107.518.51465السنطةمحمد

سلم    52834 مصطفى السيد صلح 19.54.51042.541352السنطةمصطفى

فوده   52835 السيد عبدالله 136.567.525.51154السنطةمصطفى

نجم   52836 محمد على 30.5211287.515.51544السنطةمصطفى

خليل   52837 السيد محمد 343019.7512.513.5171745السنطةمصطفى

يوسف    52838 بيومى يوسف حسن 35.526.519.513.51419.518.548.5السنطةيوسف

مامون   52839 عبدالرءوف وائل 35.53018.5139.5201466السنطةيوسف

الفقى   52840 زكريا رمضان 34.523.51610.57.5141766السنطةاسراء

الحنفى    52841 على عبدالعظيم حنفى 23.5112.57.57.5109.565.5السنطةاسماء

زهره    52842 على الصاوى عبدالناصر 289.575511.51264السنطةاسماء

البيومى    52843 شعبان عبدالعليم صبحى 39.529.52014.515201345.5السنطةالء

عبدالغفار   52844 كمال خالد 3522.517.51312.519.512.566السنطةامل

فوده    52845 البنداى محمد احمد 37.529.51915142018.589السنطةاميره

عثمان    52846 على محمد محمد 27.5914.57.55.514.517.585.5السنطةاميره

ابوزيد    52847 محمود مسعود اشرف 2715794108.582السنطةامينه

خاطر   52848 عبدالحليم ماهر واحد3119.5138.53.511.513.57السنطةايمان

جعفر    52849 السيد حامد محمد 39.5301914.5152020910السنطةايه

عيد   52850 عبدالعليم منصور 23.513107.54411.573السنطةايه
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سلمه   52851 السيد محمد 28221114913.51476السنطةبتول

عبدالعاطى   52852 السيد حلمى 31.5151014812.515.575السنطةبسمه

الحصرى    52853 عطا محمد احمد 36301612.514.517.51796.5السنطةتغريد

السمين   52854 ابراهيم المرسى 19.5156.596111373.5السنطةداليا

الغريانى    52855 عبدالجابر شعبان ماهر 39.52919.513.5152019910السنطةداليا

فرج    52856 ابوالعزم ابراهيم عماد 36.5281813.5142016.5810السنطةدنيا

شوشه   52857 محمد رمضان 36.521.515.512.51219.51585.5السنطةريتال

عوض    52858 فؤاد احمد كامل 3829151414.51916.583السنطةريم

خليفه    52859 احمد رشاد احمد واحد22.5156.57.57.51016.57السنطةسهيله

رمضان    52860 السيد ابراهيم خالد 32.51916.5131019.515.575.5السنطةشرين

نجم   52861 احمد ايمن 3526131514.517.514.578السنطةشهد

الله     52862 عطا على محمد فوزى 2319.56.5107.510.513.575السنطةشيماء

طبره   52863 ابراهيم ابراهيم 38.528.5171514.7519.517.5910السنطةصباح

عبده    52864 على مرسى البندارى 32.517107.54131274السنطةفاطمه

سعد    52865 حسن صابر سعد 3827.517.5141519.51874.5السنطةفاطمه

عبدالله   52866 المرسى شوقى 32.51411.5121217.51565.5السنطةفاطمه

ابوالمجد   52867 محمد عبدالرحمن 36.525.519.751313201684السنطةفاطمه

مشالى    52868 محمود السيد عماد 35.525.515.5131316.516.584السنطةفاطمه

ابوعلى    52869 عبدالحميد سعد جابر 39.52918.513.514.519.51983السنطةمريم

فرج   52870 احمد مهنى 39.53019.751514.7519.518910السنطةمريم

عبدالله     52871 الدسوقى طه ابوبكر نجاح 39.525.518.514.514.51817.594السنطةمريم

عبدالحليم   52872 داود احمد 39.53019.51514.5201987.5السنطةمنه

شوشه   52873 عبدالمقصود السيد 372415.5131019.519.588.5السنطةمنه

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت نية نجا البد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2465

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

اللة      52874 عطا مامون على عصام الله 393019.514.5152018.5810السنطةمنه

خطاب    52875 عطيه خطاب عطيه 38.52919.7515142018.589السنطةمنه

نجم   52876 احمد احمد واحد208710.57.51012.57السنطةمنيره

عثمان   52877 محمد ياسر 37.5271713121915.572السنطةميار

قيصر    52878 احمد السيد ابراهيم 35261812.51117.51372.5السنطةميرنا

فرج   52879 رياض رمضان 393019.7515152018.585.5السنطةندى

سلمه   52880 عبدالغنى توفيق 34.529.519.514.513.52017.585.5السنطةنرمين

البنداري   52881 محمد السيد 101051.52.5101571.5السنطةنورهان
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احمد     52882 سيد مندور حسن هشام 393019.51314.752018810السنطةنورهان

عبدالمنعم   52883 محمد رمضان 352413.510.510.515.514.572.5السنطةهاجر

عيد    52884 جاد محمود رمضان 362516.51311.519.517.573السنطةهاجر

اللة      52885 حسب الدين زين عبدالسلم محمد 38.53019.515152018.597السنطةهاجر

الشاذلى    52886 محمد الشحات حسين نصف79.54.522.55.5157السنطةهدى

نوح    52887 عبدالحفيظ رياض كامل 28.517794101372.5السنطةهدى

شوشه    52888 على ابراهيم احمد 33.52514137.517.510.575السنطةهناء

بوشة    52889 العزب عبدالدايم مجدى 27.522.572.52.54.59.551.5السنطةابراهيم

سرور   52890 السيد حاتم 35.528.518.51312.52013.552.5السنطةاحمد

منصور    52891 عبدالرازق صابر صبحى 13.520.5641.5410.551.5السنطةاحمد

عبدالعال   52892 عبدالمقصود عاطف 2722.57.55.51.5129.562السنطةاحمد

نشاب   52893 عبدالسلم نبيل 3022.56.57.5210.51261.5السنطةعبدالسلم

الله    52894 جاب عرفه رضا 38251812141914.545السنطةعمر

عطية    52895 عبدالحميد عبدالقادر عبدالحكيم 393017131519.514.555.5السنطةعمر

شلبى    52896 الدسوقى احمد محمد 10853نصف31.517713.5السنطةفتحى

الجمل   52897 عبدالحفيظ وليد 261577.52.55.51062.5السنطةكريم

عبدالعال   52898 ابوالفتوح ابراهيم 3420137.55.5151262.5السنطةمحمد

عطية   52899 جلل ايمن 19.5116.552.510752.5السنطةمحمد

الله    52900 جاب عبدالتواب فاروق 39.53019.7513.515201782.5السنطةمحمد

المقدم    52901 المهدى المهدى رضا 27156.5221111.542السنطةمحمود

داود    52902 عبدالسيد محمد محمد 35.525137.59.51913.552السنطةمصطفى

ابوزيد    52903 العليمى سعد نجاح 3625.512.593.518.516.563.5السنطةناصر

عيسى   52904 عبدالعزيز عبدالحليم 3427.5118.551613.562السنطةيوسف
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هيكل   52905 عبدالمنعم عماد 3123.5102.51.510.51261.5السنطةيوسف

سرحان   52906 عبدالوهاب فرج 29176.521.571361.5السنطةيوسف

حجازى    52907 عطيه عبدالباسط رضا صفر30.5121031.51015.56السنطةاسراء

الشيخ    52908 عبدالمنعم احمد محمود نصف25125.5225.5196السنطةاسماء

عامر    52909 على محمد ياسر 5.512.561.5نصف20.51551.5السنطةاسماء

سرحان   52910 محمد اشرف 392818.51313.519.51571.5السنطةحبيبه

الغتورى   52911 نبيه خالد نصف1015.56واحد34.5155.52السنطةخلود

سالم    52912 محمد محسن هانى 38.529.519151519.51776السنطةرانيا

الله    52913 خير ابراهيم عبدالحميد 31012.573واحد2475السنطةروان

زعرب   52914 منصور عبدالحفيظ 3315.567.551516.573السنطةريهام

سالم    52915 فكرى عبدالحميد اشرف 3726.518.511.510201672.5السنطةزهوه

موسى   52916 عبدالشافى ياسر 36.529.510108.5181874.5السنطةسالى

الحفنى   52917 معوض طارق 38.527.51613.5112017.574.5السنطةسلمى

سرحان   52918 محمد ابراهيم 39302014.5152019.596السنطةسمر

عامر   52919 ابراهيم فتوح 35.527.515.513142014.575السنطةشهد

هيكل    52920 ابراهيم ابراهيم الشحات 18.583.54.51.51411.573.5السنطةمرنا

بلل   52921 شوقى بكر 338.57.57.56.515.515.573السنطةمريم

الدين    52922 زين على محمد 37.523187.55.51817.562السنطةمريم

عطية    52923 عبداللطيف اسامه الله 3729.519.512.510.519.51766.5السنطةمنه

اسماعيل     52924 حافظ احمد حافظ الله 2944.51.53.54763.5السنطةمنه

عبدالعال     52925 عبدالحميد ابوالفتوح مصطفى الله 39.5292012.514.51917.574.5السنطةمنه

غربي    52926 المرسى ربيع مجدى 37281344131775السنطةمنه

بدر   52927 محمد بدر 710.574نصف15.5942السنطةمنى
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فرج   52928 عبدالرحمن محمود 10.51074واحدواحد27.546السنطةناديه

العال    52929 عبد جمال تامر 382917.512.51319.51675السنطةندى

دربالة   52930 ابراهيم السيد 512.565نصف17.57.551.5السنطةنرمين

الله     52931 جاب احمد عرفه عرفه 39.5302014.75152019.589.5السنطةهاجر

مرعي   52932 عبدالفتاح رضا 221063واحد1675.5السنطةهاله

منصور    52933 عبدالرازق صابر عبدالرازق 27810.533101663السنطةيارا

شعير   52934 السيد عبدالحميد واحد18.586.52.57.51014.54السنطةابراهيم

سند   52935 محمد عنتر 2111.51237.5101251.5السنطةابراهيم

الشرقاوي    52936 حسن عبدالمنصف مبارك واحد35.519.517.53.59.519.515.54السنطةابراهيم

سالم   52937 ابراهيم محمد واحد269.56.52.57.515.512.54السنطةابراهيم

عبدالعال   52938 ابوالفتوح محمد 22.515105.57.514.57.542السنطةابراهيم

شعير    52939 ابراهيم احمد ابراهيم واحد32.52417.57.512.518.5166السنطةاحمد

سند   52940 منير السعيد 2515.55.528108.562السنطةاحمد

جبريل    52941 السيد ناجى السيد 26.51810291217.551.5السنطةاحمد

سلطان   52942 السيد ايمن 3924.52012.515191742السنطةاحمد

عيسى    52943 عبدالجواد محمد رضا 30.51611.52.591313.552السنطةاحمد

ابوزيد   52944 سعد صبحى 35.511.5185.55.515.51865السنطةاحمد

دويدار   52945 عبدالعظيم صبحى 26.515113.55.5161762.5السنطةاحمد

زغلول   52946 ابراهيم طاهر واحد199.5627.56.5134السنطةاحمد

المحسناوي   52947 عبدالوهاب طلعت واحد307.5637.512.516.55السنطةاحمد

خضر   52948 عبدالمنعم عادل 39.530201515201872السنطةاحمد

ابراهيم   52949 عبدالمنعم عبدالرازق واحد3526.519.7513.514.517.5154السنطةاحمد

جبريل   52950 عريف عبدالله واحد25.515.57.53.55.510.5134السنطةاحمد
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شادي   52951 عبدالرحمن علء 31111047.5161662السنطةاحمد

السوداني   52952 فتحى علء 33.515104.58.517.512.552السنطةاحمد

علي    52953 عطيه عبداللطيف على 30157.589.51715.552.5السنطةاحمد

حجازي    52954 عطيه عبدالمنصف عماد 3629.5201415201546السنطةاحمد

سليم    52955 الدسوقى اسماعيل كرم 392719.51314.519.515.553.5السنطةاحمد

عشره   52956 العوضى مجدى 37.528.51912.512.52014.553.5السنطةاحمد

السقا    52957 عبدالفتاح محمد محمد 38.523.5188.58201842.5السنطةاحمد

الكومي   52958 محمد محمود 38.52619107.5201862.5السنطةاحمد

داود   52959 عنتر هشام 31.516.513.59.5418.517.562.5السنطةاحمد

السمنودي   52960 عبدالفتاح حامد 3523.519.5127.5201852.5السنطةاسامه

الشويخ   52961 عبدالرحمن محمد 39.52719.5117.5201963السنطةاسامه

عبدالجواد   52962 ناجى هانى 33.51511.584191463السنطةاسامه

النمر   52963 نسيم احمد 382619103.52016.543السنطةاشرف

ابوالخير    52964 العزب عبدالمطلب كمال 3525.511.57.5419.51762.5السنطةالسيد

خفاجي    52965 محمد المرسى محمد 3623.51887.519.51662.5السنطةالمرسى

البديوي    52966 سليمان عبدالباقى احمد 30.54103.52.51612.543السنطةامير

الجمل    52967 سليمان عبدالعزيز سعد 393019.751214.52017.553.5السنطةايمن

غانم   52968 محمود محمد 39301913142018.565.5السنطةايمن

سند   52969 عبدالعزيز محمد 362619107.5201963السنطةبلل

المكاوي   52970 عبدالمنعم جمال 34.515145.531015.552.5السنطةحمدى

جبريل   52971 صلح ناجى 39261911.511201943السنطةحمدى

المرسى    52972 شوقى محمد ابراهيم 26.515137.521517.573السنطةخالد

عبدالناصرعيسى  52973 طارق 3827.51914.7513.5201753.5السنطةخالد
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2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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مطر   52974 رشاد خالد 39.527.518.513.510201872.5السنطةرشاد

سالمان   52975 السيد محمد 34.51913.5114.51916.553السنطةرضا

مرعي   52976 المرسى عبدالمنصف 2315.5125.54.57.56.552السنطةزياد

جبريل   52977 معروف معروف 3522184.57.511.51253السنطةزياد

بلل   52978 شعبان وحيد 35.520.516.57.57.5128.552السنطةزياد

سند    52979 احمد سعد محمد 1918157.57.58.51053السنطةسعد

زهره    52980 عبدالحفيظ ابوالفتوح اشرف 3623.519131214.51653السنطةشريف

احمد   52981 سليمان نبيل 36.524191210.516.515.564السنطةصبحى

خضر    52982 محمد عبدالمطلب ابراهيم 31.517.517.5117.51014.573السنطةصفوت

الشربينى   52983 العزب العزب 11.51610.57.58.53.513.562.5السنطةطارق

غطاس    52984 احمد عبدالسلم محمد 18.517.51388.5711.563السنطةطارق

عفيفي   52985 عبدالخالق مصطفى 2121.5157.58.51012.552السنطةطاهر

النمر    52986 ابراهيم محمد رأفت 392919.751415201662.5السنطةعادل

الدغيدى   52987 عبدالخالق محمد 3122.51857.5121753السنطةعادل

الله     52988 جاب عطيه عبدالجواد رضا 2515134.53.510.513.552.5السنطةعبدالجواد

سالم    52989 فكرى عبدالحميد حسام 17.51512.53.55.52.51552.5السنطةعبدالحميد

جبريل    52990 عبدالمنعم عبدالحميد محمد 272513.512.57.513743.5السنطةعبدالحميد

احمد    52991 محمود عبدالستار خالد 262515.512.54.51613.553.5السنطةعبدالرحمن

النمر   52992 العزب نبيل 38.530201514.5201743السنطةعبدالرحمن

غطاس   52993 عبدالعاطى ياسر 191517.54.54.51015.542.5السنطةعبدالعاطى

الشيخ   52994 عبدالعزيز محمد 38.530201514.519.513.585السنطةعبدالعزيز

عبدالرحيم   52995 عبدالفتاح رضا 171312.543.54.516.583السنطةعبدالفتاح

علي    52996 احمد منصور سعيد 31281397.510953السنطةعبدالله

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2471

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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البديوي   52997 عبدالله علء 30.5211057.513.515.553السنطةعبدالله

جبريل    52998 السيد ناجى محمد 32.516.5107.57.51312.563السنطةعبدالله

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2472

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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الدسوقي   52999 عبدالمنصف الدسوقى 3726.518.5139.518.51753السنطةعبدالمنصف

قنديل    53000 ابراهيم عبدالمنصف رضا 18.517.55433.51263السنطةعبدالمنصف

صقر   53001 عبدالمنعم احمد 25.516.5107.53.5812.563.5السنطةعبدالمنعم

بدر     53002 عبدالرحمن عبدالمنصف طارق الدين 35.515129.54.511.511.543.5السنطةعز

عبدالعاطي   53003 السيدعبدالسلم احمد 229.55.58.54.57.59.563السنطةعلء

القط    53004 احمد على احمد 31.512124.53.5121463السنطةعلى

ابوالسعود   53005 عبدالحميد هادى 256.51033711.553السنطةعلى

سند    53006 عبدالجواد على هانى 25.5963واحد188.510السنطةعلى

بلل   53007 عطا ابراهيم 34.517.5181313191163السنطةعمار

البهي    53008 السيد عبدالبديع ياسر 3428.518.511.581914.563السنطةعمار

سند    53009 عبدالعظيم عبدالعزيز احمد 37291614.75919.51562.5السنطةعمر

الشويخ   53010 عبدالرحمن حامد 3930201414201663.5السنطةعمر

السيد   53011 سعد عادل 38.527.52012.51218.514.543.5السنطةعمر

ابراهيم   53012 معوض 25.57.57.521.57.512.553السنطةفارسسليمان

الكبير   53013 عبدالرازق عيد 31.51112.592.516.51463السنطةفارس

زغلول   53014 ابراهيم فؤاد 3313158.53.51314.553السنطةفارس

مطر   53015 احمد ناصر 2511.57.57.51.5101363السنطةفارس

البديوي   53016 محمد عبدالمنعم 2616.5107.52.5711.553السنطةفوزى

زهره   53017 فوزى محمد 19.5784.525.510.562السنطةفوزى

البديوى   53018 سامى المصلحى 25116.53.53.551271.5السنطةكريم

شبانه    53019 السيد معوض حازم 37.52617.58.58181252السنطةكريم

سرور   53020 عبدالعليم عادل 3113145512.513.551.5السنطةكريم

صقر    53021 عبدالرازق محمد محمود 1796.554.57.511.552.5السنطةكريم

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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مطر    53022 السيد محمد نبيل 35.515167.57.51712.542.5السنطةكريم

مرعي   53023 عبدالرسول وليد 34.516113.53.51311.542.5السنطةكريم

الصفطى   53024 كامل ابراهيم 32.524.5123.55.5121152السنطةمحمد

حسين   53025 عبدالحميد احمد 26584.5412651.5السنطةمحمد

عسل    53026 زينهم محمد احمد 35.517.513.58.58.519.51351.5السنطةمحمد

البنداري   53027 معوض احمد 37.528.518111318.513.551.5السنطةمحمد

درويش    53028 ابوالعزم كمال اسامه واحد31.5710.54.57.59.5115السنطةمحمد

مرعي    53029 احمد كامل اشرف نصف352218.513.5111315.56السنطةمحمد

خضر    53030 عطيه محمد السيد 29.5910.5549.516.572السنطةمحمد

سمك    53031 عبدالعظيم صبحى خالد 36.5151911.513.519.51953السنطةمحمد

زيدان    53032 عبدالمقصود عبدالقادر رضا 348117.54.516.51742.5السنطةمحمد

عبدالعاطي   53033 السيد سمير 34.5201387.515.51352السنطةمحمد

شلبي   53034 عبدالجواد صابر 33.512.5127.57.5161752.5السنطةمحمد

ناجي    53035 وهبه الشحات طارق 23962.53.58.510.552السنطةمحمد

تلبس    53036 عبدالجواد ناجى عبدالجواد 1664247.5842السنطةمحمد

خليفه   53037 عبدالمنعم عبدالعزيز 22.586.51.559.51252.5السنطةمحمد

ناجي     53038 محمود الدين صفى عبدالفتاح 307.5101.5461341.5السنطةمحمد

الصفطى   53039 محمد عبدالله 3416147.5516.512.553السنطةمحمد

مطر   53040 سالم عطيه 21.513.5747.5151143السنطةمحمد

العجواني    53041 على عبدالقادر علء 33.517137.58.51815.552.5السنطةمحمد

جبريل   53042 ابوالمجد عماد 3218.512121018.51253السنطةمحمد

مالك   53043 شوقى فريد 3626.5171013.519.516.552السنطةمحمد

بلل   53044 السيد ماهر 181252.54.512.51052السنطةمحمد

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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سالم   53045 محمد محمود 37.524.5169.59191452السنطةمحمد

جبريل   53046 معروف معوض 2435.51.548741.5السنطةمحمد

الله    53047 جاب السيد نبيل 1.51.51252واحد222.57السنطةمحمد

الله    53048 جاب عبدالمطلب هشام 3322148.58.518.514.542.5السنطةمحمد

داود   53049 عنتر هشام 2077.53.54412.542.5السنطةمحمد

الصفطي   53050 جمال وجيه 2615.510.57.58.51515.544.5السنطةمحمد

بدر   53051 عبدالسلم ياسر 25.59.583.57.511.512.565السنطةمحمد

جبريل    53052 كمال محمد ياسر 31.522.51410.510.518.516.576السنطةمحمد

النمر   53053 محمد اسماعيل 382919.513.5152015.567السنطةمحمود

الشويخ   53054 فتوح اشرف 37.525191315201777.5السنطةمحمود

الجندى    53055 السيد ابراهيم السيد 3314.513.54.510.51414.566السنطةمحمود

بندق    53056 السيد السيد ايمن 361511.510122012.544السنطةمحمود

يونس   53057 جميل ايهاب 3826.51311.58201342السنطةمحمود

غطاس   53058 عبدالعال ربيع 279.56.545.51310.542السنطةمحمود

عمران    53059 الدين بهى عادل 392717.512132014.551.5السنطةمحمود

الصفتي   53060 احمد عبدالوهاب 1.57.59.562نصف31910.5السنطةمحمود

عبدالعزيز   53061 السيد محمد 2410.5144.5479.562.5السنطةمحمود

عسل   53062 عبدالرءوف محمد 38.529.51713.514.51516.563.5السنطةمحمود

الشرقاوي    53063 محمد احمد مصطفى 35.52812.512.511181463.5السنطةمحمود

الله     53064 حسب مصطفى عبدالمنعم مصطفى 3622159.55.514.51663.5السنطةمحمود

زهره   53065 عبدالجواد نادر 27.515.5167.5511.51342.5السنطةمحمود

جبريل    53066 كمال محمد ياسر 38.52918.511518.51862السنطةمحمود

مرعي   53067 منصور اسماعيل 37.524.519129.519.51764.5السنطةمروان

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019
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رضوان    53068 صابر الدسوقى ابراهيم 39.528.5191212.5201754السنطةمصطفى

القطوري   53069 لطفى اكرامى 27.577.54.51.57.5752السنطةمصطفى

احمد   53070 عبدالحميد الجيوشى 245104.51.5101252السنطةمصطفى

الشرقاوي    53071 حسن عبدالسلم تامر 37.527.51797.518.518.571.5السنطةمصطفى

عطيه   53072 عبدالعليم جمال 34.513.515.57.57.513.51662السنطةمصطفى

احمد    53073 ابراهيم فتوح حازم 31.5151653101462السنطةمصطفى

العجواني    53074 على عبدالقادر خالد 3013.510.585.51114.572السنطةمصطفى

الحنفي    53075 سليمان على عادل 31.517.5104.54101361.5السنطةمصطفى

فرج   53076 عبدالله فرج 32.5161033612.562السنطةمصطفى

صقر    53077 المرسى صقر نبيل 163.551.522.51242السنطةمصطفى

موسى    53078 عبدالقادر حلمى وصفى 37.517.516129.517.513.554السنطةمصطفى

ابوالعزم   53079 عبدالحفيظ علء 38.53018.5139.519.514.563.5السنطةمعاذ

ابوالعزايم   53080 احمد محمد 36.52917.51412201554السنطةمعاذ

قنديل    53081 ابراهيم ابوزيد وائل 38.523.510.5118.516952السنطةمعاذ

عشوش    53082 عبده رجب عبدالمنعم 3912139.57.591672.5السنطةمهران

السيد   53083 عبدالباسط ناصر 38121197.591262السنطةنور

قنديل    53084 ابراهيم عبدالجواد اشرف 39.529191413201072السنطةهادى

البديوى   53085 عبدالخالق عبدالله واحد33.52012.59.55.512114السنطةوائل

قنديل   53086 عبدالجواد ابراهيم نصف39.527.516.513919.5134السنطةيوسف

احمد   53087 فتوح ابراهيم نصف31111084.5510.54السنطةيوسف

القطوري    53088 محمد عبدالستار احمد 34.5121197.511.51252السنطةيوسف

شبانه   53089 محمد اشرف 392615.5105.516.510.541.5السنطةيوسف

كشك   53090 عبدالقادر ايمن 38.525.587.57.519.511.541.5السنطةيوسف

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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اسماعيل   53091 عبدالوهاب عبدالحميد 3118.57.57.55.516.510.552السنطةيوسف

عليوه   53092 عطيه عبدالخالق 36.515.5178.54713.561.5السنطةيوسف

ابوالخير   53093 عبدالرازق عبدالرحمن 39.519.51211.57.514.5761.5السنطةيوسف

الشرقاوي   53094 جمعه عبدالعاطى 37.517.516117.51612.562.5السنطةيوسف

بوشه   53095 سمير علء 38.529.5191412.52011.562السنطةيوسف

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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2018 / 2019
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شادي   53096 عبدالرحمن علء 32.510.5107.52.55.51362السنطةيوسف

الشاذلى    53097 عيد صبحى عيد 37.528.51612101713.552السنطةيوسف

الشرقاوي   53098 عبدالله محمد 372416119.51610.564السنطةيوسف

جعفر   53099 عبدالمنعم محمد 26.51610.59.547.59.551.5السنطةيوسف

رشدان   53100 السباعى ممتاز 38.53018.514.51319.51051.5السنطةيوسف

محمد   53101 صبحى عبدالرؤف 8.5652واحد224.561.5السنطةاحسان

بختية    53102 العراقى المتولى العراقى 39.53018.513.514.5201776السنطةاحلم

شلبي   53103 عثمان عبدالحميد 30161081.511.515.583.5السنطةاسراء

قنديل   53104 عبدالمنصف عبدالرؤف 39.5302012.5152017.593.5السنطةاسراء

داود    53105 عبدالعال عبدالمولى مؤمن 259107.5311.51482السنطةاسراء

موسى   53106 عبدالمنعم احمد 261114.585.5131391.5السنطةاسلم

جبريل    53107 كمال محمد طارق 3929.519.51513.52017.584.5السنطةاسلم

فرج   53108 على عبدالسلم 25.56.51084.51115.582السنطةاسلم

الدعمه    53109 رشاد محمد ماهر واحد3825.51514.512.520188السنطةاسلم

سند    53110 توفيق صبحى الدسوقى 39.53019.51415201881.5السنطةاسماء

تليس   53111 عبدالخالق السعيد 2110.5127.55.5915.571.5السنطةاسماء

سالم   53112 على على 39.53019.51314201982.5السنطةاسماء

اسماعيل   53113 محمد مامون 259.5741.56.51581.5السنطةاسماء

جبريل   53114 امين ابوالنصر 34.519.512.512.591413.582السنطةالء

عريشه   53115 ماهر اسامه 1117.582نصف288.5812.5السنطةالء

الكدواني    53116 محمد عبدالحميد خالد 241573.51.51312.582السنطةالء

عمران   53117 عبدالحفيظ رفيق 3326.514.57.57.517.51584السنطةالء

عيسى   53118 عبداللطيف عطيه 29.511.5101031016.562السنطةالء

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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ابراهيم    53119 العزب عبدالقادر محمد واحد8.5116نصف184.5106السنطةالزهراء

الصفطي   53120 فاروق وجيه 32.516.5129.58.51813.584.5السنطةالشيماء

غانم    53121 عبدالقادر على محمد 23.5745313.511.562السنطةامانى

عبدالعاطي   53122 شبل خالد 3516199.55.517.513.581.5السنطةامل

جبريل   53123 محروس ايمن نصف35.522.512131116.5125السنطةامنيه

سيف   53124 عبدالرحمن سمير واحد20289.5410.55.55السنطةامنيه

العير   53125 عبدالعظيم السيد واحد371115117.513.514.55السنطةاميره

الشرقاوى   53126 احمد ماجد 32910.51.52.5141351.5السنطةاميره

شلبي   53127 عثمان محمد واحد3111.513.5531415.55السنطةاميره

ابوزيد   53128 المحمدى هانى واحد612.55نصف27684السنطةاميره

الشرقاوي   53129 عبدالمنعم احمد 39.5302014.515201872السنطةايمان

يونس   53130 عبدالسيد علء 33.520119.51015.512.562.5السنطةايمان

عمران   53131 حافظ ابراهيم 3725.511.5117.5181282.5السنطةايه

الشويخ   53132 عبدالمنعم ابراهيم 3727.516.5117.5181171.5السنطةايه

مرعى   53133 عبدالوهاب احمد واحد267.512859.5104السنطةايه

جبريل    53134 نصر عريف اشرف 31.515136410.513.551.5السنطةايه

ابوزيد   53135 سعد صبحى 35.515107.57.516.512.561.5السنطةايه

بدير    53136 عبدالسيد العزب عبدالسيد 39.529.519.514.514.519.512.592السنطةبسمه

الجمل    53137 طاهر محمد عبدالسلم 39.530201515201992.5السنطةبسنت

عبدالعال   53138 عبدالرازق صبحى 371513.511.57.519.51592السنطةتقى

عبيه   53139 شحاته صلح 393019.7512.514.52012.592السنطةتقى

رضوان   53140 رضوان على 39302013142014.581.5السنطةتقى

بختيه    53141 محمد عبدالعال محمد 38251911.5818.51381.5السنطةتقى

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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اسماعيل   53142 محمد مؤمن 141261.5واحد3515.512.510السنطةتقى

معطي    53143 على محيى نبيل 277.5105.52.512.5671.5السنطةتقى

بحلق    53144 الحفنى فتحى وليد 37261713.511201375السنطةتقى

المحسناوي   53145 عبدالبارى جابر 38.526.51111.58.52012.575.5السنطةجهاد

احمد    53146 ابراهيم فتوح ماهر 358.5107.57.515.512.584.5السنطةجهاد

سالم   53147 سالم وليد 39.530201515201595.5السنطةجيهان

النمر    53148 مرعى محمود مرعى 36.523.51410.512201285.5السنطةحبيبه

سرحان    53149 الششتاوى رأفت ابراهيم 39.53019.751414.52016.585.5السنطةخلود

المرسي    53150 شوقى محمد ابراهيم 28.512127.59.513.514.584السنطةخلود

غانم   53151 عبدالباقى اسامه 37.5282012.5102015.575.5السنطةخلود

يونس   53152 عبدالسيد اسامه 383019.51414.5201675.5السنطةخلود

الغريبي     53153 عطيه عزمى محمد حازم 26.515.53.57.54.512.51085السنطةخلود

شعير   53154 عبدالسلم طلعت 39.530201515201795.5السنطةخلود

سالم    53155 عزمى توفيق عزمى 1210.565واحد248.55.53السنطةخلود

سليمان   53156 سليمان فؤاد 13.51175واحد239103السنطةخلود

مرعي   53157 سليمان مجدى 382819.51314.52013.595.5السنطةخلود

سليمان    53158 شكرى محمد اشرف 34261712.511.519.51485السنطةداليا

سليمان    53159 عبدالرحمن محمد عصام 22.57.57.55.53131174السنطةداليا

الله     53160 عطا على محمد على 27191410.51218.51175السنطةداليا

المكاوي     53161 السيد صبحى على خالد 8.515.574.5نصف29.5972السنطةدعاء

البديوي   53162 عبدالمنصف على 307.51041.5101475السنطةدعاء

بختيه   53163 عبدالعال عمرو 3623.518.511.510191875السنطةدعاء

المحسناوي    53164 ابوالمكارم ناجى عبدالحميد 25.57.5852.59964.5السنطةدنيا
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السيسى    53165 على فتحى ايمن 3016.57.54.5414.51685السنطةذكرى

يوسف   53166 عبدالرحمن احمد 3924.518.587.517.51884السنطةرنا

الخويت    53167 محمد محمد رضا 28.58.5103.52.59.513.572.5السنطةرنا

مرعي    53168 ماهر الدسوقى ابراهيم 3171364.513.51593السنطةروان

سرحان   53169 ابراهيم ابوالعزم 39.530201515201797السنطةروان

الله     53170 جاب عبداللطيف الله جاب 32.5151013.51417.51393السنطةروان

بدوى    53171 على عبدالمنعم سامح 3925191413.51915.593السنطةروان

مرعي    53172 سالم محمد محمد 2425.51713.513.5151763السنطةروان

سعد    53173 السيد عبدالمولى اشرف 34.5161610.511.51715.591.5السنطةروميساء

عبدالرحمن   53174 عبدالعزيز مسعد 37221812122014.592.5السنطةرويدا

عرفة    53175 انور محمد سمير 23.510.5105.5591393.5السنطةريم

شعير   53176 الدسوقى هيثم 22.53.57229961.5السنطةريهام

الكومي   53177 محمد محمود 3410107.53151374السنطةزينب

غطاس   53178 نجيب محمد 36281711.57.519.51285السنطةسارا

عبدالعال   53179 ابراهيم ايمن 3729.515.511.57.517.514.585.5السنطةساره

شاهين   53180 ربيع صبرى 332414.59.57.514.51485.5السنطةساره

قرطام    53181 الدين محى عبدالفتاح 39.53019.51515201599.5السنطةساره

عليوه   53182 محمد لطيف 3926.520151519.51478.5السنطةساره

الجنايني    53183 محمد عطيه يسرى 3729.51813.5121912.597السنطةسالى

زهره    53184 ابوالمعاطى زكريا محمد 39.52919.7515152018109.5السنطةسعاد

حامد    53185 محمد عبدالقوى ايمن 39.530201515201898.5السنطةسلمى

بدر   53186 العشماوى عادل 24.5156254.51772السنطةسلمى

زهره    53187 كامل محمد مصطفى 27.528.5687.59.51454.5السنطةسلمى
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رزق   53188 فتوح السيد 34.52715.512.581716.584.5السنطةسمر

سالم    53189 الغريب احمد عبدالقادر 39.53019.513.51419.7518.595السنطةسمر

عيسى    53190 ابوالعزم عبدالمطلب صبحى 37.53019.51314.75201995السنطةسهيله

البيومي   53191 عبدالحى فارس 37272013.515201976السنطةسهيله

خليفة   53192 السيد ناجى 3122107.54.514.516.565السنطةسوسن

بوشه   53193 عطيه ايمن 25.515.5103.57.5615.574.5السنطةشروق

فرحات   53194 عنتر صابر 38.52818.512.514201886السنطةشروق

القطورى   53195 عبدالعظيم صبحى 26.51710.510.59.5111984.5السنطةشرين

سند    53196 احمد حلمى احمد 3628.512.511101817.585السنطةشهد

الشاذلي    53197 المرسى شوقى اسامه 36281610.57.51616.594.5السنطةشهد

عسل   53198 على باسم 342618127.515.51364السنطةشهد

عطيه    53199 على السيد رضا 25.52110.55.54.5910.555.5السنطةشهد

رضوان   53200 صابر سعيد 35.528107.57.5111554السنطةشهد

راجح    53201 طه عبدالوهاب محمد 36.524.51045.59.519.565السنطةشهد

مخلوف    53202 المرسى حلمى هيثم 30.516523.561976السنطةشهد

القطوري    53203 محمد عبدالباقى وليد 39.530201514.5202089.5السنطةشهد

الصفطي    53204 عبدالجواد محمد وليد 20.51865.55915.563السنطةشهد

صقر    53205 المرسى صقر المرسى 27.52647.58.516.51863السنطةشيماء
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عبيه   53206 عطا عطا 32.52510.5681618.565.5السنطةشيماء

الحنفي    53207 سليمان على عادل 3722.51714.514.5202078.5السنطةصابرين

علي    53208 عبداللطيف عبدالرؤف سامى 393019.751314201978السنطةضحى

حامد    53209 ابواليزيد محمد ماجد 61474نصف36.56101.5السنطةضحى

الصفطي   53210 وهبه امين 9.51574.5نصف3610.5103السنطةعزه

جبريل    53211 سليمان على فرج 392514.57.58.516.512.563.5السنطةعهود

عبيه    53212 عبدالسيد ربيع رضا 3820187.54.51818.565.5السنطةفاطمه

السقا    53213 عبدالفتاح محمد صابر 341512.56517.514.566السنطةفاطمه

الشورى     53214 عطيه محمد عطيه عبدالعزيز 258.57.51.539.51262.5السنطةفاطمه

حجازي    53215 احمد حجازى ياسر 37.524.51811818.51963.5السنطةفاطمه

امين   53216 لبيب محمد 27664.54.591571.5السنطةكامليا

خليفه    53217 سالم عبدالحميد سالم 35565.54.513.51363السنطةماجده

بحلق   53218 عبدالباقى نجاح 37.520.511.59.57.518.5874السنطةمرام

الصادي   53219 كامل ايمن 35.5117.564.5141473.5السنطةمروه

عبدالحميد   53220 فهمى المصلحى 338642.516.513.563السنطةمريم

حجازي   53221 حامد عبدالحميد 38.5301913.5142015.585السنطةمريم

شهوان    53222 محمد احمد عبدالسلم 3361031.515.513.563.5السنطةمريم

جبريل    53223 نصر عريف عرفان 36.523179.5917.51864السنطةمريم

مالك   53224 عبدالسلم عمرو 36.518.516111118.511.561.5السنطةمريم

عريشه    53225 جوده كريم عونى 31.5117.55.55.513.51171.5السنطةمريم

سرور   53226 عاطف محمد 37.518.5767.51416.563.5السنطةمريم

الكدواني    53227 محمد عبدالستار محمد 35.55.5103.52.51213.563.5السنطةمريم

الكشك   53228 عرفه ممدوح 26191064.53.51868.5السنطةمريم
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ابوالعزم    53229 احمد عبدالحفيظ وليد 372919.514.510.52014.5810السنطةمريم

السيد   53230 عبدالله ياسر 382819.513.512201578السنطةمريم

سالم    53231 على ابراهيم محمد 3929201415202078.5السنطةملك

بوشة    53232 على فؤاد سمير 24176.563.581857.5السنطةمنار

يونس   53233 محسن فوزى 28256.57.57.51216.568السنطةمنار

الصفطي     53234 شوقى عبدالباقى شوقى الله 18166.5223.51866.5السنطةمنه

جبريل     53235 نصر عريف عرفان الله 3726119.58.5181868السنطةمنه

شكل    53236 ماجد عطيه الله 3927.519.514.5152018.567.5السنطةمنه

حسن    53237 عبدالكافى على الله 392510.5149.52017.576السنطةمنه

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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عجيز    53238 لطفى ياسر الله 30.523.515.59.53.512.517.566السنطةمنه

خفاجه    53239 ابوالفتوح لطفى حاتم 39.53019.514.515201978.5السنطةمنه

غرابه    53240 خليفه عبدالفتاح حازم 3823169.59161767.5السنطةمنه

النمر   53241 عبدالقادر عبدالفتاح 22.516.51021.59.511.5610السنطةمنه

الجندى   53242 خليفه محمد 30.518137.57.5151767.5السنطةمنه

سرور   53243 عاطف محمد 34.51610.57.5514.515.567.5السنطةمنه

مرعي   53244 على ناصر 27127.542.551667السنطةمنه

الله    53245 جاب عبدالتواب اشرف 36.52514.511.511.5191977.5السنطةمنى

عبدالرؤوف   53246 محمد عماد 31418.567.5واحد28.52510السنطةمنيره

عبدالعال   53247 عبدالباقى عبدالعزيز 18.5137.5656.516.567.5السنطةمى

زيدان    53248 منتصر السيد عصام 26.519105.53.51514.557.5السنطةمى

بوشه    53249 احمد انور هانى 26.576.55.55.518.51561.5السنطةمى

خليفة   53250 عبدالصمد ياسر 341110.547.515.511.552.5السنطةمى

موسى   53251 صبحى عبدالله 322611.54.57.5161863السنطةمياده

الشاعر   53252 على جمال 7.588.562.5واحد25106السنطةناديه

داود    53253 فتحى محمد صبحى 26.56.573.57.56.51272السنطةناديه

جبريل    53254 نصر معروف رضا 3523.515.58.5121914.564السنطةنانسى

النمر   53255 نسيم اشرف 372319.513.514181575السنطةنجاه

راجح   53256 رمضان محمد 3825.515.51414.518.51574.5السنطةنجلء

الدحروج   53257 عبدالمنصف اشرف 29.58.56.55.57.5916.561.5السنطةندى

سالم    53258 العزب عبدالعليم العزب 39.5261912.514.5201578السنطةندى

زهرة   53259 السباعى المحمدى 38.528.519.7513.515201979.5السنطةندى

داود    53260 الحفنى رشدى حازم 296.56.55.57.51012.572.5السنطةندى

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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سليمان   53261 لطفى عاطف 28.5151014.513.517.5973.5السنطةندى

القط   53262 عبدالحليم عبدالحليم 37.51511.57.57.5181377.5السنطةندى

قرقر    53263 اسماعيل عبدالسلم عبدالمطلب واحد21.511103.53.58.510.56السنطةندى

يونس   53264 عبداللطيف وسام 36.52218.514142013.572.5السنطةندى

قنديل   53265 عبدالمنعم ياسر 31.510.51411.512.5131571.5السنطةندى

موسى    53266 عبدالحميد سالم جميل 28.593.537.51115.573.5السنطةنرمين

الصفطى   53267 فاروق جميل 337.5102.581314.562.5السنطةنرمين

خليفه   53268 ابوالفتوح حامد واحد2212.574.5121412.57السنطةنرمين

صالح   53269 صبحى عبدالعزيز واحد37.5171011.514.512.515.57السنطةنرمين

الله    53270 جاب موسى موسى 39.529201414.519.516.583السنطةنسرين

درباله    53271 السيد عبدالله ياسر 33.516.5109911.515.572السنطةنسمه

عجيز    53272 عبدالرازق نسيم باسم 3115105.57.515.51962السنطةنور

بندق    53273 السيد السيد صبحى 39.530201414.5201984السنطةنور

عمران   53274 فؤاد عبدالرحمن 33.591011.513.5111775السنطةنور

الشويخ    53275 عبدالقادر فوزى عبدالقادر 39.530201515201876السنطةنور

علي    53276 شاهين محمد مجدى 27.521.5105.52818.562.5السنطةنور

سالم    53277 عبدالحميد سليمان سمير 28101055.512.51982السنطةنورا

الحمزاوى   53278 سمير احمد 30111065.591872.5السنطةنورهان

داود   53279 عنتر اشرف 3217.5157.57.512.51971.5السنطةنورهان

خليفه    53280 عبدالحميد توفيق رضا 3426138.510.515.51683السنطةنورهان

الله     53281 جاب السيد محمد سامى 35211068.51516.584السنطةنورهان

سليمان    53282 المرشدى غريب عبدالمنصف 29.515.51167.591783.5السنطةنورهان

بوشة    53283 عباده عطيه كمال 30.52318.52815.518.583السنطةنورهان

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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اسماعيل   53284 جابر محمد 23.59.51145516.573السنطةنورهان

جاد   53285 عبدالستار محمد 3727.518.57.5111917.583السنطةنورهان

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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العرضة   53286 عبدالسلم نبيل 2421103.54.5817.573.5السنطةنورهان

عبيه    53287 شحاته عطا عبدالحميد 35.525.510541517.573السنطةهاجر

عسل    53288 زينهم محمد محمد 38.5291310.58151973السنطةهاجر

هجرس   53289 عبدالحكم ابوبكر 38.52920131519.515.572السنطةهايدى

ابراهيم   53290 عبدالمنعم عبدالسلم 3726.518.513.5142018.572السنطةهايدى

شرفشرف   53291 محمد 31291095.5121463.5السنطةهبه

حامد   53292 عبدالرؤف محمد 37.52816.512.57.5181573.5السنطةهبه

زيدان    53293 موسى محمد موسى 37271612.54.516.52073السنطةهبه

سالم   53294 عبدالسلم المرسى 39.530201414.52019.573السنطةهدى

فرج   53295 عبدالسلم الكلوى 1014.563واحد3610.5106السنطةهدير

الجندى   53296 عبدالباسط جميل 35.515107.55.517.515.543السنطةهدير

حجازى   53297 حسن العزب 39.53019.513.515201992.5السنطةهند

خفاجي    53298 محمد سليمان صبحى 371810137.5181353السنطةوفاء

مطر    53299 محمد عبدالعال اشرف 39.5302012.514.519.51854السنطةيارا

المحسناوى   53300 ابراهيم السيد 3421107.55.515.51563.5السنطةيارا

سليمان   53301 عبدالغنى ابراهيم 2812147.53.518.51563السنطةياسمين

مرعي    53302 سالم احمد سلمه 362614.5141412.51862.5السنطةياسمين

حجازي   53303 عبدالمنصف طلعت 39.52919.7514.5122017.564السنطةياسمين

حجازي   53304 عبدالخالق عبدالخالق 35.527.515.57.55161693.5السنطةياسمين

شاهين   53305 المام كرم 39.52819.51414.52016.593.5السنطةياسمين

الجمل   53306 محسن كمال 39.525.518.514.7515201284السنطةياسمين

الله    53307 جاب ابراهيم محمد 32.523104.52.515.51182السنطةياسمين

عبدالرحمن   53308 عبدالرؤف السيد 29.512147.53.51610.561.5السنطةيمنى

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2488

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالعزيز    53309 احمد صابر عبدالقادر 39.5302014.515201793السنطةيمنى

محمد    53310 عبدالعزيز الششتاوى احمد المشتركة   ابراهيم العدادية البلد 18.510.582.58187.562قطورقطور

النوحي    53311 بسيونى ابراهيم عبدالوهاب المشتركة   ابراهيم العدادية البلد 1027.558.515862قطورقطور

شريف    53312 بسيونى عبدالوهاب على المشتركة   ابراهيم العدادية البلد 24.5151087.5209.545.5قطورقطور

شحاته    53313 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   احمد العدادية البلد 16.512107.57.51913.574قطورقطور

مخلص   53314 محمود السعودى المشتركة   احمد العدادية البلد 36.526127.55201762.5قطورقطور

ابوالنازع    53315 سليم حسن السيد المشتركة   احمد العدادية البلد 37.527201511201775قطورقطور

بدر   53316 ابراهيم ايهاب المشتركة   احمد العدادية البلد 362417.514.5102016.576قطورقطور

نجم    53317 ابراهيم حسون حامد المشتركة   احمد العدادية البلد 36.5251710.510.519.51874.5قطورقطور

الخليفه    53318 محمود السيد صادق المشتركة   احمد العدادية البلد 38.529.51712.5112015.584.5قطورقطور

الزواوى    53319 محمود السيد عبدالله المشتركة   احمد العدادية البلد 38.5301913.512.52018.575.5قطورقطور

البحراوى    53320 عبدالغنى سعد عصام المشتركة   احمد العدادية البلد 3828.51813.514.52016.574قطورقطور

قنبر    53321 فريد احمد محمد المشتركة   احمد العدادية البلد 3119137.55201775.5قطورقطور

قنديل   53322 السيد محمد المشتركة   احمد العدادية البلد 321511.57.581917.555قطورقطور

نجم   53323 عبدالله محمود المشتركة   احمد العدادية البلد 33.522149.512.519.51753قطورقطور

فراج    53324 امين محمد محمود المشتركة   احمد العدادية البلد 14.58.5557.518.56.552.5قطورقطور

ابوسعد    53325 محى عبدالله محى المشتركة   احمد العدادية البلد 261111.57.57.519.56.552.5قطورقطور

عسكر    53326 بسيونى فوزى سامح المشتركة   ادهم العدادية البلد 36.515127.55.519.513.575.5قطورقطور

سنه    53327 محمد السيد عماد المشتركة   ادهم العدادية البلد 259.5117.57.5191474قطورقطور

السقا    53328 السيد حسن ايمن المشتركة   اسلم العدادية البلد 342915.512142016.562.5قطورقطور

العباسى    53329 عمر عمر المشتركة   انسمحمد العدادية البلد 38.530171213.52016.573.5قطورقطور

خليل    53330 ابراهيم ابراهيم رضا المشتركة   ايمن العدادية البلد 16.5197.5810.51815.571.5قطورقطور

سليم    53331 السيد رجب محى المشتركة   ايهاب العدادية البلد 36.521.5197.59131977قطورقطور

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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فوده     53332 عبدالرحمن شاكر رضا الله المشتركة   تقى العدادية البلد 38.527.5199.58.5141787قطورقطور

على   53333 حامد محمود المشتركة   حامد العدادية البلد 37.52919.512919.52067قطورقطور

سلمه    53334 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   حسام العدادية البلد 23181288.541056قطورقطور

ابوالعزم    53335 عبدالعليم ابراهيم احمد المشتركة   حسام العدادية البلد 22.51812.56.57.53.51545.5قطورقطور

القصاص    53336 بيومى غازى رضا المشتركة   حسام العدادية البلد 2617127.57.531765.5قطورقطور

على    53337 قطب حمدى على المشتركة   حسام العدادية البلد 36.52518.5108191885قطورقطور

حسن    53338 امين محمد امين المشتركة   حسن العدادية البلد 30.5231811.58.5111787قطورقطور

حسين    53339 محمد حسين ابراهيم المشتركة   حسين العدادية البلد 352618.512.5111818.567.5قطورقطور

خالد    53340 حسين احمد خالد المشتركة   حسين العدادية البلد 38.52719.513122016.597.5قطورقطور

الضنين   53341 عبدالله رضا المشتركة   حسين العدادية البلد 392819.513.512202097.5قطورقطور

البدوى     53342 سليم السيد رجب ايهاب المشتركة   ربيع العدادية البلد 3725.518.51111.51918.585.5قطورقطور

زيدان    53343 سيداحمد عبدالحميد سيداحمد المشتركة   رضا العدادية البلد 28.516.514.55.57.55.51573.5قطورقطور

ابوصالح    53344 محمود السيد عبدالنبى المشتركة   رضا العدادية البلد 205.51041.521175قطورقطور

الدماطى       53345 احمد عبدالبديع محمد المشتركة   رمزى العدادية البلد 31.52516.512.57.51416.589.5قطورقطور

السقا    53346 محمد صابر محمد المشتركة   زياد العدادية البلد 38.52919.51312.519.52087.5قطورقطور

ابومنصور    53347 يوسف حمدى محمد المشتركة   سعد العدادية البلد 38.52719.59.59.519.52097قطورقطور

ابوصالح   53348 عبدالعزيز بسيونى المشتركة   عبدالحميد العدادية البلد 34.52419.5910.5182087.5قطورقطور

مسعود    53349 ابراهيم مصطفى احمد المشتركة   عبدالرحمن العدادية البلد 35.52519.51312.52019.587.5قطورقطور

ابراهيم     53350 احمد سيد عبدالحميد رضا المشتركة   عبدالرحمن العدادية البلد 30.521.514.587.59.51987قطورقطور

حمزه    53351 بسيونى حسن عاطف المشتركة   عبدالرحمن العدادية البلد 38.53018.51211.519.518.577قطورقطور

عوض    53352 على عبدالفتاح محمود المشتركة   عبدالرحمن العدادية البلد 3525.513.511.57.516.510.558.5قطورقطور

الشوح    53353 قطب محمد حسن المشتركة   عبدالله العدادية البلد 38.52717127.516.51166قطورقطور

البليهى    53354 عبدالله بسيونى محمد المشتركة   عبدالله العدادية البلد 37.5251610.510.51217.576قطورقطور
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عوض    53355 محمود حسن محمد المشتركة   عبدالله العدادية البلد 3726141211.51716.576.5قطورقطور

نجم   53356 عبدالله مسعود المشتركة   عبدالله العدادية البلد 35.527.511.5111216.516.575.5قطورقطور

ابوالنازع    53357 محمد عبدالمنعم محمد المشتركة   عبدالمنعم العدادية البلد 3226151111151775.5قطورقطور

منصور    53358 محمد على ايمن المشتركة   عزالدين العدادية البلد 34.524.514.51211.5181275.5قطورقطور

الخليفة    53359 عبدالحميد فتحى محمد المشتركة   عمرو العدادية البلد 37.52818.51414.519.51554.5قطورقطور

منصور    53360 محمد محمد احمد المشتركة   فارس العدادية البلد 28.520.5684.5116.554.5قطورقطور

موسى   53361 مصطفى سعدالدين المشتركة   فريد العدادية البلد 34.526.513.57.5510.51286.5قطورقطور

المكاوى    53362 محمد فؤاد محمد المشتركة   فؤاد العدادية البلد 3929201412.5201877.5قطورقطور

الكردى    53363 ابراهيم ناصف ابراهيم المشتركة   كريم العدادية البلد 38.52714118.518.51588قطورقطور

عبدالله    53364 ابراهيم ابراهيم وائل المشتركة   كريم العدادية البلد 3125149.57.516.513.566.5قطورقطور

الدبور    53365 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   محمد العدادية البلد 3425.514.59.57.517.514.568قطورقطور
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السيد   53366 محمد الدسوقى المشتركة   محمد العدادية البلد 23.519.5104412.510.567.5قطورقطور

عيسى    53367 السيد على السيد المشتركة   محمد العدادية البلد 38.5302014142013.578.5قطورقطور

الهضبى   53368 حسن حسن المشتركة   محمد العدادية البلد 31.522.5109.58.516.513.566.5قطورقطور

هواش   53369 عبدالمغنى راشد المشتركة   محمد العدادية البلد 3626.514.511.59.518.516.577.5قطورقطور

الشيخ     53370 محمد على السيد رضا المشتركة   محمد العدادية البلد 3124.511128171676قطورقطور

حمدون    53371 جادالرب عبدالغنى رمضان المشتركة   محمد العدادية البلد 18211087.599.566قطورقطور

الحلوى    53372 محمد مصطفى سعد المشتركة   محمد العدادية البلد 29.52110.51181618.566قطورقطور

الشمونى   53373 يوسف سعد المشتركة   محمد العدادية البلد 38.529181312.5201775.5قطورقطور

ريحان   53374 محمود فرج المشتركة   محمد العدادية البلد 3528.516.511.511.515.516.576قطورقطور

سلمه    53375 عبدالحميد عبده فؤاد المشتركة   محمد العدادية البلد 34.527812.512131673.5قطورقطور

قيشه    53376 محمد فتحى مجدى المشتركة   محمد العدادية البلد 3730171414.518.517.576قطورقطور

بسيوني    53377 محمد احمد محمود المشتركة   محمد العدادية البلد 3228169.57.512.515.586.5قطورقطور

شريف    53378 مصطفى محمد محمود المشتركة   محمد العدادية البلد 34.527199.55.515.516.577.5قطورقطور

ابوسعد    53379 محى عبدالله محى المشتركة   محمد العدادية البلد 352715105151677.5قطورقطور

هلل   53380 بدوى هلل المشتركة   محمد العدادية البلد 393018.513.5142016.588.5قطورقطور

ابومنصور    53381 ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم المشتركة   محمود العدادية البلد 2419.5111311.514.51368قطورقطور

العوانى    53382 العابدين زين اشرف المشتركة   محمود العدادية البلد 36.52912.51212.51416.577قطورقطور

المزين    53383 قطب فؤاد خالد المشتركة   محمود العدادية البلد 383016.513.5142014.566قطورقطور

هارون    53384 ذكى فتحى ذكى المشتركة   محمود العدادية البلد 342614.5799.513.563قطورقطور

الضنين    53385 توفيق محمد عبدالله المشتركة   محمود العدادية البلد 28.519105.510.591476قطورقطور

عبده    53386 عبدالرازق عبدالعزيز عماد المشتركة   محمود العدادية البلد 3424127.51091686قطورقطور

حمزه    53387 منصور منصور كمال المشتركة   مصطفى العدادية البلد 373016.599.5161585.5قطورقطور

اسماعيل   53388 عبداللطيف محمود المشتركة   مصطفى العدادية البلد 282711.55.59131575.5قطورقطور
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حسن    53389 امين محمد امين المشتركة   منصور العدادية البلد 35.52785.59914.577.5قطورقطور

على    53390 قطب حمدى صلح المشتركة   هادى العدادية البلد 382815.59.51012.52085.5قطورقطور

منصور    53391 محمد محمد ابراهيم المشتركة   يوسف العدادية البلد 37.5301814917.51675.5قطورقطور

عيسى    53392 السيد محمد بدر المشتركة   يوسف العدادية البلد 24.52710910.541272قطورقطور

حسن    53393 السيد محمد خليفه المشتركة   يوسف العدادية البلد 38.53016.57.512.517.51484.5قطورقطور

الحلوى   53394 حسن ابراهيم المشتركة   ابتسام العدادية البلد 352910109.5201583قطورقطور

القطب    53395 عبدالخالق القطب عبدالخالق المشتركة   اسراء العدادية البلد 38.53019.51515201694قطورقطور

خضير    53396 يوسف السعيد صبحى المشتركة   اسماء العدادية البلد 362410117.5201576.5قطورقطور

ابوالعطا   53397 عبدالفتاح محمد المشتركة   اشرقت العدادية البلد 3828.513.5159.51916.586.5قطورقطور

الشمونى    53398 سعد غازى محمد المشتركة   الء العدادية البلد 3828.514.514.511.5201786.5قطورقطور

كاشف    53399 محمد حامد فريد المشتركة   امل العدادية البلد 3018.56.57.53.51215.573.5قطورقطور

عطيه    53400 مصطفى عطيه طارق المشتركة   امنيه العدادية البلد 37.530151412191966.5قطورقطور

شعبان   53401 محمد ابراهيم المشتركة   اميره العدادية البلد 3220154.54.251915.582.5قطورقطور

عطيه    53402 مصطفى محمد احمد المشتركة   اميره العدادية البلد 36.526.5151410.519.518.576قطورقطور

ابومنصور    53403 ابراهيم ابراهيم محمود المشتركة   اميره العدادية البلد 38261914.5142018.585.5قطورقطور

الشاذلى    53404 عامر محمود احمد المشتركة   ايمان العدادية البلد 3120.57.51210.518.516.576.5قطورقطور

ابوالنازع    53405 سليم حامد محمد المشتركة   ايمان العدادية البلد 382714.51210201976قطورقطور

عمار    53406 ابراهيم محمد محمود المشتركة   ايمان العدادية البلد 36.525.513.513.512.5201977.5قطورقطور

البليهى    53407 قطب ابراهيم ناصر المشتركة   ايمان العدادية البلد 38.529.517.51514.52018.559قطورقطور

بطيحه     53408 مصطفى على المشتركة   ايه العدادية البلد 24.518107.5312.515.565.5قطورقطور

ابوشادى   53409 ابراهيم ابوشادى المشتركة   ايه العدادية البلد 38271213.57.5191658قطورقطور

القطب    53410 شبل محمود رضا المشتركة   ايه العدادية البلد 39.52919.514.513.5201989قطورقطور

عوض    53411 على محمد على المشتركة   ايه العدادية البلد 17.51044.5215.51757قطورقطور
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البليهى    53412 قطب ابراهيم قطب المشتركة   ايه العدادية البلد 38.519.57.514.510.519.51885.5قطورقطور

السواح    53413 نصر بسيونى جمال المشتركة   بسمه العدادية البلد 3222.5684.517.51975قطورقطور

عبدالل    53414 ابراهيم عيد عيد المشتركة   بسمه العدادية البلد 35.520.5108.54.51918.575.5قطورقطور

غازى    53415 بيومى ابراهيم رضا المشتركة   حبيبه العدادية البلد 35.521105.53191955قطورقطور

الخليفة   53416 محمد رضا المشتركة   حبيبه العدادية البلد 17.51755صفر2716.5104.5قطورقطور

شاهين   53417 الششتاوى مصطفى المشتركة   حميده العدادية البلد 35221097.518.51885.5قطورقطور

شهاب    53418 جبر محمد محمد المشتركة   دنيا العدادية البلد 23.5114.510411.513.558قطورقطور

المقدم    53419 على توفيق على المشتركة   رحاب العدادية البلد 33.524.57.5117.517.51768.5قطورقطور

عيد    53420 محمد متولى محمد المشتركة   رحمه العدادية البلد 35191211.58.518.517.568.5قطورقطور

منديشه    53421 محمد محمد السعيد المشتركة   رنا العدادية البلد 39.53019.51414.52020510قطورقطور

الحلوى     53422 السيد على محمدى محمد المشتركة   ريم العدادية البلد 372916.5117.517.519.568.5قطورقطور

عمر    53423 ابوالفتوح محمد رضا المشتركة   سعاد العدادية البلد 382813.511.5817.51957.5قطورقطور

شريف    53424 مصطفى محمد احمد المشتركة   شروق العدادية البلد 36.518107.5813.51567.5قطورقطور

عطيه    53425 محمود محمد اسامه المشتركة   شروق العدادية البلد 342413.5137.518.516.579قطورقطور

قنديل    53426 الشناوى ابراهيم فوزى المشتركة   شروق العدادية البلد 1612.557.54.58.51257قطورقطور

ابوفراخ    53427 امام محمد اشرف المشتركة   شهد العدادية البلد 3119.57.57.55.58.514.578قطورقطور

قيشه    53428 محمد فتحى خالد المشتركة   شهد العدادية البلد 3929.518.514152017.5710قطورقطور

غنيم    53429 عبدالحميد عبدالفتاح سمير المشتركة   شهد العدادية البلد 3726181211.5191977قطورقطور

الشناوي    53430 على على عبدالعزيز المشتركة   شهد العدادية البلد 3729.5171281919.568قطورقطور

نصار     53431 منصور على عبدالجيد وليد المشتركة   شهد العدادية البلد 3423.516.512.57.519.51268.5قطورقطور

الزواوى    53432 احمد السيد بسيونى المشتركة   شيماء العدادية البلد 39.52718.51414.52016.5810قطورقطور

ابواسماعيل    53433 عبداللطيف محمد عطيه المشتركة   شيماء العدادية البلد 25.5115.53.521111.568قطورقطور

عبدالل    53434 ابراهيم عيد على المشتركة   شيماء العدادية البلد 2196.5331010.555قطورقطور
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الشاذلى   53435 متولى ابراهيم المشتركة   فاطمه العدادية البلد 362516129.517.516.568قطورقطور

السهيت    53436 محمد عبدالله محمد المشتركة   فاطمه العدادية البلد 32171011.5814.514.568.5قطورقطور

الصياد    53437 محمد اسماعيل مصطفى المشتركة   فاطمه العدادية البلد 37.5261612.510.5191779.5قطورقطور

عبدالعزيز    53438 عبدالمجيد رضا سمير المشتركة   مرفت العدادية البلد 19.515107.55.512.51358.5قطورقطور

نجم    53439 ابراهيم حسون رضا المشتركة   مريم العدادية البلد 3923.5111312.519.513.5810قطورقطور

منصور    53440 محمود احمد محمود المشتركة   مريم العدادية البلد 37.53013.51414.519.51888قطورقطور

حسن     53441 عبدالحميد محمود علء الله المشتركة   منه العدادية البلد 38251513.513.518.518.577قطورقطور

حمزة     53442 محمد محمد كمال الله المشتركة   منه العدادية البلد 35.521.510.58.512.518.517.586قطورقطور

عبدالدايم    53443 عبدالصمد محمود الله المشتركة   منه العدادية البلد 35.520.514.512.51318.518.575قطورقطور

الضنين    53444 بدر ابراهيم محمد المشتركة   منى العدادية البلد 3524.511.5121318.518.577.5قطورقطور

داود    53445 احمد محمد علء المشتركة   مها العدادية البلد 24.5245.5129.5121575.5قطورقطور

ابوصالح    53446 محمد السعيد صالح المشتركة   مى العدادية البلد 362512.511.5101414.577قطورقطور

السودا    53447 عبدالسلم ابوزيد محمود المشتركة   مى العدادية البلد 37.52514.5149.5191577.5قطورقطور

حسن    53448 دسوقى حامد محمود المشتركة   مى العدادية البلد 32.5211012.5915.51556.5قطورقطور

البدوى    53449 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   ناديه العدادية البلد 35.5241111.5101514.577قطورقطور

الخواجه    53450 الداودى كمال هانى المشتركة   ناديه العدادية البلد 2715.5610.55.5713.575.5قطورقطور
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الشاذلى    53451 على على عبدالمجيد المشتركة   ندى العدادية البلد 35.518.51712.55.518.515.575قطورقطور

عطيه    53452 محمود محمد خالد المشتركة   نسمه العدادية البلد 36.52515.58.58.518.51865.5قطورقطور

عامر    53453 محمد محى محمد المشتركة   نسمه العدادية البلد 36.52711.510.5101817.575قطورقطور

الشلقامى   53454 محمد محمد المشتركة   نورسين العدادية البلد 37.52718.513.513.519.52085.5قطورقطور

الشناوى    53455 ابراهيم عيد المشتركة   نيره العدادية البلد 26.5154.58.54.5106.552.5قطورقطور

عبدالله     53456 ابراهيم الله جاب مجدى المشتركة   هبه العدادية البلد 392919.7512.514.5201989قطورقطور

العيارى   53457 عبدالعزيز ابراهيم المشتركة   هند العدادية البلد 19.511.553.531012.555قطورقطور

شرمنت    53458 احمد مرسى مسعود المشتركة   ورده العدادية البلد 371916.51212.519.517.589قطورقطور

على    53459 قطب قطب فؤاد المشتركة   وفاء العدادية البلد 3315912.591615.557.5قطورقطور

عامر     53460 احمد محمد محى ابراهيم المشتركة   ياسمين العدادية البلد 37.526.5161210.519.51657.5قطورقطور

سعد   53461 عبدالحميد محمد المشتركة   ياسمين العدادية البلد 37.528181211.5181876.5قطورقطور

عبده    53462 محمد ابراهيم محمد بنين  ابراهيم العداديةالحديثة 382816.512.511.519.751578قطورقطور

الله     53463 خلف حسن ابراهيم هانى بنين  ابراهيم العداديةالحديثة 31.5106.5117.5131585قطورقطور

عطيه    53464 دياب ابراهيم يوسف بنين  ابراهيم العداديةالحديثة 6.5غـ11.510غـ29.5157.57.5قطورقطور

عمار   53465 احمد نبيه بنين  ابوبكر العداديةالحديثة 3724.518.51012.519.513.569قطورقطور

الشطل   53466 عبدالعزيز ابراهيم بنين  احمد العداديةالحديثة 393019.515152016.589.5قطورقطور

عمار    53467 ابراهيم حسن احمد بنين  احمد العداديةالحديثة 3523.51711918.51456قطورقطور

ابوالغيط   53468 ابراهيم امير بنين  احمد العداديةالحديثة 352816.511.57.516.512.575قطورقطور

مرجان    53469 محمد احمد ايمن بنين  احمد العداديةالحديثة 31.5181410.57.51911.573قطورقطور

البنا    53470 محمد عبدالفتاح جمال بنين  احمد العداديةالحديثة 291610.5441613.576.5قطورقطور

حموده    53471 على ابراهيم حسن بنين  احمد العداديةالحديثة 382415.54.54191576.5قطورقطور

زايد    53472 عبدالفتاح احمد حسن بنين  احمد العداديةالحديثة 328784.51514.576.5قطورقطور

داود    53473 على محمد خالد بنين  احمد العداديةالحديثة 26.516.511.595181478.5قطورقطور
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شعبان   53474 مرسى خالد بنين  احمد العداديةالحديثة 38.52919.51414.752017.588.5قطورقطور

عماره    53475 على بسيونى زغلول بنين  احمد العداديةالحديثة 2924.55.57.54.514.51476.5قطورقطور

عبدالرحمن   53476 محمود سليمان بنين  احمد العداديةالحديثة 2610.563.55.512976.5قطورقطور

رخا    53477 ابراهيم محمد سمير بنين  احمد العداديةالحديثة 29.59.5543.514.51076.5قطورقطور

عبدالرسول    53478 احمد جمال صلح بنين  احمد العداديةالحديثة 3118.58.597.51410.578.5قطورقطور

رجب   53479 ابراهيم طارق بنين  احمد العداديةالحديثة 393017.51412.5201979.5قطورقطور

على   53480 ابوالفتوح عاصم بنين  احمد العداديةالحديثة 39.52917.510.58201756.5قطورقطور

طولن    53481 محمد محمد عبدالجواد بنين  احمد العداديةالحديثة 39.5292013.513.52018.569قطورقطور

ابونار   53482 عبدالرؤف عبدالرؤف بنين  احمد العداديةالحديثة 39.52919.751415202089.5قطورقطور

الخلفى   53483 محمد عبدالله بنين  احمد العداديةالحديثة 3728191413.52019.588قطورقطور

على    53484 عبدالله محمد عبدالله بنين  احمد العداديةالحديثة 372919.514.5142017.578.5قطورقطور

السنجيدى    53485 رمضان السيد عزت بنين  احمد العداديةالحديثة 372819.513.515201776قطورقطور

ابراهيم   53486 عطيه علء بنين  احمد العداديةالحديثة 36251914.512.5201882.5قطورقطور

السودانى    53487 عبدالوهاب عبدالحميد على بنين  احمد العداديةالحديثة 382718.514.512201783قطورقطور

شهاب    53488 احمد محمد على بنين  احمد العداديةالحديثة واحد28.51710117.51913.57قطورقطور

الودن    53489 موسى ابراهيم عيسى بنين  احمد العداديةالحديثة واحد32.51512117.51813.57قطورقطور

النباصى   53490 عبدالعزيز فوزى بنين  احمد العداديةالحديثة 3622.512.513.57.518.51472قطورقطور

هارون    53491 عبدالمجيد محمد مجدى بنين  احمد العداديةالحديثة 36.524171412191672قطورقطور

عمر   53492 ابوزيد محمد بنين  احمد العداديةالحديثة واحد15.57.56.58513.511.57قطورقطور

رسلن    53493 حامد حموده محمد بنين  احمد العداديةالحديثة 39.52918.514.514201582قطورقطور

الرفاعى    53494 عبدالوهاب رمضان محمد بنين  احمد العداديةالحديثة 34.52116.59815.51571.5قطورقطور

النجار    53495 توفيق شوقى محمد بنين  احمد العداديةالحديثة 22117.511.53.514.51472قطورقطور

زايد    53496 احمد عبدالوهاب محمد بنين  احمد العداديةالحديثة 222110.513.51014.514.572قطورقطور
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ماضى    53497 محمد على محمد بنين  احمد العداديةالحديثة واحد35.52515.514818.5148قطورقطور

رمضان    53498 ابراهيم محمد محمد بنين  احمد العداديةالحديثة 372719.514102014.572قطورقطور

عبدالرحمن     53499 على محمد هلل محمد بنين  احمد العداديةالحديثة 392519.513.5142017.575قطورقطور

العزب   53500 عبدالقوى محمود بنين  احمد العداديةالحديثة 353017.512.5102013.585قطورقطور

مصباح    53501 محمود محسن محمود بنين  احمد العداديةالحديثة 33.524.516117.519.51655.5قطورقطور

ليله    53502 مصطفى ابراهيم مصطفى بنين  احمد العداديةالحديثة نصف21.5137.511.5517.511.58قطورقطور

منديشه   53503 محمد نشأت بنين  احمد العداديةالحديثة 372919.51314201852.5قطورقطور

برج   53504 كامل هشام بنين  احمد العداديةالحديثة 38.52819.514.75131918.582قطورقطور

حامد    53505 يوسف السيد يوسف بنين  احمد العداديةالحديثة 372619.7514.5112018.562.5قطورقطور

غازى    53506 على عبدالمحسن السيد بنين  اسامه العداديةالحديثة 3316.517.5129.516.51874.5قطورقطور

البربرى    53507 على السيد محمد بنين  اسامه العداديةالحديثة 33.516.51911.5819.51885قطورقطور

الصباغ   53508 عبدالمجيد محمد بنين  اسامه العداديةالحديثة 35.516.519138.519.519.585.5قطورقطور

النمكى   53509 نبيه محمد بنين  اسامه العداديةالحديثة 36.52918.51515201887.5قطورقطور

باز    53510 السيد باز ابوالقاسم بنين  اسلم العداديةالحديثة 392819.514152019.586.5قطورقطور

طه    53511 احمد سليمان محمد بنين  اسلم العداديةالحديثة 3521.515.510.57.52019.587قطورقطور

سليم     53512 محمد العيسوى محمد مصطفى بنين  اسلم العداديةالحديثة 24.513.579315.514.575قطورقطور

خضير    53513 عبدالواحد بسيونى صبحى بنين  اسماعيل العداديةالحديثة 392919.514.515202087قطورقطور

شحاته     53514 احمد حسن محمد محمد بنين  اكرم العداديةالحديثة 3127.510.512.54.51817.584.5قطورقطور

البشبيشى   53515 السيد البندراى بنين  السيد العداديةالحديثة 3820167.5817.514.597قطورقطور

غزالى    53516 على غزالى السيد بنين  السيد العداديةالحديثة 2718.510111.514.513.574.5قطورقطور

ابوشادى    53517 ابراهيم السيد القطب بنين  السيد العداديةالحديثة 3827191514201885قطورقطور

ابواليزيد    53518 شعبان محمد عادل بنين  السيد العداديةالحديثة 19.5915.5114.513.515.584.5قطورقطور

الهاشمى    53519 محمد السيد محمد بنين  السيد العداديةالحديثة 3617.517129.517.517.555.5قطورقطور
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شاهين     53520 السيد عبدالحميد مرزوق وليد بنين  امجد العداديةالحديثة 3918.51911.5817.51856قطورقطور

بركات    53521 جاد مصطفى صبحى بنين  امير العداديةالحديثة 3917.52013.514.519.51975.5قطورقطور

الشرقاوى    53522 زايد ابراهيم محمد بنين  ايهاب العداديةالحديثة 299129.53.56.510.574.5قطورقطور

الضنين   53523 جمال شوقى بنين  جمال العداديةالحديثة 27.513.51285.58.51175.5قطورقطور

عطا    53524 حسن سيداحمد حسن بنين  حسام العداديةالحديثة 3120171211.519.517.575.5قطورقطور

بركات    53525 حسن على حسن بنين  حسام العداديةالحديثة 382718.51414.52018.575.5قطورقطور

خليل    53526 شبل حسن ابراهيم بنين  حسن العداديةالحديثة 3928.518.514152018.575قطورقطور

محمد   53527 رمضان عبدالحميد بنين  حسين العداديةالحديثة 31.524.518.51313.51917.586قطورقطور

البدوى   53528 زغميم سعد بنين  حمزه العداديةالحديثة 3825.519.513152016.575قطورقطور

عكاشه    53529 على صبحى محمد بنين  خالد العداديةالحديثة 39.5272013.514.5201785قطورقطور

شعبان   53530 محمد ندا بنين  خالد العداديةالحديثة 39272013.515201775قطورقطور

الشافعى   53531 حسن وليد بنين  خالد العداديةالحديثة 38282013.514201785قطورقطور

زنفل    53532 على محمد وليد بنين  خالد العداديةالحديثة 372718.513.512.52015.574.5قطورقطور

البرماوى   53533 رشاد ثروت بنين  رشاد العداديةالحديثة 39282013.513.5201974.5قطورقطور

شتا    53534 احمد ابراهيم صبحى بنين  رضا العداديةالحديثة 352519.513.512201684.5قطورقطور

عمر   53535 ابوزيد محمد بنين  رضا العداديةالحديثة 2521.51612.59.52017.574.5قطورقطور

سلمه    53536 عبدالحميد السيد محمد بنين  زياد العداديةالحديثة 36.52818131119.52076قطورقطور

عباس    53537 عبدالفتاح محمد محمد بنين  زياد العداديةالحديثة 32.52613.5124.519.518.575قطورقطور

ابوسالم    53538 عبدالله على نبيل بنين  زياد العداديةالحديثة 39.52919.513.514.519.51375قطورقطور

الدحدوح   53539 السعيد ناجى بنين  سعيد العداديةالحديثة 24.52316.511.57.5191375قطورقطور

محمود   53540 عبدالحافظ محمود بنين  سيد العداديةالحديثة 382919.513132017.585قطورقطور

الحصرى     53541 موسى محمد محمد منصور بنين  شريف العداديةالحديثة 3929201313.52016.575قطورقطور

ابوشامه    53542 حسن صبحى حسن بنين  صبحى العداديةالحديثة 392719.513.514.52018.574.5قطورقطور
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بسيونى   53543 السعيد بسيونى بنين  طارق العداديةالحديثة 2818.514.512.511.5201674.5قطورقطور

سعيد    53544 محمود سعيد محمود بنين  طارق العداديةالحديثة 382719.513.511.519.516.574.5قطورقطور

طه   53545 الشربينى اسامه بنين  طه العداديةالحديثة 32.5221713.59.5171475قطورقطور

عوف   53546 طه عادل بنين  طه العداديةالحديثة 24.58.51010.5517.510.575قطورقطور

عيسى    53547 محمد رمضان عزت بنين  طولن العداديةالحديثة 31.5251913.513201474.5قطورقطور

محمد    53548 مرشدى عبدالحميد طارق بنين  عبدالحميد العداديةالحديثة 382819.513.5142015.574.5قطورقطور

ابوسعده   53549 محمود ابراهيم بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 34191914.5111814.572.5قطورقطور

المعدلى    53550 مصطفى محمد السيد بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 32.5171310.5518.51374قطورقطور

جاد    53551 عبدالحميد السيد جميل بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 37.526.51914.513.519.518.574.5قطورقطور

ابومصطفى    53552 على احمد محمد بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 39.529201415201984قطورقطور

سلم     53553 توفيق السيد عبدالوهاب محمد بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 38.53019.751414.5201784.5قطورقطور

بسيونى    53554 عبدالوهاب فاروق محمد بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 392819.7514152018.574.5قطورقطور

حموده    53555 على ابراهيم محمود بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 3427.518.514122018.575قطورقطور

القطورى   53556 كمال نبيل بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 39.5292014.514.52017.585قطورقطور

محمد    53557 علم السيد شعبان بنين  عبدالعظيم العداديةالحديثة 39.5272014.512.52015.572.5قطورقطور

حمدى    53558 احمد سعيد احمد بنين  عبدالله العداديةالحديثة 322214.588.518.51772.5قطورقطور

الديب    53559 محمد صلح احمد بنين  عبدالله العداديةالحديثة 39.5292014.515201983قطورقطور

الشركسى    53560 محمد عثمان خالد بنين  عبدالله العداديةالحديثة 34.521.51514.5519.51264.5قطورقطور

الملوانى    53561 رجب رضا رجب بنين  عبدالله العداديةالحديثة 311516.5127.518971.5قطورقطور

وهاب    53562 محمد عبدالرحيم عادل بنين  عبدالله العداديةالحديثة 39292014.5152018.584قطورقطور

بسيونى   53563 ابوشادى محمد بنين  عبدالله العداديةالحديثة 34.522.51412.5517.51164قطورقطور

حسن    53564 محمد صديق احمد بنين  عبدالمنعم العداديةالحديثة 34.522.51395.5181383.5قطورقطور

حميده    53565 عبدالعليم فتوح صابر بنين  عصام العداديةالحديثة 27.520.51387.518.51672قطورقطور
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شاهين    53566 احمد عطيه احمد بنين  عطيه العداديةالحديثة 2724.515117.519.511.584قطورقطور

عكاشه   53567 عبدالخالق ابواليزيد بنين  علء العداديةالحديثة 2516.5149.57.51917.564.5قطورقطور

ابوريه   53568 حسن خالد بنين  على العداديةالحديثة 3624.519131019.516.583.5قطورقطور

شله  53569 عبدالوهاب بنين  على العداديةالحديثة 191712.58.57.5171672.5قطورقطور

غازى    53570 احمد على محمد بنين  على العداديةالحديثة 37.519181411.519.515710قطورقطور

محمد   53571 عبدالغنى محمد بنين  عماد العداديةالحديثة 31.5151612.57.518.513.574قطورقطور

داود    53572 عبدالقادر محمود السيد بنين  عمر العداديةالحديثة 39302015152018.5810قطورقطور

عبيد    53573 مسعود الحسينى سعد بنين  عمر العداديةالحديثة 1615101181014.578قطورقطور

شعله    53574 محمد عبدالرازق عبداللطيف بنين  عمر العداديةالحديثة 37.5292015132018.5910قطورقطور

ابوسريه   53575 عبدالسلم محمد بنين  عمر العداديةالحديثة 39292015132017.578.5قطورقطور

محمود    53576 عبدالمقصود السيد محمد بنين  عمرو العداديةالحديثة 21151011.57.5181578قطورقطور

عبدالعال    53577 على عبداللطيف محمد بنين  عمرو العداديةالحديثة 33.520.514137.519.514.568.5قطورقطور

الهمشرى   53578 كمال ناصر بنين  عمرو العداديةالحديثة 39292013.5152019810قطورقطور

كرتانه    53579 محمد فوزى محمد بنين  فوزى العداديةالحديثة 32.52618147.516.516.568.5قطورقطور

درويش    53580 احمد فؤاد حسين بنين  فؤاد العداديةالحديثة 38.52719.51512191878.5قطورقطور

المرابع    53581 محمد ابراهيم ابراهيم بنين  كريم العداديةالحديثة 301812.512.57.51315.576.5قطورقطور

عثمان    53582 محمد حامد جمال بنين  كريم العداديةالحديثة 37.5181314.55.5191868.5قطورقطور

حمدان   53583 صلح عصام بنين  كريم العداديةالحديثة 34.5231515919.517.568.5قطورقطور

ابوشعيشع   53584 عبدالعزيز محمد بنين  كريم العداديةالحديثة 382914.51514.519.51889قطورقطور

قنديل    53585 محمد عبدالفتاح وليد بنين  كمال العداديةالحديثة 33.518.514157.519.518.577.5قطورقطور

شاهين    53586 على ابواليزيد مصطفى بنين  مازن العداديةالحديثة 393019.7515152020810قطورقطور

حماد    53587 محمود حسين ياسر بنين  مازن العداديةالحديثة 34.5151614.5918.516.5710قطورقطور

ابوالمجد    53588 شعبان منير شعبان بنين  مجدى العداديةالحديثة 33.581513.581817.579.5قطورقطور
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عبدالعال    53589 على عيد ابراهيم بنين  محمد العداديةالحديثة 33.520.516.514.592017.588.5قطورقطور

الوكيل    53590 فوزى نبيه ابراهيم بنين  محمد العداديةالحديثة 3826.515.5148191777.5قطورقطور

بندق     53591 مصطفى محمد عبدالعزيز احمد بنين  محمد العداديةالحديثة 31.51315.510517.51675قطورقطور

ابوالنور   53592 عبدالقادر احمد بنين  محمد العداديةالحديثة 38.524.519.511.51019.517.579قطورقطور

منصور    53593 بسطويسى محمد احمد بنين  محمد العداديةالحديثة 37.52920117.519.517.586قطورقطور

الكتامى    53594 محمد محمود احمد بنين  محمد العداديةالحديثة 36281510.59.75181587.5قطورقطور

ابوسعد    53595 السيد عوض السيد بنين  محمد العداديةالحديثة 33.5201812.57.52016.574قطورقطور

شبل    53596 محمد عبدالخالق ايمن بنين  محمد العداديةالحديثة 3315.516.511.55.519.51784.5قطورقطور

الهمشرى    53597 محمد ابراهيم ايهاب بنين  محمد العداديةالحديثة 36.5271812122018.575.5قطورقطور

هراس    53598 عبدالعزيز احمد ايهاب بنين  محمد العداديةالحديثة 352819137.52017.575.5قطورقطور

محمد   53599 شعبان حازم بنين  محمد العداديةالحديثة 34.52919.59.59.519.51887.5قطورقطور

ابوشريف    53600 محمد سعد حمدان بنين  محمد العداديةالحديثة 36.528201211201996.5قطورقطور

سميه   53601 ابراهيم خالد بنين  محمد العداديةالحديثة 39.53019.7514.5152018.586.5قطورقطور

زايد    53602 احمد محمد رضا بنين  محمد العداديةالحديثة 3315187.57.51912.577قطورقطور

عكاشه    53603 محمد محمد رضا بنين  محمد العداديةالحديثة 3927.5191412.52015.587.5قطورقطور

عنتر    53604 احمد محمود رضا بنين  محمد العداديةالحديثة 221010.53.5512985قطورقطور

ابوشادى    53605 السيد محمد سامح بنين  محمد العداديةالحديثة 39302013.515201397.5قطورقطور

مرسى    53606 السيد مرسى سامى بنين  محمد العداديةالحديثة 38.53019.7513.5152018.588قطورقطور

سليم     53607 طلبه عبدالحميد احمد سيد بنين  محمد العداديةالحديثة 3823.5191010.519.51598قطورقطور

نجم   53608 عبدالفتاح طارق بنين  محمد العداديةالحديثة 392719119.519.519.588قطورقطور

حسن    53609 محمد محمد طارق بنين  محمد العداديةالحديثة 39.52919.514.515201988قطورقطور

النجار    53610 احمد محمود عاطف بنين  محمد العداديةالحديثة 39.52919.751414202087قطورقطور

عبدالرحمن   53611 عبدالجليل عبدالحليم بنين  محمد العداديةالحديثة 39.52619.5107.5201686قطورقطور
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عبدالحليم   53612 محمد عبدالرحمن بنين  محمد العداديةالحديثة 3011.51087.559.575قطورقطور

النجار    53613 عبدالواحد محمد عبدالواحد بنين  محمد العداديةالحديثة 10157.558.5107.556.5قطورقطور

الضنين    53614 على عوض على بنين  محمد العداديةالحديثة 393019.5141419.519910قطورقطور

سعدالدين   53615 سليمان مجدى بنين  محمد العداديةالحديثة 36.5241311.51418.51888قطورقطور

البدوى    53616 السيد ابراهيم محمد بنين  محمد العداديةالحديثة 31.52111.59.512.5161686.5قطورقطور

الفضالى    53617 السيد بدرالدين مدحت بنين  محمد العداديةالحديثة 39.529201313.52018.587.5قطورقطور

الضنين    53618 مرسى السعيد مرسى بنين  محمد العداديةالحديثة 39.5302015152018.589.5قطورقطور

النعناعى   53619 محمد مصطفى بنين  محمد العداديةالحديثة 39302015151917.589.5قطورقطور

دويدار    53620 عبدالبارى شعبان نور بنين  محمد العداديةالحديثة 39.5282015152018.5810قطورقطور

خضر   53621 عبدالعزيز وائل بنين  محمد العداديةالحديثة 372518.514.513191989قطورقطور

الغربى    53622 عرفه حسنى وجدى بنين  محمد العداديةالحديثة 38301914.513201489قطورقطور

صقر    53623 احمد ابراهيم احمد بنين  محمود العداديةالحديثة 38.52819.514.513201989.5قطورقطور

البرنس   53624 محمد السيد بنين  محمود العداديةالحديثة 33.52512111017.51789.5قطورقطور

سعيد    53625 عبدالحميد مختار اوثانت بنين  محمود العداديةالحديثة 3516.513.510.591715.576.5قطورقطور

نجم    53626 على محمود ايهاب بنين  محمود العداديةالحديثة 37.526.5141211159.586قطورقطور

عسكر    53627 عبدالغفار محمد بلتاجى بنين  محمود العداديةالحديثة 20.510105.53.5109.557.5قطورقطور

المرابع    53628 محمد ابراهيم حسن بنين  محمود العداديةالحديثة 2415.567.55.510.515.555قطورقطور

فوده    53629 عبدالفتاح محمد خالد بنين  محمود العداديةالحديثة 39.52918.513.5132017.588قطورقطور

الدراجينى    53630 يوسف محمد رمضان بنين  محمود العداديةالحديثة 392919.512.5152014.577قطورقطور

الهاشمى   53631 على صبحى بنين  محمود العداديةالحديثة 38.52919.514.514.5201787قطورقطور

جاد   53632 مجاهد عبدالهادى بنين  محمود العداديةالحديثة 372818.513.513191887.5قطورقطور

عبدالحميدغنيم   53633 عبدالفتاح محمد بنين  محمود العداديةالحديثة 322715.51411.517969قطورقطور

الشوح    53634 محمد محمود محمد بنين  محمود العداديةالحديثة 393019.51515191277.5قطورقطور



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2503

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شعبان     53635 محفوظ عبدالحميد مصطفى بنين  محمود العداديةالحديثة 39271914.514.518.5978قطورقطور

صلح   53636 محمد هشام بنين  محمود العداديةالحديثة 36.524171314201289.5قطورقطور

مبروك    53637 بسيونى فرحات ياسر بنين  محمود العداديةالحديثة 37281814141913.578قطورقطور

مرسى   53638 على عبدالحليم بنين  مروان العداديةالحديثة 382718.51313191589قطورقطور

عكاشه    53639 محمد السيد محمد بنين  مروان العداديةالحديثة 38.5271914.515171457.5قطورقطور

ابوشادى   53640 ابراهيم ابراهيم بنين  مصطفى العداديةالحديثة 22171113.512.5141277.5قطورقطور

الشاعر   53641 محمد احمد بنين  مصطفى العداديةالحديثة 39.53019.7515152018810قطورقطور

مرعى     53642 السيد احمد مصطفى احمد بنين  مصطفى العداديةالحديثة 362619.5141318.51167قطورقطور

العوانى    53643 على ابراهيم محمود بنين  مصطفى العداديةالحديثة 372415.51110.516.51267.5قطورقطور

غزالى    53644 على عمر عبدالله بنين  معاذ العداديةالحديثة 38281915152013.579قطورقطور

البركاوى     53645 على اسماعيل متولى ايمن بنين  مؤمن العداديةالحديثة 37.53019.515152014.589.5قطورقطور

الحلوى   53646 رمضان عبدالوهاب بنين  ناجى العداديةالحديثة 3127.516.51414.518.59.576.5قطورقطور

درغام    53647 السيد ابوالفتوح مسعد بنين  نور العداديةالحديثة 21.526.516.513.514.5171188قطورقطور

منصور    53648 احمد منصور احمد بنين  هشام العداديةالحديثة 33.528161414.5179.588.5قطورقطور

احمد    53649 على فوزى محمد بنين  هشام العداديةالحديثة 4030201515201689.5قطورقطور

ابوعلى     53650 محمد زكى السيد محمد بنين  وحيد العداديةالحديثة 11.51510412109.567.5قطورقطور

عبدالغنى    53651 السيد فاروق علء بنين  وسام العداديةالحديثة 35231611.51418.51169قطورقطور

ابوسنه    53652 محمد محمد فتحى بنين  وسيم العداديةالحديثة 3322.514.5131316.5769قطورقطور

محمد    53653 صالح محمود تامر بنين  وليد العداديةالحديثة 34.52116.512.5121811.569قطورقطور

شله  53654 جمال بنين  وليد العداديةالحديثة 1318447.5171067قطورقطور

عبدالحميد    53655 محمد عبدالحميد محمد بنين  وليد العداديةالحديثة 21.5221088.51913.567.5قطورقطور

جنيدى    53656 احمد على احمد بنين  يوسف العداديةالحديثة 33.528159.58.51912.567.5قطورقطور

الله     53657 خلف حسن محمد احمد بنين  يوسف العداديةالحديثة 3725.514.512.51218.51777.5قطورقطور
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الفرخ    53658 زكى يوسف بسيونى بنين  يوسف العداديةالحديثة 37.5301514.513.5201769.5قطورقطور

جواد    53659 ابراهيم احمد جمال بنين  يوسف العداديةالحديثة 37.529.51914.5142015.5510قطورقطور

سليم    53660 اسماعيل صابر خلف بنين  يوسف العداديةالحديثة 26.5187.51010.517.5766.5قطورقطور

الطويل    53661 محمد يوسف عبدالله بنين  يوسف العداديةالحديثة 372313.5101118.51369قطورقطور

حارون    53662 على صلح عبدالمقصود بنين  يوسف العداديةالحديثة 34.528.517.51411201559قطورقطور

سليمان    53663 عيد ابراهيم محمد بنين  يوسف العداديةالحديثة 23247.57.57.518.51458قطورقطور

نجم    53664 السيد عبدالله محمد بنين  يوسف العداديةالحديثة 3828.515.512.513.51916.579.5قطورقطور

الحلوى    53665 مصطفى عبدالوهاب محمد بنين  يوسف العداديةالحديثة 161542.55108.546قطورقطور

شلبايه     53666 محمد احمد ابراهيم ياسر بنين  يوسف العداديةالحديثة 24.519547.513.51057قطورقطور

سلمه   53667 توفيق ابراهيم 27.517.5105.51016.51676قطوراحمد

مصباح    53668 سيف محمد مصطفى 3522.5137.51018.514.579قطوراحمد

النفياوى    53669 محمد عبدالبارى محمد 36.518.5137.510191569قطوراسلم

عبده   53670 ابراهيم صفوت 2818.5107.59.51714.567قطورايهاب

العشرى    53671 الغريب رمضان محمد 7.517.575814.515.565.5قطورايهاب

السعدنى   53672 السعيد السعيد 35.528.513.51012181378قطوررأفت

بريك    53673 احمد عبدالغفار احمد 3427.514.58.51218.514.577.5قطورعادل

رزق    53674 محمود عبدالله مسعد 2021.57.57.513.516.511.566.5قطورعبدالرحمن

محمد    53675 بدر ابوالخير عبدالناصر 35257.511111516.552.5قطورعزت

مبارك   53676 عبده سليمان 34.524.56.511.51012.511.572.5قطورعلء

رزق    53677 محمود عبدالله محمود 37277.511812.51462.5قطورعلء

مصباح    53678 سيف محمد اكرامى 38237.511.57.514.51672.5قطوركريم

ابوغالى    53679 عبدالجواد الشحات عبدالجواد 35.52111.510.57.5121662قطورمحمد

خضر   53680 ابراهيم على 35.52510117.51415.562قطورمحمد
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عبدالرؤف   53681 عبدالمجيد عونى 35191097.513.514.562.5قطورمحمد

محمود    53682 السيد السعيد فراج 392010.595.512.51172.5قطورمحمد

سلمه   53683 فريد مسعد 35.522.51210.59141572.5قطورمحمد

الدسوقى    53684 على مسعد رضا 2822885.51012.562قطورمحمود

عفيفى   53685 عبدالله عبدالرحمن 342010.57.55.5111252قطورمحمود

ابوشريف   53686 جمال عبدالله 37.528.516.513.513.518.51773قطوراسراء

ماضى    53687 حسن عيد خالد 36.527.51813.514.518.517.573قطوراسماء

العاصى   53688 عوضسليمان 3025.55.51311101573قطوراشجان

السيد   53689 احمد محمد 3417.5713.57.513.516.573قطورالء

الدسوقى    53690 احمد احمد حماده 35221212916.51772.5قطورايات

سرور    53691 محمد محمد حلمى 3222.510112.51417.572.5قطورايمان

الشنوانى    53692 عبدالغنى محمد عبدالغنى 38.53019.513.514.752017.562.5قطورايمان

الله     53693 ضيف السيد عبدالغنى محمد 36.52217.510816.516.572قطورايمان

خميس    53694 اسماعيل خميس وليد 39281913.5142018.582.5قطورايمان

خضر   53695 ابراهيم وجيه 372916.512122017.582.5قطورايه

سلمه   53696 عبدالعزيز محمد 32.51212118.51412.572.5قطوردنيا

زقزوق   53697 على على 39.525.5161410.519.518.573.5قطوردينا

عمار    53698 السيد السيد خالد 3924.51814.514201575قطوررحاب

منسى    53699 عبدالله محمد عبدالله 311716.510.511.51716.573قطورزهره

عماره    53700 عبدالمنعم توفيق مرشدى 331515.512.510151773قطورزينب

شلبى    53701 ابراهيم شلبى احمد 3627.517.514.5122016.582.5قطورسلمى

ابوزيد    53702 رمضان احمد رمضان 15201211.59.510.511.581.5قطورسومه

الدسوقى    53703 احمد محمود الدسوقى 33.522.51711.5111819.574.5قطورشروق
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سويدان   53704 عبدالجواد كرم 3928.5181313.519.51984قطورعزه

فرحات    53705 بسيونى محمد شريف 33.522.516.51210.518.51784قطورعلياء

سلمه   53706 السيد مختار 23.51113.59.57.5141661.5قطورعلياء

اسماعيل   53707 خميس اسماعيل 37.52618.514.7510.52016.583قطورفاطمه

شلبى   53708 محمد السيد 31.510.516.57.59.513.513.561.5قطورفاطمه

عفيفى   53709 عبدالله محمد 35.52416.512.510181872.5قطورفاطمه

ابوخليفه    53710 السيد محمد احمد 2917.518.511.51117.51953قطورفوزيه

ماضى     53711 اسماعيل رشدى عزت الله 39302014.513.52019.583قطورمنه

سعد    53712 عبدالغنى محمد مصطفى 39302014.514.52019.573قطورمنه

العشرى    53713 غريب ابراهيم رشدى 38.52819.51312.52019.582.5قطورناديه

القزاز    53714 عبدالعاطى صلح اشرف 241318.59.58.512.51972قطورندى

احمد    53715 سيد يوسف زكريا 37.519.518.510.58.51619.562.5قطورنيره

شلبى   53716 مصطفى ابراهيم 3522.516.513.510.517.519.561.5قطورهاجر

شعله    53717 محمد عبدالرازق حسن بنات     اروى ع السادات انور محمد 39.5301914142016.5910قطورالشهيد

خليفه    53718 احمد عبدالمعطى احمد بنات     اسراء ع السادات انور محمد 362619.7511917.51985.5قطورالشهيد

زيدان    53719 عباس مصطفى السيد بنات     اسراء ع السادات انور محمد 39.53019.514.5152016.583.5قطورالشهيد

نجم   53720 حسون بسيونى بنات     اسراء ع السادات انور محمد 3824.518.58.58.518.516.562.5قطورالشهيد

سلمة   53721 عبدالحميد عبدالعزيز بنات     اسراء ع السادات انور محمد 3821.51914122016.584.5قطورالشهيد

الشركسى    53722 اسماعيل عبدالنبى محمد بنات     اسراء ع السادات انور محمد 35.52016.57.57.518.516.554قطورالشهيد

خضر   53723 عبدالعزيز وائل بنات     اسراء ع السادات انور محمد 1612104.54.581053.5قطورالشهيد

محمد    53724 سعد ابراهيم سعد بنات     اسماء ع السادات انور محمد 271511.57.57.513.51684قطورالشهيد

ابراهيم    53725 محمد سعيد سعيد بنات     اسماء ع السادات انور محمد 3225.5161210.518.51982.5قطورالشهيد

القصاص    53726 اسماعيل احمد فايز بنات     اسماء ع السادات انور محمد 39.5292014.7513.5202088.5قطورالشهيد
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فتوح    53727 زيدان حسن فتوح بنات     اسماء ع السادات انور محمد 3729179.542019.585قطورالشهيد

عثمان   53728 رجب مجدى بنات     اسماء ع السادات انور محمد 3725151210201985قطورالشهيد

جامع    53729 محمد محمود مصطفى بنات     افنان ع السادات انور محمد 38.5302011.511.516.51984.5قطورالشهيد

ابوشادى   53730 بسيونى ابوزيد بنات     الء ع السادات انور محمد 37.52919.5131218.517.584.5قطورالشهيد

القالب   53731 عبدالمقصود احمد بنات     الء ع السادات انور محمد 39.53019.51315201697.5قطورالشهيد

الجندى    53732 عبدالمؤمن محمد رضا بنات     الء ع السادات انور محمد 3720.514.5127.5181884قطورالشهيد

عمر    53733 محمد محمود عبدالوهاب بنات     الء ع السادات انور محمد 3825.517.513142017.584قطورالشهيد

هارون   53734 انور محمد بنات     الء ع السادات انور محمد 32.524105.57.5141583.5قطورالشهيد

شعبان    53735 محفوظ عبدالحميد محمد بنات     الء ع السادات انور محمد 35.52714111318.51684.5قطورالشهيد

فرحات    53736 محمد طه محمود بنات     الء ع السادات انور محمد 261777.59.510.51683.5قطورالشهيد

الصعيدى    53737 محمد اسماعيل مصطفى بنات     الء ع السادات انور محمد 39.5301914.5142018.589قطورالشهيد

عوض    53738 محمود حمدى محمود بنات     الشيماء ع السادات انور محمد 38.526.517.513.5101819.578قطورالشهيد

العليمي   53739 محمود احمد بنات     امال ع السادات انور محمد 35.5301814.58.251716810قطورالشهيد

سلم   53740 محمد ايمن بنات     امانى ع السادات انور محمد 39.528.51813.5131919.586.5قطورالشهيد

الفتيانى    53741 محمود يوسف سعيد بنات     امنيه ع السادات انور محمد 351816.511.510.519.51984قطورالشهيد

قنديل    53742 الشناوى قنديل ابراهيم بنات     اميره ع السادات انور محمد 3012109.58181975قطورالشهيد

ابراهيم    53743 محمد ابراهيم بنات     اميره ع السادات انور محمد 3723.516.514142019.576قطورالشهيد

الشعراوي    53744 محمود محمد ايمن بنات     اميره ع السادات انور محمد 39.52919.515152019.586قطورالشهيد

فرحات    53745 محمد طه محمد بنات     اميره ع السادات انور محمد 26.513.5107.57.5151884قطورالشهيد

عبده    53746 حسن فرج محمد بنات     اميره ع السادات انور محمد 3724.51210.5101819.584قطورالشهيد

مرجان    53747 ابراهيم محمد ابراهيم بنات     انوار ع السادات انور محمد 38.52820128.519.519.566قطورالشهيد

القابسى   53748 مبروك احمد بنات     ايمان ع السادات انور محمد 39302013.514.5201988.5قطورالشهيد

زوايد    53749 سليمان ابراهيم حسون بنات     ايمان ع السادات انور محمد 39272014.514.5201987قطورالشهيد
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علوش    53750 محمود صبحى راضى بنات     ايمان ع السادات انور محمد 37292013.514.52019.599قطورالشهيد

عبدالوهاب   53751 محمد زكريا بنات     ايمان ع السادات انور محمد 38.5292013.51419.519.589قطورالشهيد

سعد    53752 على احمد عبدالله بنات     ايمان ع السادات انور محمد 39302014.7515202099.5قطورالشهيد

عوض   53753 ابراهيم منصور بنات     ايمان ع السادات انور محمد 3726.51712.58191977قطورالشهيد

الروبى    53754 محمد بسيونى نصر بنات     ايمان ع السادات انور محمد 37.527.515.512.5819.51976قطورالشهيد

سعد    53755 على احمد عبدالله بنات     ايناس ع السادات انور محمد 2617.511.531.516.513.556.5قطورالشهيد

احمد    53756 محمد يوسف المهدى بنات     ايه ع السادات انور محمد 39302013.514.52019.589.5قطورالشهيد

النجار   53757 محمد رضا بنات     ايه ع السادات انور محمد 39292013.514.52019.569.5قطورالشهيد

القرنشاوى    53758 على حسن على بنات     ايه ع السادات انور محمد 362117.51211.518.519.584.5قطورالشهيد

غريب    53759 ابراهيم محمد ابراهيم بنات     اميره ع السادات انور محمد 268.577.54111956قطورالشهيد

الفقى    53760 السيد سعد السيد بنات     بسمله ع السادات انور محمد 38.517.514.588.51718.567.5قطورالشهيد

عبدالله    53761 محمد شعبان رجب بنات     بسمله ع السادات انور محمد 2.51017.546صفر209.513.5قطورالشهيد

قحيف    53762 عبدالحق فتوح عيد بنات     بسمله ع السادات انور محمد 35.52213.555.51511.567.5قطورالشهيد

السكرى   53763 السيد قطب بنات     بسمله ع السادات انور محمد 39.53019.51514.519.51779قطورالشهيد

خليل    53764 شبل حسين محمد بنات     بسمله ع السادات انور محمد 39.52819.51514.52017.589.5قطورالشهيد

فرج   53765 السيد احمد بنات     بسمه ع السادات انور محمد 3714.519.53.5918.516.577.5قطورالشهيد

غنيم    53766 عبدالحميد محمود عبدالحميد بنات     بسمه ع السادات انور محمد 37.525.51714121915.576قطورالشهيد

سليم    53767 السيد ابراهيم السيد بنات     بسنت ع السادات انور محمد 3624.519.510.512171978قطورالشهيد

على     53768 حسن الله فتح محمد بنات     بسنت ع السادات انور محمد 3723.52091019.51968قطورالشهيد

ابوزيد    53769 على سعيد على بنات     تغريد ع السادات انور محمد 30.516153516.51666قطورالشهيد

عبدالله    53770 عبدالعاطى السيد محمود بنات     تغريد ع السادات انور محمد 39.5292014.515201999.5قطورالشهيد

البلشى    53771 مصطفى ابراهيم احمد بنات     ثريا ع السادات انور محمد 352314.512.59.51819.577قطورالشهيد

الضنين    53772 احمد عبدالحميد الشحات بنات     جهاد ع السادات انور محمد 38.52316.512.512.519.519.568قطورالشهيد
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علي    53773 حسن محمد شريف بنات     جهاد ع السادات انور محمد 36.52115.53.57.515.519.575.5قطورالشهيد

البدوى    53774 سليم زغميم احمد بنات     حبيبه ع السادات انور محمد 383019.7513.5152019.567قطورالشهيد

بركات    53775 محمد حسنين اشرف بنات     حبيبه ع السادات انور محمد 3929201214.519.51967قطورالشهيد

رشدى    53776 حسين مختار حسين بنات     حبيبه ع السادات انور محمد 39.5302014.7514.5202079.5قطورالشهيد

شلبى    53777 عبدالوهاب محمد رمضان بنات     حبيبه ع السادات انور محمد 3828.520129.519.52079قطورالشهيد

العيارى   53778 شلبى فوزى بنات     حبيبه ع السادات انور محمد 38212012.57.517.51988.5قطورالشهيد

الدلتونى    53779 عامر ابوالمعاطى محمد بنات     حبيبه ع السادات انور محمد 35.51919.51010.519.51667.5قطورالشهيد

السرحه    53780 ابراهيم السيد بسيونى بنات     حنين ع السادات انور محمد نصف3218.515.57.57.510135قطورالشهيد

ابراهيم   53781 السيد فائق بنات     حنين ع السادات انور محمد 392819.514.751319.51378قطورالشهيد

الغايش    53782 بسيونى حسين محمد بنات     حنين ع السادات انور محمد 39.5301915152019.5810قطورالشهيد

عجور    53783 السيد محمد محمود بنات     حنين ع السادات انور محمد 39.5302013.515201999.5قطورالشهيد

الغرباوى    53784 مصطفى محمد احمد بنات     خلود ع السادات انور محمد 372612.513.512.5201785قطورالشهيد

ابوشادى    53785 محمد ابراهيم محمد بنات     خلود ع السادات انور محمد 39.526.51610.5102015.585.5قطورالشهيد

عباس    53786 محمد صبحى محمد بنات     خلود ع السادات انور محمد 3825179.5518.515.585قطورالشهيد

عبدالجواد      53787 محمد امام فؤاد احمد بنات     دينا ع السادات انور محمد 3819148.57.519.510.582.5قطورالشهيد

ابوغالى   53788 عبدالحميد السيد بنات     دينا ع السادات انور محمد 3622.514.57.57.516.5983قطورالشهيد

جوده    53789 مسلم ابراهيم صابر بنات     دينا ع السادات انور محمد 39.5302013.515201999.5قطورالشهيد

هلل   53790 السيد احمد بنات     رتاج ع السادات انور محمد 3927.519.511.511201984قطورالشهيد

السيد   53791 ابوالغيط ابراهيم بنات     رحمه ع السادات انور محمد 38292013.510.519.51573قطورالشهيد

الدسوقي    53792 احمد فؤاد جمال بنات     رغد ع السادات انور محمد واحد372917.5931814.56قطورالشهيد

فرج    53793 الدسوقى ابراهيم السيد بنات     رغده ع السادات انور محمد 1.52.514.572نصف18513قطورالشهيد

عبدالله    53794 عبدالعاطى السيد عبدالمنعم بنات     رنا ع السادات انور محمد 392920138.519.512.593.5قطورالشهيد

حسن    53795 على عبدالعزيز ممدوح بنات     رنا ع السادات انور محمد 38292010.57.51914.543.5قطورالشهيد
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البهوتى   53796 احمد هانى بنات     رنا ع السادات انور محمد 39302012.51419.51352.5قطورالشهيد

خضر    53797 اسماعيل عبدالفتاح حاتم بنات     رنيم ع السادات انور محمد 39.5302013.514.52016.583.5قطورالشهيد

العزبى     53798 اسماعيل طه عربى رضا بنات     رنيم ع السادات انور محمد 3929201412.51915.586.5قطورالشهيد

شتا   53799 عبدالرحمن محمد بنات     رهف ع السادات انور محمد 38.52819121019.51574قطورالشهيد

عبدالعزيزحبيب   53800 غازى تامر بنات     روان ع السادات انور محمد 39.53019.515152018810قطورالشهيد

زغلول    53801 عطيه رمضان خالد بنات     روان ع السادات انور محمد 382918.51010202087قطورالشهيد

شلبى    53802 عبدالخالق عبدالهادى شلبى بنات     روان ع السادات انور محمد 38.520168618.519.568قطورالشهيد

ناصف    53803 رياض ناصف عبدالرحمن بنات     روان ع السادات انور محمد 392415.57.56.518.519.578.5قطورالشهيد

الزمزمى    53804 منصور سعد على بنات     روان ع السادات انور محمد 131787واحدنصف27.547قطورالشهيد

منصور   53805 محمد منصور بنات     روان ع السادات انور محمد 38.5291911.561919.568قطورالشهيد

خليفه    53806 احمد مصطفى احمد بنات     رودينا ع السادات انور محمد 39.5302015152018.588.5قطورالشهيد

سلمه    53807 عبدالغنى السيد السيد بنات     روضه ع السادات انور محمد 21.5353.52.512.513.568قطورالشهيد

حمد   53808 عوض محمد بنات     رويدا ع السادات انور محمد 3311103.54181886.5قطورالشهيد

الشال    53809 سلمه قطب السيد بنات     ريم ع السادات انور محمد 3925188.581918.566.5قطورالشهيد

عوض    53810 سالم نبيه صابر بنات     ريم ع السادات انور محمد 2566.51.51.541267قطورالشهيد

قنديل    53811 محمد عبدالفتاح نبيل بنات     ريهام ع السادات انور محمد 3828189819.51958قطورالشهيد

عماره    53812 على بسيونى عبدالله بنات     زينب ع السادات انور محمد 38.5302014152019.5810قطورالشهيد

الشرنوبى    53813 على محمد على بنات     زينب ع السادات انور محمد 38302014152019.5810قطورالشهيد

عيسى    53814 السيد محمد محمود بنات     زينب ع السادات انور محمد 39.5302013.514.52019.5810قطورالشهيد

الله    53815 نعمه مصطفى احمد بنات     ساره ع السادات انور محمد 372218.58.57.5171976.5قطورالشهيد

حميده   53816 احمد رمضان بنات     ساره ع السادات انور محمد 31.5204.5431618.576.5قطورالشهيد

فايد    53817 مصطفى محب سامى بنات     سالى ع السادات انور محمد 38.5292014142018.588.5قطورالشهيد

النشار    53818 عبدالسلم محمد محمد بنات     سانتى ع السادات انور محمد 1735.52.54101277.5قطورالشهيد
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الباجورى    53819 على حسين ابراهيم بنات     سحر ع السادات انور محمد 3823187.5718.51888.5قطورالشهيد

عبدالنبى    53820 عبدالحميد خيرى طارق بنات     سحر ع السادات انور محمد 2913184.56.251615.567قطورالشهيد

الطرش  53821 محروس بنات     سدره ع السادات انور محمد 372113.555.5181666قطورالشهيد

مزروع    53822 فتوح ياسين محمد بنات     سلمى ع السادات انور محمد 29.5181013.57.5181473.5قطورالشهيد

زهموم    53823 ابراهيم على شريف بنات     سما ع السادات انور محمد 37.52919.7514.51419.516.573.5قطورالشهيد

ابوزيد    53824 احمد عبدالودود السيد بنات     سماء ع السادات انور محمد 35.52517.513.55.519.51675قطورالشهيد

ابوديب   53825 سيداحمد نافع بنات     سناء ع السادات انور محمد 241010123.5161575قطورالشهيد

الجندي    53826 محمد ابراهيم نشأت بنات     سناء ع السادات انور محمد 342117.512.581817.575.5قطورالشهيد

ناصف    53827 محفوظ خليل هانى بنات     سهير ع السادات انور محمد 272114.5125.517.51985قطورالشهيد

محمد    53828 ابراهيم اسماعيل احمد بنات     سهيله ع السادات انور محمد 392919.514.515202087قطورالشهيد

العيارى    53829 على شلبى فوزى بنات     شروق ع السادات انور محمد 3015119.57.51517.563قطورالشهيد

بسيونى    53830 حسن فاروق محمد بنات     شروق ع السادات انور محمد 1.51062.5صفرواحد10.554قطورالشهيد

كرتانه   53831 فوزى نشأت بنات     شروق ع السادات انور محمد 25156.57.5312.517.554قطورالشهيد

حسين    53832 السيد محمود احمد بنات     شفاء ع السادات انور محمد 38.53019.514.51319.518.585.5قطورالشهيد

ابوخليل    53833 عبدالحميد فتحى محمد بنات     شفاء ع السادات انور محمد 38.52919.514.512.51918.575قطورالشهيد

خلف    53834 ابراهيم محمد احمد بنات     شمس ع السادات انور محمد 12.51374نصف22.510117.5قطورالشهيد

القسط   53835 عبدالفتاح احمد بنات     شهد ع السادات انور محمد 39.5292014.514.5201584.5قطورالشهيد

السعداوي   53836 بسيونى السيد بنات     شهد ع السادات انور محمد 36271213.57.517.51263.5قطورالشهيد

البشيهى    53837 ابراهيم شوقى خالد بنات     شهد ع السادات انور محمد 35201312.53.519.517.577.5قطورالشهيد

صقر   53838 السعودى كرم بنات     شهد ع السادات انور محمد 36.5241612518.51976.5قطورالشهيد

محفوظ   53839 محمود محمود بنات     شهد ع السادات انور محمد 37.52619.51414.5201975.5قطورالشهيد

عوضين    53840 طلبه محمد حسن بنات     شيرين ع السادات انور محمد 362719.514.512.519.52075.5قطورالشهيد

الخولى    53841 على محمد شعبان بنات     شيماء ع السادات انور محمد 32.52318137.5182074قطورالشهيد
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العسال    53842 محمد حامد السيد بنات     عايده ع السادات انور محمد 352617.5125191962.5قطورالشهيد

نصر   53843 ابراهيم سمير بنات     عايده ع السادات انور محمد 31.515101251918.571.5قطورالشهيد

هلل     53844 زكى محمد زكى بنات     عبير ع السادات انور محمد صفر27241995.519167قطورالشهيد

فرج    53845 محمد توفيق حاتم بنات     عزه ع السادات انور محمد 40282014.514.5202086.5قطورالشهيد

شلبايه    53846 احمد ابراهيم صفوت بنات     علياء ع السادات انور محمد 39.5302013.513.5202084.5قطورالشهيد

صقر    53847 عبدالحكيم عبدالفتاح عماد بنات     عهد ع السادات انور محمد 39292014.515202088.5قطورالشهيد

عبده    53848 قطب ابواليزيد خالد بنات     غاده ع السادات انور محمد 39302011.58.519.51988قطورالشهيد

كرتانه    53849 محمد بسيونى ابراهيم بنات     فاطمه ع السادات انور محمد 33.52219.59.59.519.519.575قطورالشهيد

ابوديب     53850 عبدالفتاح بسيونى السيد الزهراء بنات     فاطمه ع السادات انور محمد 36.5292014.5142016.586قطورالشهيد

الغرباوى     53851 محمود مدحت خالد الزهراء بنات     فاطمه ع السادات انور محمد 393019.51412201889قطورالشهيد

المزين    53852 قطب محمود فوزى بنات     فاطمه ع السادات انور محمد 37191513.511.519.51763.5قطورالشهيد

محمدحسن   53853 محمد سامى بنات     فرح ع السادات انور محمد 38.52018151519.518.554.5قطورالشهيد

الشناوى    53854 منصور على فرحات بنات     قمر ع السادات انور محمد 28.5111412819.7516.563قطورالشهيد

الضنين    53855 عوضقطب صبحى بنات     مرفت ع السادات انور محمد 38171812.57.52017.572.5قطورالشهيد

العربى   53856 محى عادل بنات     مروه ع السادات انور محمد 32.5810.57.53.515.517.572قطورالشهيد

سليمان    53857 عبدالوهاب سليمان ايمن بنات     مريم ع السادات انور محمد 29.51513.54.541518.541.5قطورالشهيد

غازى   53858 ابراهيم محمد بنات     مريم ع السادات انور محمد 38.52918.514919.52087.5قطورالشهيد

الشريف    53859 احمد السيد محمد بنات     مريم ع السادات انور محمد 39.530201413.5201987.5قطورالشهيد

السعداوي   53860 بسيونى السيد بنات     ملك ع السادات انور محمد 37241913.5132018.565.5قطورالشهيد

غازى    53861 السيد رفعت السيد بنات     ملك ع السادات انور محمد 30.515159419.7516.565.5قطورالشهيد

راضي    53862 محمود محمد هاشم بنات     ملك ع السادات انور محمد 39.5302014152018.587قطورالشهيد

عدوشه     53863 السيد شعبان اسلم الرحمن بنات     منه ع السادات انور محمد 39.5302014.515202088.5قطورالشهيد

عمارة    53864 عيسى احمد الله بنات     منه ع السادات انور محمد 39.5301913.513.519.519.586قطورالشهيد
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محمدابوشريف    53865 سعد حمدان الله بنات     منه ع السادات انور محمد 3715711.59.518.52086قطورالشهيد

الفتياني     53866 محمود يوسف عادل الله بنات     منه ع السادات انور محمد 3924137.58.51914.557قطورالشهيد

السيد     53867 قطب فوزى قطب الله بنات     منه ع السادات انور محمد 20.566.53211.51866قطورالشهيد

يونس    53868 السيد محمد الله بنات     منه ع السادات انور محمد 31151024162065.5قطورالشهيد

ابوالغيط     53869 بسيونى زكى محمد الله بنات     منه ع السادات انور محمد 392819.5139.5202075.5قطورالشهيد

العليمى     53870 على فتوح محمد الله بنات     منه ع السادات انور محمد 39.52718.513.514.52017.576.5قطورالشهيد

عبدالله     53871 احمد فوزى محمد الله بنات     منه ع السادات انور محمد 3818107.5101816.575.5قطورالشهيد

سليمان     53872 محمود السيد الدين جمال بنات     منه ع السادات انور محمد 39.53019.513.514.5202075.5قطورالشهيد

عوض    53873 الله فتح حسام بنات     منه ع السادات انور محمد 39.529161112.52018.574قطورالشهيد
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الحديدي    53874 عبدالفتاح ابراهيم رضا بنات     منه ع السادات انور محمد 38.529.517.51112.5202067قطورالشهيد

عبيد   53875 محمد عبيد بنات     منه ع السادات انور محمد 39.530191415202068قطورالشهيد

محمد   53876 انور مجدى بنات     منه ع السادات انور محمد 39.52719.51415202067.5قطورالشهيد

يونس    53877 محمد محمد رضا بنات     مها ع السادات انور محمد 39291913.514.75201977قطورالشهيد

ابوالجريد    53878 عبدالباقى محمد عصام بنات     مى ع السادات انور محمد 392917.511.5142017.577.5قطورالشهيد

سليم    53879 سليم سعد محمد بنات     مى ع السادات انور محمد 341712881818.576.5قطورالشهيد

بدوى   53880 محمد ابراهيم بنات     مياده ع السادات انور محمد 26.51172.531419.564.5قطورالشهيد

عمر    53881 حمد عبدالسلم حمد بنات     مياده ع السادات انور محمد 33.51511.54919.51975.5قطورالشهيد

الصاوى    53882 عبدالرحمن محمد احمد بنات     ندا ع السادات انور محمد 38171581019.52076.5قطورالشهيد

الصياد    53883 ابوالحسن اسماعيل احمد بنات     ندى ع السادات انور محمد 393018.51413.5202086.5قطورالشهيد

رزق    53884 حميده السيد احمد بنات     ندى ع السادات انور محمد 39.52817.591219.752066قطورالشهيد

الشيخ    53885 على مصطفى بسيونى بنات     ندى ع السادات انور محمد 32183.54.57.5161864.5قطورالشهيد

عجور   53886 محمد صبحى بنات     ندى ع السادات انور محمد 372810.510.510.519.519.564قطورالشهيد

الفقى    53887 عبدالجواد على احمد بنات     نسمه ع السادات انور محمد 36.52813.511.51218.518.565.5قطورالشهيد

الرفاعى    53888 عبدالوهاب رمضان وجيه بنات     نظله ع السادات انور محمد 38.53017.513.5132019.556قطورالشهيد

سليمان    53889 سيداحمد سليمان احمد بنات     نور ع السادات انور محمد 38.53016.51514.5201766.5قطورالشهيد

الشحات    53890 يونس عبدالعزيز محمد بنات     نور ع السادات انور محمد 37.53016.51514201766قطورالشهيد

المغنى    53891 عطيه محمد السيد بنات     نوران ع السادات انور محمد 362714.51314201765.5قطورالشهيد

عبدالقادر    53892 عبدالله سعد امين بنات     نوره ع السادات انور محمد 3928201314201765قطورالشهيد

سعيد    53893 ابراهيم حامد صابر بنات     نورهان ع السادات انور محمد 22.52345.5515.517.566قطورالشهيد

عبدالفتاح    53894 بدوى محمد عبده بنات     نورهان ع السادات انور محمد 37261514.512.519.51966قطورالشهيد

محمد   53895 سعدالدين عيسى بنات     نورهان ع السادات انور محمد 403019.7513.5152016.568قطورالشهيد

ابوزيد    53896 احمد عبدالودود هاشم بنات     نورهان ع السادات انور محمد 37301013.5122019.565.5قطورالشهيد
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حمزه   53897 الهوارى هشام بنات     نورهان ع السادات انور محمد 36301113.512201966.5قطورالشهيد

هاشم    53898 محمد على احمد بنات     هاجر ع السادات انور محمد 30.517437.515.518.563قطورالشهيد

الباجورى    53899 السعيد محمد ايمن بنات     هاجر ع السادات انور محمد 37.52715.5810.52019.566.5قطورالشهيد

شلبى    53900 عبدالخالق عبدالهادى شلبى بنات     هاجر ع السادات انور محمد 37.529141212.519.51865قطورالشهيد

طاهر    53901 احمد كامل عبدالعاطى بنات     هاجر ع السادات انور محمد 38.528.52014.514.52017.576قطورالشهيد

الشريف     53902 عبدالفتاح محمد خالد الله بنات     هبه ع السادات انور محمد 37.52618.512.57.5201675قطورالشهيد

عطيه    53903 محمد عطيه دياب بنات     هبه ع السادات انور محمد 36.5291011.510.52015.575.5قطورالشهيد

خليل    53904 شبل حسن رضا بنات     هدايه ع السادات انور محمد 393018.513.514201876.5قطورالشهيد

الطوخى   53905 رمضان صلح بنات     هدير ع السادات انور محمد 38291813.5152017.585قطورالشهيد

الرفاعى    53906 محمود احمد محمد بنات     هنا ع السادات انور محمد 36.528.51713.51318.517.5810قطورالشهيد

غيط    53907 محمد عبدالسلم وائل بنات     هنا ع السادات انور محمد 382919.513.514.5201589قطورالشهيد

ابوالنازع    53908 عامر محمد ابراهيم بنات     هند ع السادات انور محمد 34.59131.53.5141588قطورالشهيد

عبدالرحمن    53909 محمد مصطفى رشاد بنات     وسام ع السادات انور محمد 37.522.518.513.512.519.516.589قطورالشهيد

شبانه    53910 عبدالحميد كامل محمد بنات     وسام ع السادات انور محمد 3829.5201414.52017.599قطورالشهيد

صقر    53911 محمد على حاتم بنات     وفاء ع السادات انور محمد 3929.5201415201778قطورالشهيد

شبانه    53912 عبدالقادر محمد فؤاد بنات     يارا ع السادات انور محمد 3927.5201414.75201878.5قطورالشهيد

الغربى     53913 اسماعيل طه عربى محمد بنات     يارا ع السادات انور محمد 39261912132017.569.5قطورالشهيد

درويش   53914 محمد محمد بنات     يارا ع السادات انور محمد 3927191313.5201779.5قطورالشهيد

الضنين    53915 شاهين محمد محمد بنات     يارا ع السادات انور محمد 3928191315201789.5قطورالشهيد

جبر    53916 عبدالواحد احمد وائل بنات     ياره ع السادات انور محمد 39.53019.51314.7519.51589قطورالشهيد

حسن    53917 خليل القبارى ابراهيم بنات     ياسمين ع السادات انور محمد 3615148.59171477.5قطورالشهيد

الكيلنى    53918 احمد السيد احمد بنات     ياسمين ع السادات انور محمد 35.517109.59.519.51289.5قطورالشهيد

على    53919 محمد ايراهيم محمد بنات     ياسمين ع السادات انور محمد 36.52916.513.5132017.559قطورالشهيد
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طولن    53920 عبدالرؤف عبدالفتاح خالد بنات     يمنى ع السادات انور محمد 3826.518.51415201889.5قطورالشهيد

شريف    53921 احمد محمد شريف بنات     يمنى ع السادات انور محمد 38.529.5191415201789.5قطورالشهيد

ابوسعدة   53922 محمد اسامه الخاصة  احمد السلمية 38.528.519.512.514.5201788.5قطورالفردوس

الرخ    53923 محمود على محمد الخاصة  خالد السلمية 37.527.51915132017.589.5قطورالفردوس

ابوالجدايل     53924 احمد مدحت رشاد الله الخاصة  سيف السلمية 3624.51914132016.589قطورالفردوس

رزق    53925 عبدالله عبدالعظيم صفوت الخاصة  عبداللطيف السلمية 3520.517.514.513.519.516.566.5قطورالفردوس

الخليفه   53926 عبدالوهاب محمد الخاصة  عبدالوهاب السلمية 36.5307149.518.51453قطورالفردوس

سعد    53927 على ابراهيم خيرت الخاصة  عمر السلمية 392911.514.512.519.517.573قطورالفردوس

ابوالغيط    53928 بسيونى ابراهيم بسيونى الخاصة  معاذ السلمية واحد30.510.514117.511.514.55قطورالفردوس

مزروع    53929 على يوسف عبدالحميد الخاصة  يوسف السلمية 29157.51051015.582.5قطورالفردوس

بطاح    53930 محمد محمود ياسر الخاصة  يوسف السلمية 30.5181012.54.51610.563.5قطورالفردوس

الخزامي   53931 عبدالوهاب صادق الخاصة  ايمان السلمية 3826.519151419.515.598قطورالفردوس

كليله    53932 على ابراهيم محمد الخاصة  بسمله السلمية 3926.518.5151319.51677.5قطورالفردوس

مرعي   53933 ابراهيم اسلم الخاصة  بسنت السلمية 382919.51515201889.5قطورالفردوس

سيف   53934 حسن حماده الخاصة  حبيبه السلمية 39.530191514.752016.598.5قطورالفردوس

سيف   53935 حسن حماده الخاصة  حسناء السلمية 393019.51514.52016.598.5قطورالفردوس

السيد    53936 محمد ابوالعز مدكور الخاصة  ريم السلمية 38.530191514.52017.5910قطورالفردوس

ابوالفتوح   53937 عبدالله ايمن الخاصة  سلسبيل السلمية 36.530141513.52017.5910قطورالفردوس

ابراهيم    53938 ابوالفتوح الدمرداش محمد الخاصة  سلمى السلمية 3226.510159.52014.5910قطورالفردوس

الفواخرى    53939 محمد عادل محمد الخاصة  سلمى السلمية 382718158.5201789قطورالفردوس

حفينه    53940 عبدالرؤف محمد عبدالمنعم الخاصة  شهد السلمية 39.53019.7515152018910قطورالفردوس

الشامي    53941 اسماعيل رفعت احمد الخاصة  فرح السلمية 3929.51914.5132017.5810قطورالفردوس

دعدوشه   53942 عبدالرازق بهجت الخاصة  ملك السلمية 38301715142017.5810قطورالفردوس
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هراس     53943 عبدالمنعم محمود الدين علء الخاصة  ميار السلمية 37.53019.514152017.576قطورالفردوس

الفقى   53944 حسن محمد الخاصة  نورهان السلمية 38.529.519.51514.752017.598قطورالفردوس

مزروع    53945 على يوسف عبدالحميد الخاصة  يارا السلمية 37.52518.51113.518.515.585قطورالفردوس

البرعى   53946 عبدالوهاب سعيد 32.5151797.51310.573.5قطورابراهيم

فايد    53947 عبدالله فايد صبحى 3618.5199.57.5131473.5قطورابراهيم

عبدالله   53948 ابراهيم عبدالرازق 34.5201911.512.51812.567قطورابراهيم

لشين   53949 ابراهيم يوسف 37.523.51912.513.5201467.5قطورابراهيم

فايد    53950 محمود على السيد 3319.51911.511191077قطوراحمد

عبدربة    53951 السيد عزت حسام 32.519.51911.5917.511.557.5قطوراحمد

القرمانى    53952 محمد محمود حسن 30.526199.55.51914.556.5قطوراحمد

فايد    53953 محمد مبروك رامى 7.5139.555صفر26.51111.5قطوراحمد

ابوالعل   53954 محمد ربيع 38271912.514.52015610قطوراحمد

خليفه    53955 احمد فؤاد سعيد 35.523.517131318.514.567قطوراحمد

السيدالحومى   53956 محمد شعبان 35.522.51912.59.51814.556قطوراحمد

خليل   53957 عبدالفتاح شوقى 33.52217.512.57.518.512.565قطوراحمد

درويش    53958 عبدالنبى السيد عاطف 34.520171411.51911.566.5قطوراحمد

سمك    53959 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز 3824.518.512.51418.51475قطوراحمد

على    53960 عبدالله حسنى عبدالله 29.510157.51114.517.563قطوراحمد

الودن     53961 احمد سيد السيد عماد 22.59.511.57.55.510761.5قطوراحمد

الحو   53962 محمد غريب 36.519.518131117.513.575قطوراحمد

الكفراوى    53963 السيد عبدالحافظ ماهر 3821.51914.51219.51375قطوراحمد

عيد    53964 حسن احمد محسن 3419.515.513.514191075قطوراحمد

حمد    53965 محمد ابراهيم محمد 331512.5127.515.513.575قطوراحمد
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سلطان   53966 ربيع محمد 38.527.5181211.51813.5105.5قطوراحمد

ابراهيم   53967 عبدالقادر وجيه 362017.512.512.518.51475قطوراحمد

عيد    53968 احمد بسيونى ياسين 3727.51711.51119.51477.5قطوراحمد

السباعى    53969 عبدالعزيز رجب محمد 3829.51511111913.577قطوراسامه

ابراهيم     53970 محمد محمود شاكر محمد 3727171312.5191376قطوراسامه

سمك   53971 عبدالله ناصر 1919.57.51110.518.5775قطوراسلم

البرعى    53972 على عبدالمنعم رجب 38.527.5191210.519.51586.5قطوراشرف

ابوالنور   53973 حسن هانى 36.52412.511.510.51812.565قطورالحسن

بلتاجى   53974 السيد صلح 342819109.518.51665قطورالحسينى

دره    53975 عبدالوهاب شعبان عبدالوهاب 31.524.5168.58.51914.565.5قطورالسيد

بلتاجى    53976 محمد السيد حمدى 30.52111.54.55.517.512.555قطورامجد

الشرقاوى    53977 حسن شعبان 3924.5199.5101915.585قطورانسمحمود

سلطان   53978 سعد عبدالحميد 251811.557.518.511.575قطورجمال

عبدالله   53979 عبدالفضيل محمد 24.516.512.55.57.518.511.565قطورحمدى

سعيد   53980 عبدالمقصود عبدالرسول 16.515.5105.5517.54.565قطورخالد

الشاذلى   53981 محمد طه 251977.57.518.5855قطوررضا

محمود   53982 جمعه مصطفى 31211295.251913.5710قطورزياد

قاسم   53983 سعيد عبدالمجيد 22.516.56.52.55177.575قطورسعيد

عطيه    53984 زيدان ابراهيم حامد 1011.56.557.518.51175قطورسيف

سلمه    53985 بدر احمد محمد 3221.51787.5181155قطورسيف

راضى     53986 عامر محمود عامر محمد 27.522.51097.518.511.575قطورسيف

سلمه   53987 فرغلى عبدالله 35.526.515.587.518.51485قطورعادل

ابوهجم   53988 عبدالعاطى محمود 3122155.56.51816710قطورعبدالحميد
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الصولى    53989 محمود يوسف رضا 251810.52.5518.512.575قطورعبدالرحمن

المناخلى    53990 على شحاته صبرى 21.51275.5515953قطورعبدالرحمن

الصعيدى    53991 بسيونى عبدالمهين محمد 28.511134.55.514.57.555قطورعبدالرحمن

سرحان   53992 محمد هلل 2812137.52141153.5قطورعبدالرحمن

السماحى    53993 حسن عبدالله حامد 17.511107.52148.553.5قطورعبدالله

الدين    53994 شهاب عبدالمجيد صلح 22151054.515.515.555قطورعبدالمجيد

شاهين    53995 عبدالحليم محمد عبدالحليم 22.512.51044.514.512.555.5قطورعلء

فايد    53996 ابراهيم على احمد 373019.7514.515201777قطورعلى

بلتاجى    53997 ششتاوى مصطفى ششتاوى 35.5251111.57.519.516.566.5قطورعمر

حمد   53998 ابراهيم خالد 31.526.51610.57.518.51556.5قطورعمرو

صفصاف   53999 عبدالستار مصطفى 34261910.5132016.557.5قطورعمرو

راضى    54000 السيد محمد فتحى 31.521.510.58.57.5191455قطورفادى

الدين    54001 شهاب يوسف ناصر 37.525.5199.511.5202074.5قطورفرج

راجح    54002 احمد فريد محمد 37.52419.7511.51119.752064قطورفريد

حمد   54003 ابراهيم محمد 36.52419.75131219.52075قطورفؤاد

عباس    54004 ابراهيم السيد ايمن 1812.57.594.511.51274قطوركريم

رضوان   54005 ناصر سعد 39292013.515202077.5قطوركريم

قاسم      54006 فخرى محمد محمد الدين شرف 27191012.57.517.51865.5قطوركريم

عيسى    54007 محمد عبدالحميد محمد 34.517.51712.512181864.5قطوركريم

هشهش   54008 عبدالوهاب محمد 26.51512.511.511.51718.565قطوركريم

فايد    54009 سيد العيسوى رضوان 38.52619.512.514.5202076.5قطورمازن

سلمه    54010 سعيد محمد ياسر 38.52519.51212.5192064قطورمجدى

عبدالحليم    54011 احمد عبدالحليم ابراهيم 37271611.51419.51977قطورمحمد
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البربرى    54012 عبدالوهاب محمد ابراهيم 33.5221795.5161263.5قطورمحمد

سلطان    54013 عبدالحميد جمعه احمد 362819.51010.5171764قطورمحمد

الششتاوى   54014 ابوالفضل الشحات 2524.5129.57.51518.575.5قطورمحمد

النجار   54015 عبدالستار بسيونى 33.527141212181864.5قطورمحمد

قاسم    54016 مبروك عبدالهادى جمال 722.55.58413.514.566قطورمحمد

بلتاجى    54017 محمد السيد حمدى 2014.565.5واحد21.512.552.5قطورمحمد

شلبى    54018 محمد محمد سعيد 38.53019.7514.513.5111978.5قطورمحمد

ناجى    54019 توفيق ابراهيم شريف 1917115514.51865.5قطورمحمد

رزق    54020 بسيونى عبدالوهاب صبحى 33.52412.59.57.518.51765.5قطورمحمد

راجح   54021 السيداحمد صبرى 2712.5117.57.518.52066قطورمحمد

ابوالعل   54022 محمد عبدالقادر 3018.51194.51518.563.5قطورمحمد

الدين    54023 شهاب حلمى عصام 29.518.5108.5318.517.575.5قطورمحمد

ابوهجم    54024 عبدالعزيز الششتاوى رفيق 27.5176.57.54151863قطورمحمود

خلف    54025 سيداحمد محمد سلمه 32.523.5129.5516.58.554قطورمحمود

الدين    54026 شهاب عبدالرحمن عبدالعزيز 22.51913.585151363قطورمحمود

الصولى    54027 محمود احمد عصام 29.519.513115.51819.563قطورمحمود

محمد    54028 عبدالله احمد محمد 30.519.518117.518.52074.5قطورمحمود

عطيه    54029 زيدان محمود محمد 35.527191210.518.51974.5قطورمحمود

راجح    54030 عبدالسلم عبدالحميد هانى 35.52819.510.5918.52064.5قطورمحمود

محمود    54031 الدين محى احمد 3023.511.59.57.514.514.564.5قطورمحى

الودن    54032 محمد قدرى سعيد 36.529207.571814.597قطورمروان

راضى    54033 عامر مصطفى ابراهيم 1818.54.52.52.513.51364.5قطورمصطفى

ابوشوشه   54034 عباس زكريا 35271210.510171865قطورمصطفى

أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2521

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوحنيفه   54035 عبدالفتاح على 36.5281510121716.565قطورمصطفى

الدين     54036 شهاب محمد عبدالحميد محمود 382715.51213.519.517.565قطورمصطفى

حمد   54037 عبدالمقصود السيد 19.525.5737.511555قطورهلل

الودن    54038 عبدالخالق على عبدالباسط 392815.511.51119.517.555.5قطورهيتان

قاسم    54039 محمد حامد طارق 3523.511.54.510.51816.565.5قطورهيثم

ذلع   54040 عبدالفتاح سعيد 30.518.51059.51214.555قطوروليد
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سلطان   54041 ابراهيم ابراهيم 38271613.514.51917.587قطوراسراء

عيد    54042 احمد عبدالعزيز احمد 39.530201415202087.5قطوراسراء

الودن    54043 اسماعيل احمد اسماعيل 392919.513152018.576.5قطوراسراء

مندور   54044 عبدالعزيز عاصم 39.529191314.5202078.5قطوراسراء

المناخلى   54045 ابراهيم عبدالوهاب 2926.5104.54.510.51585قطوراسراء

العيسوى    54046 محمد السيد محمد 2718432711.574.5قطوراسراء

عيسى   54047 زكى ابراهيم 37.53014.59.5817.516.574.5قطوراسماء

لطف   54048 ابراهيم السيد 3424104.52.5151564.5قطوراسماء

البربرى    54049 احمد موسى حمدى 39.53019.51413.519.518.564.5قطوراسماء

تعيلب    54050 اسماعيل السيد سامى 392919.511.59.519.518.574.5قطوراسماء

سمك  54051 سعيدعبدالحميد 393018.51412191975.5قطوراسماء

القصاص    54052 محمد على صبحى 3117107.541417.575.5قطوراسماء

السباعى    54053 عبدالعزيز رجب محمد 38.525108.5815.514.575.5قطوراسماء

راجح   54054 السيداحمد محمود 3421.51010.57.51517.575.5قطوراسماء

عمر    54055 عوض شعبان مصباح 39.528.52014.514.519.519.578قطوراسمهان

الصاوى   54056 عبدالحميد الصاوى 11.557829.51364قطورالء

عثمان    54057 سعد احمد طارق 3727191210191865قطورالء

البرعى   54058 محمود محمد 32512.584181563قطورالء

السباعى    54059 عبدالعزيز رجب محمد 39121010.59191284قطورالشيماء

احمد    54060 محمود احمد ناصر 39.52717.514152019.585قطورالشيماء

فايد   54061 عبدالفتاح الحسينى 30512.57.521617.574قطورامل

بلتاجى    54062 عبدالفتاح حسن حمدى 38251513.55.519.7517.564.5قطورامل

العطار   54063 محمد صبرى 3376.54.5311.51843قطوراميره
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عباس    54064 محمد احمد محمود 39271513.58201995.5قطوراميره

عبدالله    54065 منصور عطيه سعد 27.53.5541.51116.574.5قطورانعام

فايد    54066 محمود عبدالحميد السيد 3826.518.511.5919.51886قطورايمان

فرج    54067 محمد عبدالسلم سمير 30.515.51011.551717.585.5قطورايمان

سرحان   54068 عبدالخالق صافى 27.59107.52.5161863.5قطورايمان

الجارحى    54069 ابراهيم عبدالعزيز محمد 33.51512.58.52.51519.564قطورايمان

عوض    54070 سالم رجب حمدى 381511.58.551619.564.5قطورايه

الخباطى    54071 عبدالمجيد عبدالحميد سعيد 38.5121910.57.518.519.566.5قطورايه

لشين    54072 يوسف محمد عماد 39.5272012.514.7519.52079قطورايه

سرحان    54073 على محمد محمد 346.511.59.5416.519.575قطورايه

فايد    54074 الدين محى محمود 3767.51151819.555.5قطورايه

البركاوى    54075 محمد ابراهيم رمضان 37.522.518.512519.752056قطوربسنت

ابوعرب   54076 على راضى 35.518.51813.513.5202066.5قطورحبيبه

الله     54077 جاب عماره عيد شعبان 30.515.51755152055.5قطورحنين

راضى     54078 عامر عبدالقادر توفيق محمد 3720.511145.518.51863.5قطورحنين

راجح   54079 السيداحمد رجب 39.52717.5149.5192074.5قطورخلود

الصعيدى    54080 سالم محمد سعيد 3716.510148.5172075قطوردينا

السعداوى   54081 عبدالمنعم عادل 36121082.515.51655قطوردينا

مقلد   54082 مختار عبدالرحمن 15.51854واحدنصف2696قطوررانيا

قاسم    54083 الششتاوى عوض الششتاوى 382011.58.57.5171845.5قطوررحاب

منصور   54084 عطيه صلح 25.5544.5210.51553قطوررحمه

درويش    54085 عبدالنبى السيد عاطف 38.529181514.7519.52067.5قطوررنا

الودن    54086 محمد قدرى سعيد 3926191311192067قطورروان
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فايد    54087 محمود محمد محمود 392919.514.513.519.52076.5قطورريم

سرحان    54088 عبدالحميد ابراهيم يحيى 38.522.51412.57.519.52056قطورريم

البركاوى   54089 حمدى السيد 36187.5125.751919.554.5قطورريهام

ابومصطفى    54090 على مصطفى عبدالستار 38.524.51913.515202086.5قطورزهراء

فتوح    54091 محمد فتوح خيرى 37.529201515202086.5قطورساره

النجار    54092 ابراهيم محمود محمد 3921.514.513.513202056قطورساره

عمران   54093 على سعيد 28.58.56.58.53.51318.553.5قطورسالى

على    54094 عبدالحميد محمد على 39.5221012.57.5191955قطورسالى

سيداحمد    54095 ابراهيم احمد عادل 39.526.51814.513.52019.574قطورسهيله

حسين    54096 احمد حسين احمد 35.5121010.54182066قطورشروق

الدرازى   54097 عبدالعزيز الشحات 3511.545.5412.515.564.5قطورشروق

العدل    54098 احمد عبدالفتاح محمد 3710.513.55.5416.52063.5قطورشروق

قاسم   54099 ابواليزيد مدحت 37.5241614.5122017.556.5قطورشروق

خليل   54100 عبدالهادى عبدالغنى 37.525.51013.5121713.576قطورشريهان

ابوسكين   54101 عبدالفتاح ابراهيم 3929191414.5201378.5قطورشهد

الصفطى   54102 محمد بدر 39.52518.51311.519.512.579قطورشهد

العيسوى    54103 احمد العيسوى بسيونى 34.5231110413.51077قطورشهد

سلطان    54104 محمد محمد السيد 3318128.54.51011.566قطورشيماء

راجح    54105 محمود سيداحمد جمال 31.52012.58.54.5101376.5قطورشيماء

الصعيدى   54106 حامد سامى 361517.57.57.517.513.575.5قطورشيماء

الطوخى   54107 صبحى سعيد 29.520.512.510410.514.576قطورشيماء

محمد   54108 عباس عباس 37.51518.512.511.5201878.5قطورشيماء

الودن   54109 ابراهيم ممدوح 3021.515.511.5515.514.577قطورشيماء
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محمد    54110 حافظ سيد محمد 3724151210171357قطورصفاء

عيسى     54111 حسن ابراهيم شعبان محمد 27.520.5107.5381243قطورضحى

الدين     54112 شهاب على عبدالمجيد على 28.517.557.55.58.51464.5قطورعل

الدين    54113 شهاب ربيع ناصر 21.5154.57.54.54.511.565.5قطورفاطمه

عيسى    54114 ابراهيم زكى السيد 25246.583814.566.5قطورفرح

زيدان   54115 محمود رفعت 35.523.56107.514.512.577.5قطورفرح

الشعراوى    54116 رواش محفوظ محمد 36.524.51713.51118.515.578.5قطورقمر

سلمه   54117 سعيد محمد 39.529.51915152020710قطورمروه

ابوحمد    54118 عبدالجواد محمد عبدالجواد 392818.513.5152018.579.5قطورمريم

ذره   54119 سعيد محمد 33.516.510.59.54.5138.574قطورملك

ابراهيم    54120 عبدالرحمن محمد تامر 34176.511.57.51611.5810قطورمنار

خليفه     54121 ابراهيم السيد ابراهيم الله 37.52919.514142018.5810قطورمنه

الدهشورى     54122 احمد محمد احمد الله 31.5910.52.55915.586.5قطورمنه

غلوش     54123 موسى احمد السيد الله 3728.520151519.518810قطورمنه

الودن     54124 اسماعيل احمد رضا الله 362419.514131918.578قطورمنه

ابوراضى     54125 عبدالرحمن احمد سامح الله 36.518.510.58.5817.51477قطورمنه

خلف     54126 سيداحمد محمد سلمه الله 3723.51511.59.51817.585.5قطورمنه

ابوعرب   54127 على حليم 37.525181110161685.5قطورمنه

الجمال    54128 محمد سعيد محمد 38.527.517.510.510.51913.587.5قطورمنى

زلع    54129 ابراهيم عبدالفتاح السيد 29.51512.57.52.57.51474قطورمياده

السماحى    54130 زكى صلح زكى 3315.5107.5313.51975.5قطورناديه

ابوراضى   54131 عيد عادل 32.5157.57.52.51318.575.5قطورناديه

ابوحمد    54132 عبدالجواد السيد ياسر 291553213.513.585.5قطورناديه

أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد
أ    .  ت منتصر السيد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2526

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الكومى    54133 عطيه عبدالرحمن عبدالفتاح 31.515.543.5212.5776قطورنجوى

عدس   54134 على يسرى 321163.54.5101075قطورندا

الرفاعى    54135 على عبدالمجيد سعيد 37.520.510.589.5121276.5قطورندى

سلطان    54136 محمد فرج محى 2917.5381.513.512.575.5قطورندى

الشرقاوى   54137 ابراهيم محروس 3927.51914.514.519.515.585قطورنرمين

الكومى    54138 ابراهيم محمود محمود 3625.514.510.57.519.517.575.5قطورنرمين

الجندى   54139 عبدالفتاح اسماعيل 34.520.5119.55.5191785.5قطورنسرين

النجار   54140 عبدالرسول عيد 351911.595.516.516.575.5قطورنهال

حسين    54141 احمد حسين حمدى 30.521.5105.53.515.51473.5قطورنورا

شرف   54142 عبدالحميد مجدى 10.53.571.54.5131174.5قطورنورا

البرعى    54143 على زكربا عادل 37.52618.512.514.5201886.5قطورنوران

البرعي    54144 على زكريا عادل 392918.513152017.576.5قطورنورهان

راجح    54145 محمود محمد يوسف 28.5101025.5191875قطورنورهان

الشبينى   54146 زيدان زيدان 23.51510342016.574.5قطورهاجر

عبدالله   54147 ابراهيم عبدالرازق 39.528.51914.751219.518.586.5قطورهاجر

سلطان   54148 محمد عبدالستار 39.528.519.514.7515202089قطورهاجر

النجار    54149 عبدالمقصود عبدالستار هانى 26.510.55.52.5416.59.573.5قطورهايدى

شاهين   54150 محمد ابراهيم 37.519.5191212201984.5قطورهبه

ابراهيم   54151 محمد محمود 37.52611.527.518.517.576.5قطورهبه

خلف   54152 حامد حلمى 37.520.51910.5819.518.587قطورهدى

الخباطى    54153 احمد يوسف احمد 38.525.519.7510.51219.52087قطورهناء

دمرداشسلمه   54154 هلل 14.58.57.52.54.517.514.574.5قطورهند

سلمه    54155 محمد ابراهيم محمود 28.519124.5516.516.586قطورهيام
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تعيلب   54156 عبدالحميد الصاوى 392619.514.75151919.576.5قطورولء

حمد   54157 عبدالرحمن ربيع 362717.5121119.51877.5قطورولء

كحله    54158 عبدالحميد احمد عبدالعزيز 3423.516.51210.5201977.5قطورولء

المناخلى   54159 حسن محمد 16151087.515.5874.5قطوريارا

سمك    54160 عبدالعزيز عبدالحميد السيد 382819.5151519.52089قطورياسمين

حمد    54161 عبدالفتاح عبدالمقصود حمدى 27.512107.55191184.5قطورياسمين

الشوبرى   54162 ابراهيم محمد بنين   ابراهيم ع 3311.510.57.53.511.518.561.5قطورسجين

عطيه   54163 ابراهيم مصطفى بنين   ابراهيم ع 114.53.54.52.55.5562.5قطورسجين

غيط   54164 محمد ياسر بنين   ابراهيم ع 37.52919.514.51519.519.578قطورسجين

شنيشن   54165 ابواليزيد ناصر بنين   ابواليزيد ع 37.528191413.51918.585قطورسجين

شحاته   54166 محمد ابراهيم بنين   احمد ع 31.516.517.514.512.516.518.572قطورسجين

نده   54167 مصطفى ابواليزيد بنين   احمد ع 3319.515.510.512151662.5قطورسجين

الغريب   54168 احمد ابوزيد بنين   احمد ع صفر33.518.5108.511.516.59.56قطورسجين

يوسف   54169 ابراهيم اشرف بنين   احمد ع 28.5710812.512.59.561.5قطورسجين

غيط   54170 احمد اشرف بنين   احمد ع 37.523.514.5813161862قطورسجين

نعناع   54171 احمد اكرامى بنين   احمد ع 36271614.7512.51716.573قطورسجين

جبر   54172 ابراهيم الشناوى بنين   احمد ع 361513.513111814.563قطورسجين

ياسين   54173 صالح حماده بنين   احمد ع 3210.511121215.516.564.5قطورسجين

سليط   54174 حلمى حمدى بنين   احمد ع 3828.5161313.518.51866.5قطورسجين

صيام   54175 موسى خالد بنين   احمد ع 28.57101112.51513.572قطورسجين

زايد   54176 عبدالباقى رضا بنين   احمد ع 142.533.54101041.5قطورسجين

البربرى   54177 البربرى رفيق بنين   احمد ع 39.530201515202088قطورسجين

مهنا   54178 الحسانين عاطف بنين   احمد ع 461.5واحد73.533.52قطورسجين
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ابونعامه   54179 المرشدى عبدالباسط بنين   احمد ع 3415119.513171372قطورسجين

شكر    54180 عبدالسلم الله عطا بنين   احمد ع 3717.517.512.51418.51474.5قطورسجين

العربى   54181 عيد متولى بنين   احمد ع 3521.517.511.514.515.51283قطورسجين

راشد   54182 السيد محمد بنين   احمد ع 28.510121012.511.51571.5قطورسجين

جبر   54183 محمد محمد بنين   احمد ع 36.526.5161414.51716.567.5قطورسجين

نعناع   54184 ناصف محمد بنين   احمد ع 27.52010104.5141165.5قطورسجين

قرقر   54185 ابراهيم محمود بنين   احمد ع 2715.51053.5131263قطورسجين

حمزه   54186 بدوى رجب بنين   اسلم ع 18.510.561.522.55.572.5قطورسجين

مرزوق    54187 عبدالخالق محروس سامح بنين   اسلم ع 259.554.53.59.53.544.5قطورسجين

شعله   54188 احمد مصطفى بنين   اسلم ع 39202014.5142015.547قطورسجين

حمزه   54189 فوزى ابوالعز بنين   اكرم ع 34.520.5177.5917.514.576قطورسجين

زلط   54190 عبدالمنعم ايمن بنين   السيد ع 3515.51713.5111715.576قطورسجين

البيارى   54191 السيد خالد بنين   السيد ع 121754واحد27.556.52.5قطورسجين

الصحصاح   54192 فتحى هادى بنين   ايهاب ع 29.510.510.535.512.51155.5قطورسجين

القصاص    54193 محمود جلل محمد بنين   جلل ع 3830201415201979.5قطورسجين

شحاته   54194 ابواليزيد شبانه بنين   خالد ع 29.516107.54.518744قطورسجين

داود   54195 فرج محمود بنين   رضا ع 654.521.54.53.542.5قطورسجين

الدقره   54196 باشا محمد بنين   زكريا ع 31.51511.511.58.5171365قطورسجين

الشناوى   54197 الشحات نادر بنين   زياد ع 38.52516.511.59.515.51565.5قطورسجين

مهنا   54198 احمد عزت بنين   سالم ع 204.542.534944.5قطورسجين

ابوالنجا   54199 فتحى رجب بنين   سعد ع 5.542.5نصفواحدواحد14.53.52.5قطورسجين

الملح   54200 المغاورى طلعت بنين   سعد ع 24صفرصفرصفرصفرواحد72قطورسجين

الصغير   54201 فوزى ابراهيم بنين   سمير ع 31.520.5144.52.5161355قطورسجين
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الجعبرى   54202 ابراهيم اسامه بنين   سمير ع 24205.582.5161445قطورسجين

عتيس   54203 صلح السعيد بنين   سمير ع صفر141.53.52.52.52.58.54قطورسجين

النواجى   54204 عباس الشحات بنين   سمير ع 38.529.5191515201566.5قطورسجين

الشاذلى     54205 احمد سيد ايمن احمد بنين   سيد ع 30.52011.57.55171364.5قطورسجين

نوفل     54206 الدين نور مصطفى النصر بنين   سيف ع 301815.57.58.5171354قطورسجين

الشعراوى   54207 شوقى فريد بنين   شوقى ع 38.52719141519.51745.5قطورسجين

شنيشن   54208 صلح انور بنين   صلح ع 3725191414.519.513.544.5قطورسجين

الشنودى   54209 عبدالله ايهاب بنين   طارق ع 382919.512.514.52011.555قطورسجين

عامر   54210 عطيه عطوه بنين   عامر ع 21.516.5103.52.51511.554قطورسجين

زياده    54211 عبدالهادى عبدالحميد ايمن بنين   عبدالحميد ع 2211.51041.516.51253قطورسجين

غيط   54212 عبدالعزيز ابراهيم بنين   عبدالرحمن ع 38.53019.751515201786قطورسجين

خليل   54213 محمد احمد بنين   عبدالرحمن ع 37251614.513.5191574.5قطورسجين

طنش    54214 على عبدالمعبود خالد بنين   عبدالرحمن ع 26.518107.55.519.51345قطورسجين

سليط   54215 حلمى عاطف بنين   عبدالرحمن ع 382817.513.514.519.517.554.5قطورسجين

البربرى   54216 البربرى محمد بنين   عبدالرحمن ع 37.529.5181113.519.51875.5قطورسجين

الشنودى   54217 عبدالرؤوف هشام بنين   عبدالرؤوف ع 3824177.513.519.51644.5قطورسجين

ياسين    54218 عبدالحليم عبدالمولى اسامه بنين   عبدالسلم ع 33291913.513.519.514.563قطورسجين

منصور   54219 رياض ابوالفتوح بنين   عبدالله ع 1.5341.5واحدنصف8.524قطورسجين

المعصرانى   54220 الشناوى السيد بنين   عبدالله ع 31.51515.551018.51553قطورسجين

السيسى   54221 زكريا شكرى بنين   عبدالله ع 3105.553نصف15.51210.5قطورسجين

الخواجه   54222 امين عاطف بنين   عبدالله ع 36.527.519.513.513.52017.567قطورسجين

الشوبرى   54223 الششتاوى محمد بنين   عبدالله ع 362819.5131519.51565.5قطورسجين

راشد   54224 محمود محمود بنين   عبدالله ع 37.53018.5151518.516.575قطورسجين
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السنصار   54225 عبدالله وحيد بنين   عبدالله ع 3827.519.513.514.75201755.5قطورسجين

محمد    54226 عبده احمد الدين بنين   علء ع 38.53019.513.513.5201563.5قطورسجين

زلط   54227 عبدالمنعم ايمن بنين   على ع 38271813112017.553قطورسجين

النواجى   54228 عبدالباقى باشا بنين   على ع 26.52412.5128.5191153قطورسجين

الدقره   54229 عبدالقادر طارق بنين   على ع 11.5457.55.510.510.543قطورسجين

المر   54230 نبيه عبدالباسط بنين   على ع 3828.518.51412191555.5قطورسجين

شرفشرف   54231 محمد بنين   على ع 39302014.513.5201441.5قطورسجين

زايد   54232 عبدالغنى محمد بنين   على ع 312313.51411.5191353قطورسجين

الغريب   54233 حسن عبدالحليم بنين   عمرو ع 36.52417.5148.52014.543قطورسجين

الدقره   54234 عيد بسام بنين   عيد ع 382618.5149.52013.563قطورسجين

الشرقاوى   54235 عبدالرحيم احمد بنين   فارس ع 33.5201013.510.51815.554قطورسجين

البيارى   54236 محمود احمد بنين   فارس ع واحد27.515613315.5145قطورسجين

الصغير   54237 فراج السيد بنين   فارس ع 36.5221714.5122014.543قطورسجين

قرقر   54238 قاسم محروس بنين   قاسم ع واحد66.54.54.531.58.53قطورسجين

ابوفرو   54239 السعيد رضا بنين   كريم ع 291511.513.581910.543قطورسجين

حمزه   54240 على طارق بنين   كريم ع 36.5281514.512.5201863قطورسجين

الجندى   54241 كمال عاطف بنين   كمال ع 141175.55.511941.5قطورسجين

البنا   54242 عبدالستار ابراهيم بنين   محمد ع واحد3529121511.518165قطورسجين

ابوالقاسم   54243 يوسف اسامه بنين   محمد ع 38.5251613.514.5201857.5قطورسجين

القشلن    54244 احمد سيد السيد بنين   محمد ع 3322131212.518.51755.5قطورسجين

شهبون   54245 على الشحات بنين   محمد ع 18.51562.57.516.51545قطورسجين

نمير   54246 احمد جعفر بنين   محمد ع 32.516.514.599.516.5843قطورسجين

لعج   54247 الجرجاوى جلل بنين   محمد ع 38.524.5201412.52018.578قطورسجين
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غيط   54248 محمد جمال بنين   محمد ع 33.519.519129.515.514.553قطورسجين

خطاب   54249 الشاملى حمزه بنين   محمد ع 3223181211181141.5قطورسجين

غيط   54250 مصطفى حمزه بنين   محمد ع 35.53018.513.514.519.513.551.5قطورسجين

البرى   54251 محمد خالد بنين   محمد ع 35.524171210.5181543.5قطورسجين

شكر   54252 صلح رشدى بنين   محمد ع 33.519.51410.57.51714.545قطورسجين

جادو   54253 محمد سمير بنين   محمد ع 34.521.51813.59.518.51753قطورسجين

الجاحوشى   54254 محمد شوقى بنين   محمد ع 3325.5179.591917.545قطورسجين

الدرعه   54255 عبدالستار عادل بنين   محمد ع واحد30.513113.54.51195قطورسجين

عتيس   54256 محمد عادل بنين   محمد ع نصف16.510.5112.521084قطورسجين

البيارى   54257 عبدالرحمن عبدالمجيد بنين   محمد ع 2010.5622101053قطورسجين

سرور   54258 محمود عبدالمقصود بنين   محمد ع واحد2911167.57.517.5124قطورسجين

حمزه   54259 عبدالستار عبدالهادى بنين   محمد ع 321818117.514.515.554قطورسجين

فرج   54260 ابراهيم عصام بنين   محمد ع 3619.518131419.51643.5قطورسجين

الطنطاوى   54261 محمد على بنين   محمد ع 33.51715911.515.51653قطورسجين
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الحناوى   54262 ابراهيم عيد بنين   محمد ع 3521.51713.51318.51543.5قطورسجين

عامر   54263 عامر فتوح بنين   محمد ع 313.543نصفنصف87.52قطورسجين

يوسف   54264 ابراهيم كمال بنين   محمد ع 29.51515128.51916.551.5قطورسجين

العربى   54265 عيد متولى بنين   محمد ع 3316.5171010.5181663قطورسجين

الصغير   54266 المنسوب محمود بنين   محمد ع 3319.5181011181863قطورسجين

الغرباوى   54267 فتحى محمود بنين   محمد ع 38.52919.514152017.586.5قطورسجين

القرشاوى   54268 محمد محمود بنين   محمد ع 2820107.5131914.576.5قطورسجين

شنيشن   54269 محمود محمود بنين   محمد ع 38.5301714.515201789قطورسجين

حمزه   54270 مصطفى محمود بنين   محمد ع 38.53019.514.7515201978قطورسجين

مهنا   54271 عبدالله مصطفى بنين   محمد ع 38.528.519.514.514.5201776.5قطورسجين

الدرعه   54272 رمضان هشام بنين   محمد ع 22.51564.5111615.574.5قطورسجين

بعيت   54273 عبدالهادى وديع بنين   محمد ع 35.523171312.518.51455.5قطورسجين

ابراهيم   54274 مسعد وليد بنين   محمد ع 3215.51011.57.5161664قطورسجين

سمك   54275 محمد ابراهيم بنين   محمود ع 37.5251914.513.52017.575.5قطورسجين

السحيتى   54276 احمد السيد بنين   محمود ع 36.522117.511.51811.563.5قطورسجين

الشوبرى   54277 جلل امين بنين   محمود ع 37.5211113.513.519.51775.5قطورسجين

القرشاوى   54278 سالم حمدى بنين   محمود ع 352418141419.51687.5قطورسجين

الشناوى   54279 محمد حمزه بنين   محمود ع 251573.59.51514.586.5قطورسجين

عمر   54280 عبدالمقصود رضا بنين   محمود ع 3726107.59.5171476.5قطورسجين

بعيت   54281 عبدالفتاح عاطف بنين   محمود ع 37.52918141519.517.588.5قطورسجين

عطيه   54282 محمد عبدالرحمن بنين   محمود ع 382812108.518.514.588.5قطورسجين

زايد   54283 ابوالفتوح محمد بنين   محمود ع 37.52810108.5191278.5قطورسجين

الصغير   54284 احمد محمد بنين   محمود ع نصف4.515.55نصفواحد131.54قطورسجين



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2533

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

دياب    54285 احمد سيد اسماعيل بنين   مصطفى ع 36.5241410.513.5191577.5قطورسجين

السنصار   54286 مصطفى طارق بنين   مصطفى ع 372718141519.517.576.5قطورسجين

بدرايه   54287 البسيونى عاطف بنين   مصطفى ع 13.5743478.544.5قطورسجين

الدين    54288 فخر يحيى عبدالباسط بنين   مصطفى ع 251687.5813.51365قطورسجين

الصغير   54289 رفعت عبدالله بنين   مصطفى ع 2512.567.58121155قطورسجين

البربرى   54290 محمود عدلى بنين   مصطفى ع 281571110.5157.544.5قطورسجين

ابوغزال   54291 الشحات عماد بنين   مصطفى ع 13.5154.5245.5844قطورسجين

عطيه   54292 مصطفى فتحى بنين   مصطفى ع غـغـغـغـغـغـغـغـغـقطورسجين

العشرى   54293 السيد محمد بنين   مصطفى ع 372716131219.513.556قطورسجين

عبدالرحمن   54294 زكريا محمد بنين   مصطفى ع 3417131210.516.51366قطورسجين

بلل   54295 محمد هشام بنين   مصطفى ع 383019.513.514.5201857.5قطورسجين

غيط   54296 عبدالعزيز احمد بنين   معاذ ع 38.5292014.514.5201957قطورسجين

القاضى   54297 محمد عونى بنين   مهاب ع 39251712.51119.51444.5قطورسجين

زياده    54298 محمد موسى حسنين بنين   موسى ع 215.557.5311.59.544قطورسجين

مجيده   54299 محمد السيد بنين   نادر ع 3520131212201786قطورسجين

البرى   54300 زكريا سامى بنين   ناصر ع 23.51565.54.511.51745قطورسجين

ابوعطيه   54301 عبدالكريم السيد بنين   وحيد ع 664.523211.542.5قطورسجين

شكر   54302 عبدالحليم سامح بنين   وليد ع 34.526.517.512.512.518.516.577.5قطورسجين

غيط   54303 محمد احمد بنين   يسر ع 312616.512.591717.556قطورسجين

شنيشن   54304 محرم سامح بنين   يوسف ع 36.52717.513.51318.51667قطورسجين

عتيس   54305 رشاد مسعد بنين   يوسف ع 31.52314.512.512161757.5قطورسجين

عطوه   54306 اسماعيل بنين   يونسجمال ع 19.5151297.5111257قطورسجين

ابوموسى   54307 محمد ابراهيم بنات    اسراء شنيشن الله عبد 3629.518.51314.51915.587قطورش
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البربرى   54308 البربرى عبدالهادى بنات    اسراء شنيشن الله عبد 38.5291713.51519.751787قطورش

النواجى   54309 محمد ايمن بنات    اسماء شنيشن الله عبد 382916.513.5142019.587.5قطورش

غيط   54310 ياسين عادل بنات    اسماء شنيشن الله عبد 39.5292013.5152019.5810قطورش

عبدالله   54311 موسى نصر بنات    اسماء شنيشن الله عبد 352615.511.58.5181876.5قطورش
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عطيه   54312 عبدالعزيز وديع بنات    اسماء شنيشن الله عبد 34.529.51611.51219.51876قطورش

عامر   54313 جلل وليد بنات    اشجان شنيشن الله عبد 38.53019.51311.5191987.5قطورش

غيط   54314 عبدالقادر اسامه بنات    الء شنيشن الله عبد 393019.513.515202097قطورش

ابوحسين   54315 البدراوى عبدالعاطى بنات    الء شنيشن الله عبد 35.5251813.513.519.51876.5قطورش

الصغير   54316 الشافعى عماد بنات    الء شنيشن الله عبد 36.5261713101917.576.5قطورش

البرى   54317 محمد ياسر بنات    امال شنيشن الله عبد 36.53018.513.5131917.586.5قطورش

السمرى   54318 فتوح ناصر بنات    امانى شنيشن الله عبد 36.527181414.5201876.5قطورش

عطيه   54319 عطا جمال بنات    امل شنيشن الله عبد 38.5302013.514.519.52088قطورش

عبدالوهاب   54320 محمد عبدالستار بنات    امل شنيشن الله عبد 37292013.5152017.587.5قطورش

البرى   54321 عبدالفتاح على بنات    امل شنيشن الله عبد 38271012.5122018.587قطورش

البرى    54322 كامل الله فتح بنات    امل شنيشن الله عبد 37221012.57.52019.576.5قطورش

منصور   54323 فتحى ناصر بنات    امل شنيشن الله عبد 38.52919.51514.752019.587.5قطورش

ناصف   54324 محمد احمد بنات    امنيه شنيشن الله عبد 37.52514.514.51017.51787قطورش

الشاذلى   54325 مصطفى شريف بنات    امنيه شنيشن الله عبد 37.5291914818.519.587قطورش

البسطاويسن    54326 بهجت بهجت هيثم بنات    امنيه شنيشن الله عبد 39.5301914.514.5201777.5قطورش

النواجى   54327 محمد طارق بنات    اميره شنيشن الله عبد 39.52719.513.514.5201776.5قطورش

الحصرى   54328 محمود عادل بنات    اميره شنيشن الله عبد 37.5261813.514.519.51975.5قطورش

مصباح   54329 المرسى مصطفى بنات    اميره شنيشن الله عبد 3629.518.513.514.752018.577.5قطورش

عطيه   54330 على ناصر بنات    اميره شنيشن الله عبد 38.53018.514.514.75202089.5قطورش

البرى   54331 حسن رضا بنات    انجى شنيشن الله عبد 372917.514.51419.519.578قطورش

شرف   54332 باسم محمد بنات    انجى شنيشن الله عبد 3829.519.514.515201778قطورش

شرابى   54333 المغاورى عبدالله بنات    انوار شنيشن الله عبد 2730181311.25181888قطورش

عامر   54334 محمد ابراهيم بنات    ايمان شنيشن الله عبد 39.53019.513.515201978قطورش
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كشك   54335 ابواليزيد اشرف بنات    ايمان شنيشن الله عبد 38.53018.513.515201879قطورش

الصغير   54336 رفعت باشا بنات    ايمان شنيشن الله عبد 38.5301813.51519.519.589قطورش

الشنودى   54337 ابراهيم مصطفى بنات    ايمان شنيشن الله عبد 252115.5117.517.51976قطورش

عطيه   54338 رشاد مصطفى بنات    ايمان شنيشن الله عبد 282713.5115.518.51677قطورش

الحصرى   54339 حمزه هيثم بنات    ايمان شنيشن الله عبد 393019.513.515201889قطورش

الصغير   54340 نبيه وليد بنات    ايمان شنيشن الله عبد 312615.51312.519.516.565.5قطورش

البرى   54341 المحمدى ياسر بنات    ايمان شنيشن الله عبد 25.523139.51115.51776قطورش

زايد   54342 ابوالفتوح حسن بنات    ايه شنيشن الله عبد 373016.51414.52018810قطورش

مطر   54343 شوقى رضا بنات    ايه شنيشن الله عبد 31291612131919710قطورش

منصور   54344 طلبه عزت بنات    ايه شنيشن الله عبد 372719.514.515201878قطورش

جبر   54345 عبدالفتاح محمود بنات    ايه شنيشن الله عبد 38.5281914.515201889.5قطورش

منصور   54346 عزت جوده بنات    بسمه شنيشن الله عبد 262016.512131816.578.5قطورش

خطاب   54347 جلل عادل بنات    بسمه شنيشن الله عبد 33.52615.5131417.516.578قطورش

مهنا   54348 سيف ياسر بنات    بسمه شنيشن الله عبد 36.529191314.519.751687قطورش

القلمى   54349 خليل خالد بنات    حبيبه شنيشن الله عبد 36.52818.513.5132014.575.5قطورش

الغرباوى   54350 ابراهيم اكرم بنات    خلود شنيشن الله عبد 29155.583.5111385.5قطورش

عفيفى   54351 عبدالخالق محمد بنات    خلود شنيشن الله عبد 383019.514.5152019.5810قطورش

الخواجة   54352 امين محمد بنات    داليا شنيشن الله عبد 26175.5127.515.51398قطورش

عبدالعاطى   54353 عبدالسلم حسين بنات    دنيا شنيشن الله عبد 32271011916.514.587.5قطورش

عمارة   54354 الوردانى عبدالله بنات    دنيا شنيشن الله عبد 36.528.513139.5191587قطورش

البرى   54355 محمد رضا بنات    دينا شنيشن الله عبد 3528.5171214.5201774.5قطورش

الخواجه   54356 امين محمد بنات    دينا شنيشن الله عبد 36.5281813.513.519.51898قطورش

بدران   54357 يوسف يوسف بنات    رابعه شنيشن الله عبد 28.51811.5117.515.51787قطورش
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ابوالسعاد   54358 المنسى اشرف بنات    رانا شنيشن الله عبد 372918.51413.52018.588قطورش

الغريب   54359 عبدالسلم رامى بنات    رانا شنيشن الله عبد 382711.511.58.518.51886قطورش

الشناوى   54360 عبدالغنى عبدالغنى بنات    راندا شنيشن الله عبد 382817.51515201799قطورش

جبر   54361 الشناوى جلل بنات    رانيا شنيشن الله عبد 39.529191413.52017.598.5قطورش

ابوالسعاد   54362 صالح ياسر بنات    رانيا شنيشن الله عبد 372615.512.510.52017.588.5قطورش

حواش    54363 المكى السيد احمد بنات    رباب شنيشن الله عبد 331867.55.51517.578.5قطورش

عامر   54364 عمر خالد بنات    رجاء شنيشن الله عبد 382517.511.5111715.598قطورش

سنطبية   54365 العراقى محمد بنات    رحاب شنيشن الله عبد 272157.5811.51887قطورش

رضوان   54366 طلعت محمود بنات    رحاب شنيشن الله عبد 35.524.5121111171887قطورش

شامه   54367 محمد على بنات    رضا شنيشن الله عبد 28171097.51718.566قطورش

بدراية   54368 السيد شريف بنات    رنا شنيشن الله عبد 2919510.5121817.586قطورش

عتمان   54369 عبدالهادى ابراهيم بنات    روان شنيشن الله عبد 37.5301013.51319.51999.5قطورش

الدقرة   54370 عبدالحليم خالد بنات    روان شنيشن الله عبد 37.529.57.512.5112017.589.5قطورش

القور   54371 محمود عماد بنات    روان شنيشن الله عبد 38.530191415201898قطورش

البنا   54372 ابراهيم حمزه بنات    روضه شنيشن الله عبد 382915.514141918.599قطورش

بليطح   54373 محمد محمد بنات    ريهام شنيشن الله عبد 36.52718.5151418.51889قطورش

شنيشن   54374 المكى شرف بنات    زينب شنيشن الله عبد 33156.510.58141366.5قطورش

الشرقاوى   54375 ابوالفتوح مصطفى بنات    زينب شنيشن الله عبد 36217.51312.519.51599.5قطورش

الغريب   54376 باشا جلل بنات    ساره شنيشن الله عبد 39.53020141519.51788.5قطورش

عتيس   54377 صلح عمرو بنات    ساره شنيشن الله عبد 351716.59.51118.515.555.5قطورش

شلولح    54378 احمد سيد مسعد بنات    ساره شنيشن الله عبد 29.51567.511.5141666قطورش

الشناوي   54379 محمد جلل بنات    سعاد شنيشن الله عبد 29.516.54.511111515.578قطورش

ابوالسعاد   54380 حمزه رضا بنات    سعاد شنيشن الله عبد 363017.514142017.597.5قطورش
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شحاتة   54381 عبدالمقصود ندا بنات    سعاد شنيشن الله عبد 32.529151414181688.5قطورش

المهر   54382 اسماعيل الشافعى بنات    سلمى شنيشن الله عبد 39.53019.515152018.599قطورش

ياسين   54383 عبدالله محمد بنات    سلمى شنيشن الله عبد 32.52610141116.517.569قطورش

بدران   54384 مصطفى محمد بنات    سمر شنيشن الله عبد 34.518.541310.5151785.5قطورش

لعج   54385 محمد سعد بنات    سناء شنيشن الله عبد 3121513.513.5171985قطورش

عبدالمقصود   54386 الدسوقى السيد بنات    سهير شنيشن الله عبد 3215511.510.51116.584.5قطورش

شنيشن   54387 جلل احمد بنات    شروق شنيشن الله عبد 3730171514.517.519.599.5قطورش

رجب   54388 شاكر اشرف بنات    شروق شنيشن الله عبد 39.52915.51414.51819.599قطورش

القطورى   54389 فهمى حمدى بنات    شروق شنيشن الله عبد 2717611.5912.51688قطورش

الغمرى   54390 ابراهيم محمد بنات    شروق شنيشن الله عبد 28164.512.59.51218.556قطورش

القطب   54391 محمد ايمن بنات    شهد شنيشن الله عبد 35.523151312.5201987.5قطورش

الغريب   54392 فؤاد ناصر بنات    شهد شنيشن الله عبد 39302015152020810قطورش

زلط   54393 محمد سمير بنات    شيماء شنيشن الله عبد 38.52919.515152016.569قطورش

السقيم   54394 احمد صلح بنات    شيماء شنيشن الله عبد 1352.52.51.5414.543قطورش

مهنا   54395 العيسوى عبدالباسط بنات    شيماء شنيشن الله عبد 39.5302015152017.5910قطورش

مجيده   54396 المحمدى مسعد بنات    شيماء شنيشن الله عبد 38.53014151518.518.5910قطورش

شكر   54397 توفيق محمد بنات    عائشه شنيشن الله عبد 36.5291813.514.52016.577.5قطورش

غيط   54398 على فهمى بنات    عبير شنيشن الله عبد 39.53019.514.5152018.5910قطورش

البنا   54399 اسماعيل وحيد بنات    عزه شنيشن الله عبد 372919151519.519.598.5قطورش

عبدالعاطى   54400 عبدالحميد اشرف بنات    عفاف شنيشن الله عبد 30.52412.512121915.578قطورش

جبر   54401 محمد صلح بنات    عل شنيشن الله عبد 38.52719.513.514.52017.578قطورش

جادو   54402 عبدالسلم محمود بنات    عل شنيشن الله عبد 22124.532.561773قطورش

الجلدة   54403 جلل محمد بنات    علياء شنيشن الله عبد 36.528.514127.519.518.5710قطورش
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فهمى    54404 رفعت محمد احمد بنات    غاده شنيشن الله عبد 39.530181515202079قطورش

الزلط   54405 الدمرداش عبدالعاطى بنات    فاطمه شنيشن الله عبد 3930181514.518.518.589قطورش

درويش   54406 سند عبدالمطلب بنات    فتحيه شنيشن الله عبد 1463.5غـ176.56.52.52قطورش

غيط   54407 احمد عبدالمقصود بنات    فتحيه شنيشن الله عبد 37.52717.511.511.518.518.588قطورش

يونس    54408 محمد عبدالمقصود محمد بنات    فوقيه شنيشن الله عبد 4.51373نصف23.5843.5قطورش

ابوموسى   54409 جلل عبدالله بنات    مروه شنيشن الله عبد 372712137.51818.577قطورش

السقيم   54410 محمد محمد بنات    مروه شنيشن الله عبد 3624.510.513918.518.576.5قطورش

قرقر   54411 حمزه هانى بنات    مروه شنيشن الله عبد 36271613.513.519.51576.5قطورش

عوض   54412 محمد حمزه بنات    مريم شنيشن الله عبد 352613.512.513.519.51776قطورش

السكرى   54413 اسماعيل محمد بنات    مريم شنيشن الله عبد 37.528.515.512.59.516.51975قطورش

مرزوق   54414 اسماعيل مرزوق بنات    ملك شنيشن الله عبد 32101111.57.5713.573قطورش

الدقره    54415 فتحى جمال الله بنات    منه شنيشن الله عبد 39.529.519.515152018.589.5قطورش

مهنا    54416 عبدالجواد حمزه الله بنات    منه شنيشن الله عبد 38.529.517.51312.519.516.589قطورش

عبدالشافى     54417 يوسف جوده على الله بنات    منه شنيشن الله عبد 19117.542.55.511.575.5قطورش

السيسى    54418 عطيه مصطفى الله بنات    منه شنيشن الله عبد 3423.5139.57.513.51577.5قطورش

القاضى   54419 احمد عبدالصمد بنات    منه شنيشن الله عبد 36.526151181617.577قطورش

السعودى   54420 المتولى عبدالغفار بنات    منه شنيشن الله عبد 41172واحد1587.52قطورش

العسيلى   54421 مسعد وليد بنات    منه شنيشن الله عبد 312114.512.59171374.5قطورش

الحصرى   54422 ابراهيم محمد بنات    مى شنيشن الله عبد 31.5251614.511.5181987.5قطورش

كشك   54423 محمد محمد بنات    مى شنيشن الله عبد 3727.51712.511.51818.587.5قطورش

عبدالرحمن   54424 زكريا مسعد بنات    مى شنيشن الله عبد 39.53018.514.514.519.518.589قطورش

الملح   54425 محمد سامح بنات    ندى شنيشن الله عبد 17153.58.52.54.51065.5قطورش

قرقر    54426 الله فتح ربيع بنات    نهى شنيشن الله عبد 37.52814.51312.519.517.586قطورش
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العيسوى   54427 جوده ايهاب بنات    نورا شنيشن الله عبد 1242نصفواحدصفر2.5واحد3قطورش

الشنودى   54428 محمد عبدالهادى بنات    نورا شنيشن الله عبد 39.530191514.52020510قطورش

الشاذلى   54429 فتحى محمد بنات    نورا شنيشن الله عبد 3517.56148.517.51856.5قطورش

بعيت   54430 محمد محمد بنات    نورا شنيشن الله عبد 18.517394611.552.5قطورش

عبدالعاطى   54431 عبدالعاطى صلح بنات    نوران شنيشن الله عبد 262110.510.54.55.511.565.5قطورش

البرى   54432 صالح السيد بنات    نورهان شنيشن الله عبد 36.5281611121216.575.5قطورش

شكر   54433 عبدالعزيز السيد بنات    نورهان شنيشن الله عبد 3829.514.514.514182056قطورش

الشاذلى   54434 عبدالسلم رمضان بنات    نورهان شنيشن الله عبد 36.523.5149.51219.516.576.5قطورش

صابر    54435 الباب فتح صابر بنات    نورهان شنيشن الله عبد 35.526.516.5101319.751756.5قطورش

رجب   54436 محمد عبدالمقصود بنات    نورهان شنيشن الله عبد 29.52414.57.511.515.51865قطورش

على   54437 محمد عمرو بنات    نورهان شنيشن الله عبد 33.52515.512.513.51916.578قطورش

منصور   54438 فتحى فؤاد بنات    نورهان شنيشن الله عبد 3527.516.51212.5201868قطورش

القرشاوى   54439 السيد محمد بنات    نورهان شنيشن الله عبد 362718.510.510.52018.587قطورش

غيط   54440 عبدالقادر محمد بنات    نورهان شنيشن الله عبد 39.53019.751514.52016.578قطورش

ابوموسى   54441 محمد محمد بنات    نورهان شنيشن الله عبد 39302015152020810قطورش

زلط   54442 محمد مجدى بنات    هاجر شنيشن الله عبد 39.53019.7514.515202098.5قطورش

جادو   54443 محمود عطيه بنات    هاله شنيشن الله عبد 393018.51414.5201387.5قطورش

شنيشن   54444 عبدالباقى ايهاب بنات    هانم شنيشن الله عبد 36.525181414.52015.569قطورش

قرقر   54445 زكريا وليد بنات    هبه شنيشن الله عبد 332412.513111816.559قطورش

غيط   54446 محمد فؤاد بنات    هدايا شنيشن الله عبد 353018.51111.5201687قطورش

مهنا   54447 عبدالحى اسامه بنات    هدير شنيشن الله عبد 37.52717.59102014.587قطورش

رحاب   54448 الشحات محمد بنات    يارا شنيشن الله عبد 28.526168.5121916.586.5قطورش

بدر   54449 ابراهيم صلح بنات    ياسمين شنيشن الله عبد 30.523.5107.55.516.516.565.5قطورش
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غيط   54450 العرابى عابدين بنات    ياسمين شنيشن الله عبد 39.530201415202086قطورش

النواجى   54451 عبدالباقى كريم بنات    ياسمين شنيشن الله عبد 372818.512.512.52017.597قطورش

الصغير   54452 محمد محمد بنات    ياسمين شنيشن الله عبد 36.529.5181215201578قطورش

كشك   54453 محمد محمد بنات    ياسمين شنيشن الله عبد 38.52816.51214.5191597.5قطورش

القور   54454 محمود ياسر بنات    ياسمين شنيشن الله عبد 38.529.51812.51519.51577قطورش

دياب   54455 مصطفى سماره أ    ابراهيم ت البربرى ربيع 35.52613111219.51674قطورالشهيد

شنيشن   54456 فراج تامر أ    احمد ت البربرى ربيع 17.5156.57.510.591163قطورالشهيد

الغريب   54457 محمد حموده أ    احمد ت البربرى ربيع 33.5291314.51419.518.556.5قطورالشهيد

عطيه   54458 يوسف خالد أ    احمد ت البربرى ربيع 332212.51312.5171563.5قطورالشهيد

الشاذلى   54459 السيد رزق أ    احمد ت البربرى ربيع 39.529.51814.515201468.5قطورالشهيد

مبارك   54460 احمد رمضان أ    احمد ت البربرى ربيع 3828131010.5151354قطورالشهيد

محمد   54461 مصطفى شوقى أ    احمد ت البربرى ربيع 30.5116.57.57.514.513.563قطورالشهيد

بسيونى   54462 محمد عاطف أ    احمد ت البربرى ربيع 39.529201315201868قطورالشهيد

عثمان   54463 محمد عبدالستار أ    احمد ت البربرى ربيع 2717.5107.57.512.51652.5قطورالشهيد

لعج   54464 رياض على أ    احمد ت البربرى ربيع 34.52312.513141517.557قطورالشهيد

الشرقاوى   54465 احمد فتوح أ    احمد ت البربرى ربيع 38.527.519.512.5151917.577.5قطورالشهيد

الشاذلى   54466 حسن مجدى أ    احمد ت البربرى ربيع 22.51057.55.75711.553.5قطورالشهيد

الشناوى   54467 السيد محمد أ    احمد ت البربرى ربيع 291510.5101118863قطورالشهيد

عتيس   54468 رشاد محمد أ    احمد ت البربرى ربيع 28.5186.51013.513.51052قطورالشهيد

الكشر   54469 عبدالحميد محمد أ    احمد ت البربرى ربيع واحد37.52917.51214.7519.5177قطورالشهيد

الرشيدى   54470 محمد محمود أ    احمد ت البربرى ربيع 14.5942.57.541072قطورالشهيد

شكر   54471 اليمانى ناصر أ    احمد ت البربرى ربيع 37301711.514.75171674.5قطورالشهيد

القطب   54472 عبدالجواد ياسر أ    احمد ت البربرى ربيع 332215.5111217.513.562.5قطورالشهيد
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القصاص   54473 احمد محمد أ    ادهم ت البربرى ربيع 312614.512.514.7518.513.553قطورالشهيد

الغريب   54474 جلل المام أ    اسلم ت البربرى ربيع 34.52711.513.515201564قطورالشهيد

الحشاش   54475 ابراهيم تامر أ    اسلم ت البربرى ربيع 17.5166.53117.51162.5قطورالشهيد

هنداوى   54476 نوفل طارق أ    اسلم ت البربرى ربيع 24.5156.549.5910.562.5قطورالشهيد

شحاته   54477 محمد وليد أ    اسلم ت البربرى ربيع 37231212.512201753.5قطورالشهيد

القلمى    54478 عبدالحميد شحاته محمود أ    اشرف ت البربرى ربيع 111264.5نصف221153.5قطورالشهيد

زلط   54479 محمد محمد أ    السيد ت البربرى ربيع واحد2810647.58.5145قطورالشهيد

المهر   54480 المحمدى محمود أ    السيد ت البربرى ربيع 37251010.581514.555قطورالشهيد

الغريب   54481 الكيلنى خالد أ    الكيلنى ت البربرى ربيع 312165.59.517.513.545.5قطورالشهيد

الحشاش   54482 حمزه اشرف أ    ايمن ت البربرى ربيع 362412.5121019.514.557قطورالشهيد

الدقره    54483 عبدالله الدين جمال أ    ايهاب ت البربرى ربيع 29.5156.54.5918.513.554قطورالشهيد

حيدر   54484 محمد عبدالعظيم أ    حسنى ت البربرى ربيع 1810648.516.513.555.5قطورالشهيد

عبدالوهاب   54485 عبدالقادر ممدوح أ    حسين ت البربرى ربيع 8.585341411.574.5قطورالشهيد

جبر   54486 عزت احمد أ    خالد ت البربرى ربيع 16.594.537.51212.573قطورالشهيد

شعيشع   54487 عبدالله حمزه أ    سعد ت البربرى ربيع 28171037.5121475.5قطورالشهيد

الحشاش   54488 السيد جابر أ    شهاب ت البربرى ربيع 39.529.518.51312.51918.577.5قطورالشهيد

الصغير   54489 طلعت السيد أ    طلعت ت البربرى ربيع 26.5156.57.57.51112.573قطورالشهيد

رزق   54490 عبدالحى مجدى أ    عبدالحى ت البربرى ربيع 35.5211010111711.573.5قطورالشهيد

ابوعطيه   54491 عبدربه محمد أ    عبدالرحمن ت البربرى ربيع 32.5251013.512.517.51575قطورالشهيد

حيدر   54492 محمد محمد أ    عبدالرحمن ت البربرى ربيع 25.55.54.53.57.5151564.5قطورالشهيد

عطا   54493 عبدالسلم ابراهيم أ    عبدالسلم ت البربرى ربيع 5.5542.57.515642.5قطورالشهيد

هلل   54494 عبدالله ايمن أ    عبدالله ت البربرى ربيع 2.51310.542.5صفر2واحد5.5قطورالشهيد

امبارك   54495 احمد حلمى أ    عبدالله ت البربرى ربيع 31.53.58.59.542واحد3قطورالشهيد
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لعج   54496 حسين عبدربه أ    عزيز ت البربرى ربيع 38.52919.514.5152016.577قطورالشهيد

لعج   54497 محمد محمد أ    على ت البربرى ربيع 34.527.510131419.51674قطورالشهيد

العطفى   54498 حمزه محمد أ    عمار ت البربرى ربيع 332157.57.5191454قطورالشهيد

ابوالسعاد   54499 المنسى عطا أ    عمرو ت البربرى ربيع 54.54.5236.58.552قطورالشهيد

الصعيدى   54500 احمد كريم أ    فارس ت البربرى ربيع 66.55.51.536.5643.5قطورالشهيد

البرى   54501 عبدالفتاح محمود أ    فارس ت البربرى ربيع 6.52.51.526.53.542نصفقطورالشهيد

حيدر   54502 محمد رجب أ    فكرى ت البربرى ربيع 167.5104.52111053قطورالشهيد

القطب   54503 عبدالجواد عبدالجواد أ    كريم ت البربرى ربيع 9.51122.52.5108.554.5قطورالشهيد

رزق   54504 عبدالحى مصطفى أ    مجدى ت البربرى ربيع 15.59232.5101053.5قطورالشهيد

البنا   54505 محمد احمد أ    محمد ت البربرى ربيع 24124.510.54.510.512.567قطورالشهيد

القاضى   54506 محمد احمد أ    محمد ت البربرى ربيع 38.528.519.751314.5201967.5قطورالشهيد

عبدالرحمن   54507 جلل اشرف أ    محمد ت البربرى ربيع 35.5282013.513.52018.557قطورالشهيد

شحاته   54508 ابوزيد اليمانى أ    محمد ت البربرى ربيع 38.5292013.514192067.5قطورالشهيد

الغريب   54509 عبدالعليم رأفت أ    محمد ت البربرى ربيع 38.5281713121917.558قطورالشهيد

زلط   54510 محمد رضا أ    محمد ت البربرى ربيع 37271813.51418.518.567قطورالشهيد

الدقره   54511 عبدالله سعد أ    محمد ت البربرى ربيع 16.514.55.583.5146.556.5قطورالشهيد

بدوى   54512 محمد سمير أ    محمد ت البربرى ربيع 3625.511.51413.518.51266.5قطورالشهيد

شحاته   54513 ابراهيم شعبان أ    محمد ت البربرى ربيع 36.526201414.5181266قطورالشهيد

الشامى   54514 احمد صلح أ    محمد ت البربرى ربيع 372718.51412.518.51257.5قطورالشهيد

رضوان   54515 منصور صلح أ    محمد ت البربرى ربيع 37.527.519.75141319.514.569قطورالشهيد

عبدالرحمن   54516 محمد عاطف أ    محمد ت البربرى ربيع 2517543101155قطورالشهيد
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عبدربه   54517 فتحى عبدالباسط أ    محمد ت البربرى ربيع 26.5156.58.541310.545.5قطورالشهيد

سنطباى   54518 فتحى عبدالفتاح أ    محمد ت البربرى ربيع 38.528.51513.512.51814.557قطورالشهيد

النجيلى   54519 رمضان محمد أ    محمد ت البربرى ربيع 10.583.52.52.510.512.556.5قطورالشهيد

متولى   54520 نوفل محمد أ    محمد ت البربرى ربيع 3.561.522.510945قطورالشهيد

لعج    54521 عبدالمقصود نعيم أ    محمد ت البربرى ربيع 14.57.564.52.5101445.5قطورالشهيد

معروف   54522 العجمى وائل أ    محمد ت البربرى ربيع 1052223.56.553.5قطورالشهيد

القطب   54523 محمد احمد أ    محمود ت البربرى ربيع 20932.52.557.554.5قطورالشهيد

مراد   54524 محمود حمدى أ    محمود ت البربرى ربيع 9.543523845قطورالشهيد

دياب   54525 مصطفى سعد أ    محمود ت البربرى ربيع 21125.57.52.56.511.575.5قطورالشهيد

المر   54526 شاهين عيسوى أ    محمود ت البربرى ربيع 3929.5201514201889قطورالشهيد

القطب   54527 عبدالجواد فريد أ    محمود ت البربرى ربيع 332817.513.514191588.5قطورالشهيد

خليل   54528 الرفاعى محمد أ    محمود ت البربرى ربيع 3628.515.513.511.5181379قطورالشهيد

القلمى   54529 شحاته ناصر أ    محمود ت البربرى ربيع 557.5صفر4.54.532.53قطورالشهيد

ابولبن   54530 المرسى وجيه أ    محمود ت البربرى ربيع 312378.57.513976.5قطورالشهيد

المر   54531 عبدالمقصود محمد أ    مسعد ت البربرى ربيع 38.528.517.515152015.589.5قطورالشهيد

البربرى   54532 عزت احمد أ    مصطفى ت البربرى ربيع 66.5632.55.554.5نصفقطورالشهيد

البنا   54533 سيداحمد ربيع أ    مصطفى ت البربرى ربيع 372619151419.517.589قطورالشهيد

الصعيدى   54534 باشا محمد أ    مصطفى ت البربرى ربيع 21.520.5131081210.587قطورالشهيد

حمام   54535 نجاح احمد أ    نجاح ت البربرى ربيع 117107.55.5710.567قطورالشهيد

البيارى   54536 رمضان شعبان أ    همام ت البربرى ربيع 7.55.537.5236.545قطورالشهيد

القطورى   54537 فوزى محمد أ    وليد ت البربرى ربيع 542.5واحدنصفواحد5.563.5قطورالشهيد

النجيلى   54538 يوسف محمد أ    يوسف ت البربرى ربيع 37.52911.513.51113.511.577قطورالشهيد

السخن   54539 رزق محمد أ    اروى ت البربرى ربيع 26.512.57.597.5101367.5قطورالشهيد
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السنصار   54540 عبدالعزيز اسماعيل أ    اسماء ت البربرى ربيع 28.5124.511.510159.577قطورالشهيد
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المعصرانى   54541 محمد اشرف أ    اسماء ت البربرى ربيع 28.586105.51110.576.5قطورالشهيد

مهنا   54542 اسماعيل اكرامى أ    الء ت البربرى ربيع 38.52915.512.5132020710قطورالشهيد

سعيد   54543 ابراهيم محمد أ    امل ت البربرى ربيع 39.52919.513.515201888.5قطورالشهيد

مطاوع   54544 عبدالستار السعيد أ    امنيه ت البربرى ربيع 39.530191514.75202088قطورالشهيد

العطفى   54545 حمزه يسرى أ    امنيه ت البربرى ربيع 38.52311.51510.5201588قطورالشهيد

البنا   54546 سيداحمد الشحات أ    اميره ت البربرى ربيع 38.52315.514.514.52017.578قطورالشهيد

مطاوع   54547 الشحات حسنى أ    اميره ت البربرى ربيع 3721.51513.512.518.51668قطورالشهيد

رضوان   54548 السيد محمد أ    اميره ت البربرى ربيع 3526.514.51512.51915.567.5قطورالشهيد

ابوسمك   54549 الشناوى ابراهيم أ    ايمان ت البربرى ربيع 1064426.5945قطورالشهيد

المهر   54550 محمدى السيد أ    ايمان ت البربرى ربيع 3929.510.51514.519.514.586.5قطورالشهيد

الزلط   54551 ابراهيم رضا أ    ايمان ت البربرى ربيع 3929.5161513.52015.577.5قطورالشهيد

الغريب   54552 عبدالباسط زكريا أ    ايمان ت البربرى ربيع 37.52612.51514181776.5قطورالشهيد

سنطبيه   54553 السعيد محمد أ    ايمان ت البربرى ربيع 33.522.57159.513975.5قطورالشهيد

القطورى   54554 على محمد أ    ايمان ت البربرى ربيع 38215.5159.5171477قطورالشهيد

مهنا   54555 عبدالله أ    ايناسحسنى ت البربرى ربيع 393016.51515201958.5قطورالشهيد

قاسم   54556 محمد محمد أ    ايه ت البربرى ربيع 28.51558.5514.511.576قطورالشهيد

الجاحوشى   54557 محمد عاطف أ    بسمله ت البربرى ربيع 34.511.5511.57.514.51276قطورالشهيد

البرى   54558 عبدالسلم محمد أ    بسمله ت البربرى ربيع 35.5191012.5121913.575.5قطورالشهيد

شنيشن   54559 عطا طارق أ    جيهان ت البربرى ربيع 321810121017.512.576.5قطورالشهيد

القطورى   54560 محمد احمد أ    حبيبه ت البربرى ربيع 37.53017138.51910.574.5قطورالشهيد

امبارك   54561 احمد حلمى أ    حبيبه ت البربرى ربيع 38.5141013818.51575قطورالشهيد

الغريب   54562 مسعد اللوندى أ    حسناء ت البربرى ربيع 39.5301914132013.577قطورالشهيد

جبر   54563 عبدالسلم محمد أ    حسناء ت البربرى ربيع 35.522.51013.591713.565.5قطورالشهيد
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عبدالجواد   54564 عبدالجواد رباح أ    حنان ت البربرى ربيع 23.5155137.5101475قطورالشهيد

راشد   54565 ابراهيم عبدالحليم أ    خلود ت البربرى ربيع 382914151418.518.577.5قطورالشهيد

المكى   54566 عبدالباسط احمد أ    دعاء ت البربرى ربيع 3930181215201869.5قطورالشهيد

العطاره   54567 ابراهيم الدسوقى أ    دنيا ت البربرى ربيع 19.5722.51.510.51467.5قطورالشهيد

السنصار   54568 عبدالعزيز سماره أ    دنيا ت البربرى ربيع 31.519.57114.517.51568قطورالشهيد

الدمراوى   54569 مسعد محمد أ    دنيا ت البربرى ربيع 3.52241172.5صفر17قطورالشهيد

مهنا   54570 سيف خالد أ    دينا ت البربرى ربيع 28.51510117.516.51358قطورالشهيد

بدر   54571 جلل شفيق أ    رشا ت البربرى ربيع 25154.5107.5131358قطورالشهيد

مطاوع   54572 عطا هانى أ    رقيه ت البربرى ربيع 1312.52.532.54.56.545قطورالشهيد

المعصرانى   54573 محمد المغاورى أ    رندا ت البربرى ربيع 2816.565.57.51314.567قطورالشهيد

البنا   54574 حمزه ابراهيم أ    روان ت البربرى ربيع 3112798.516.51557قطورالشهيد

البرى   54575 السيد محمد أ    ريم ت البربرى ربيع 29.5125105.515.515.568قطورالشهيد

دياب   54576 محمد محمد أ    ريهام ت البربرى ربيع 26.516.54.5107.5171868قطورالشهيد

عبدالبر   54577 احمد على أ    ساره ت البربرى ربيع 3427107.5813.517.566قطورالشهيد

البيارى   54578 احمد احمد أ    سالمه ت البربرى ربيع 1632.52341165.5قطورالشهيد

الغريب   54579 السيد مندى أ    سميحه ت البربرى ربيع 28.5231012.5917.512.579.5قطورالشهيد

حيدر   54580 محمد السيد أ    شروق ت البربرى ربيع 3928.51612.514.519.516.5710قطورالشهيد

الشاذلى   54581 مصطفى عرفات أ    شروق ت البربرى ربيع 337.567نصف19.55.53.5قطورالشهيد

حبق   54582 على على أ    شرين ت البربرى ربيع 19.5155.53.545.51365.5قطورالشهيد

الدقره   54583 عبدالله رضا أ    شيماء ت البربرى ربيع 393018.51213.52020710قطورالشهيد

زايد   54584 ابوالعزايم نجاح أ    شيماء ت البربرى ربيع 39.53019.51314.519.519610قطورالشهيد

الزلط   54585 ابراهيم ياسر أ    صفيه ت البربرى ربيع 352871312171759قطورالشهيد

العربى   54586 عبدالستار محمد أ    عبير ت البربرى ربيع 36281413.511181859قطورالشهيد
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حماده   54587 ابواليزيد اشرف أ    فوزيه ت البربرى ربيع 18.515.53.525.514.51758قطورالشهيد

احمد   54588 عبدالجواد محمد أ    مروه ت البربرى ربيع 362813125.75151898قطورالشهيد

الغريب   54589 محمد محمد أ    مريم ت البربرى ربيع 3828131514.5181968.5قطورالشهيد

السباعى   54590 ابراهيم محمد أ    منار ت البربرى ربيع 32.5106.552.5101566قطورالشهيد

لعج    54591 ابراهيم احمد الله أ    منه ت البربرى ربيع 38.52412.5119.5152058.5قطورالشهيد

بذر    54592 سعد رضا الله أ    منه ت البربرى ربيع 32.5235.58.57.512.51867.5قطورالشهيد

الجاحوشى   54593 رمضان محمد أ    منه ت البربرى ربيع 35136117.513.516.568قطورالشهيد

غيط   54594 مجدى محمد أ    ناديه ت البربرى ربيع 229567.511.51566.5قطورالشهيد

عطيه   54595 ابراهيم نزيه أ    ندا ت البربرى ربيع 2693.5541015.565.5قطورالشهيد

ياسين   54596 صالح اشرف أ    ندى ت البربرى ربيع 38.528.51413.513181978قطورالشهيد

بدرايه   54597 السعيد تامر أ    ندى ت البربرى ربيع 34.5237.511.510.517.51677قطورالشهيد

ياسين   54598 الشحات محمد أ    نسرين ت البربرى ربيع 35.526.512.512.51016.517.577.5قطورالشهيد

القصاص   54599 احمد رفعت أ    نورا ت البربرى ربيع 3920.51314151815.577.5قطورالشهيد

جبر   54600 محمد عاصم أ    نورا ت البربرى ربيع 36.523.5181315172078قطورالشهيد

عبدالشافى   54601 الشحات احمد أ    نوران ت البربرى ربيع 37.5291914.513.52019.587.5قطورالشهيد

شنيشن   54602 مرسى فكرى أ    نوران ت البربرى ربيع 39.53019.515152019.568قطورالشهيد

غيط   54603 عبدالرحيم امين أ    نورهان ت البربرى ربيع 3822.5131181419.578قطورالشهيد

غيط   54604 السيد احمد أ    هانم ت البربرى ربيع 37.5261914.513.517.51877قطورالشهيد

الغريب   54605 ابوزيد ابوزيد أ    هبه ت البربرى ربيع 39281914.51519.518.577.5قطورالشهيد

الحشاش   54606 احمد على أ    هدى ت البربرى ربيع 36.528.5161513.51718.586.5قطورالشهيد

نوفل   54607 حموده ابراهيم أ    ياسمين ت البربرى ربيع 39.5301715151919.588.5قطورالشهيد

القور   54608 عباس محمد أ    ياسمين ت البربرى ربيع 225.53.54.53.571454قطورالشهيد

محمد    54609 احمد السيد هانى أ    ياسمين ت البربرى ربيع 33255.595.516.51968قطورالشهيد
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حجاج   54610 ابراهيم احمد بنين   ابراهيم ع الدين 19733.5271041.5قطورصلح

الجبالى    54611 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن بنين   ابراهيم ع الدين 28156107.513.512.552.5قطورصلح

الجبالى    54612 ابراهيم ابراهيم محمد بنين   ابراهيم ع الدين 151543.51.582.543قطورصلح

علوش    54613 محمد ابراهيم محمود بنين   ابراهيم ع الدين 19.517.56.510.53.5131054قطورصلح

معوض    54614 محمود ابراهيم محمود بنين   ابراهيم ع الدين 3830161312.52015.585.5قطورصلح

الدخاخنى    54615 ابواليزيد محمد ابواليزيد بنين   احمد ع الدين 34.5251412.57.517.51265.5قطورصلح

باشا    54616 غريب عبدالنبى اسلم بنين   احمد ع الدين 30.517.514108.515.51253.5قطورصلح

سعيد    54617 محمد شلبى السيد بنين   احمد ع الدين 30.520141181713.585قطورصلح

الكاروتى    54618 عبدالرحمن احمد انور بنين   احمد ع الدين 35.527.51712.510.5181565قطورصلح

عبدالحميدشناعة    54619 مصطفى الدين حسام بنين   احمد ع الدين 35.522.515139.5181355قطورصلح

ابوطالب    54620 محمد يوسف خيرى بنين   احمد ع الدين 39.529.51813.5152015.586قطورصلح

النجار   54621 عبدالعزيز رفعت بنين   احمد ع الدين 3629181413.51914.575قطورصلح

الطحان    54622 محمد احمد رمضان بنين   احمد ع الدين 2918.5101171810.544قطورصلح

بدر    54623 رمضان صلح رمضان بنين   احمد ع الدين 37291612.51319.51575قطورصلح

علم    54624 عبدالرحمن غريب رمضان بنين   احمد ع الدين 3924.51713.5131815.557.5قطورصلح

حجازى   54625 اسماعيل سعيد بنين   احمد ع الدين 18.517.5711.512.5151065قطورصلح

احمدمهنا   54626 محمود شوقى بنين   احمد ع الدين 1926.51012.58.516.51055قطورصلح

كدش    54627 احمد عبدالله طلعت بنين   احمد ع الدين 36281412.514.5191176قطورصلح

النجار    54628 عطيه عبدالعزيز عطيه بنين   احمد ع الدين 33.525.5141013.517.51165قطورصلح

الدخاخنى   54629 حماده على بنين   احمد ع الدين 30.515109517.51474.5قطورصلح

شاهين     54630 محمد ابراهيم الدين عماد بنين   احمد ع الدين 32.515109.5517.512.574.5قطورصلح

عبدالله    54631 محمد احمد محمد بنين   احمد ع الدين 39302014.5152016.594قطورصلح

رزق    54632 العابدين زين محمد بنين   احمد ع الدين 3318.51712.541616.554.5قطورصلح
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سند    54633 عبدالمقصود عبدالفتاح محمد بنين   احمد ع الدين 321514124.514.51464.5قطورصلح

الكاشف    54634 على عمر محمد بنين   احمد ع الدين 2710.569.5311.510.553قطورصلح

قاسم    54635 عبدالله محمد محمد بنين   احمد ع الدين 37.525.512139191764.5قطورصلح

ابوسنة    54636 محمد محمد محمد بنين   احمد ع الدين 3824.51013.58.518.51564.5قطورصلح

النجار    54637 محمود حسين محمود بنين   احمد ع الدين 3618131481914.565.5قطورصلح

كدش    54638 محمود على سعيد بنين   اسامه ع الدين 39.5302015152017.5810قطورصلح

علوش    54639 مصطفى عبدالعزيز حسن بنين   اسلم ع الدين 3419.516149.51816.575.5قطورصلح

الجبالى    54640 عبدالرحمن ابراهيم اسلم بنين   اشرف ع الدين 3412.51213.512191165.5قطورصلح

هجرس    54641 اسماعيل حلمى احمد بنين   اكرم ع الدين 31.511.51113.57.517.51165قطورصلح

حبلص    54642 هلل حسن هلل بنين   ايهاب ع الدين 33151513.510181156.5قطورصلح

ايوب    54643 محمد بسيونى ايوب بنين   بسيونى ع الدين 351811137.5161054قطورصلح

العكل    54644 اسماعيل بسيونى سامى بنين   بسيونى ع الدين 3011101251412.563.5قطورصلح

الجزار    54645 السيد كمال منير بنين   جمال ع الدين 29.51210107.5141475قطورصلح

الله     54646 جاب حسن على ربيع بنين   حسن ع الدين 35.5211211.56.516.516.565قطورصلح

سلمه   54647 محمود احمد بنين   خالد ع الدين 36.530141411.519.51356.5قطورصلح

الطحان    54648 محمد خيرى حسن بنين   خيرى ع الدين 37.5291113219.511.554.5قطورصلح

سيداحمد    54649 على عبدالعزيز جميل بنين   رضا ع الدين 302410124.516.51354قطورصلح

السقا    54650 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بنين   رمضان ع الدين 21.517.510114.511.51453قطورصلح

منصور    54651 محمود رمضان محمد بنين   رمضان ع الدين 34.5221213.581715.555قطورصلح

النفياوى    54652 محمد محمد السيد بنين   زياد ع الدين 3512.51612.511.517.513.565قطورصلح

الفخرانى   54653 رمضان عيد بنين   زياد ع الدين 33.5161014.51317.51464.5قطورصلح

حجاج    54654 محمد عبدالنبى كمال بنين   زياد ع الدين 3718.51613.514.5201074قطورصلح

السقا    54655 عبدالخالق سعد محمد بنين   سعد ع الدين 2712.531311.510.51254.5قطورصلح
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زعيمه    54656 سعد عبدالعزيز عوض بنين   شريف ع الدين 36.5171314.751314.513.544.5قطورصلح

المليجى    54657 حسن صبرى حسن بنين   صبرى ع الدين 33151312.57.51513.555.5قطورصلح

عامر    54658 عيسوى احمد يونس بنين   صديق ع الدين 268.55.511.52512.555قطورصلح

الدخاخنى    54659 مصطفى ابراهيم خالد بنين   صلح ع الدين 39.529191515201165قطورصلح

حبلص    54660 محمد عبدالحى محمد بنين   صلح ع الدين 37.519161310.51913.564قطورصلح

النورى    54661 شحاته سعد محمود بنين   صلح ع الدين 38.51517139.519.512.555قطورصلح

ايوب    54662 محمد جلل هشام بنين   طارق ع الدين 3712.512151413.511.575.5قطورصلح

حبلص    54663 ابوزيد عبدالقادر عبدالناصر بنين   عبدالحميد ع الدين 3471014.514.512.51155قطورصلح

السقا    54664 محمد عبدالفتاح احمد بنين   عبدالرحمن ع الدين 29104.5141416.510.553.5قطورصلح

حبلص     54665 مسعد صبحى محمد طارق بنين   عبدالرحمن ع الدين 38.516.54137.51913.563قطورصلح

تمساح    54666 عبدالرحمن جابر محمد بنين   عبدالرحمن ع الدين 36.518.561512191253قطورصلح

الخنانى   54667 سعيد محمد بنين   عبدالرحمن ع الدين 32.5173.513.5613.513.563.5قطورصلح

الجندى    54668 حسن عبدالرحمن محمد بنين   عبدالرحمن ع الدين 21239.52.5910.545قطورصلح

معوض    54669 محمود عبدالرحمن ياسر بنين   عبدالرحمن ع الدين 3925.513151419.513.563قطورصلح

الكاشف    54670 يويف حسن سعد بنين   عبدالفتاح ع الدين 31.5185.513.57.511.51063قطورصلح

النجار    54671 احمد عبدالفتاح محمد بنين   عبدالفتاح ع الدين 26.55.567.5311.57.553.5قطورصلح

الصاوى    54672 على عبدالفتاح محمد بنين   عبدالفتاح ع الدين 326.51010.58161053.5قطورصلح

الدخاخنى    54673 ابواليزيد محمد ابواليزيد بنين   عبدالله ع الدين 31.522101491813.572قطورصلح

الجنزورى   54674 عبدالفتاح السيد بنين   عبدالله ع الدين 36.5261013.51018.512.571.5قطورصلح

البهنسى    54675 اسماعيل سعد جميل بنين   عبدالله ع الدين 30.59109.54.5161564قطورصلح

السقا    54676 عرفه مصباح رجب بنين   عبدالله ع الدين 287.5119.55.514.512.564.5قطورصلح

ابوسنه    54677 محمد عبدالفتاح طلعت بنين   عبدالله ع الدين 382710157.516.516.593قطورصلح

السقا    54678 شلبى قطب محمد بنين   عبدالله ع الدين 38.5241414.5817.51873قطورصلح



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2552

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عشوش    54679 محمد حسن مهدى بنين   عبدالله ع الدين 392417151218.51773قطورصلح

السلمونى    54680 غريب شعبان محمد بنين   عمار ع الدين 393018151419.51673قطورصلح

الشركسى    54681 محمد شوقى تامر بنين   عمر ع الدين 36.5271413.581914.553.5قطورصلح

ابوسنه    54682 حسين حسن حسين بنين   عمر ع الدين 3721.51213.58191372قطورصلح

النجار    54683 على سعد رفعت بنين   عمر ع الدين 3626.51513918.513.562قطورصلح

عبدالله   54684 عبدالحميد عبدالحكيم بنين   عمر ع الدين 36.527.51513.5918.514.572.5قطورصلح

قاسم    54685 عبدالله محمد مصطفى بنين   عمر ع الدين 39.53018.51515201366قطورصلح

علم    54686 يوسف محمد يوسف بنين   عمر ع الدين 40302015152016.589.5قطورصلح

عسل    54687 عبدالحميد ابراهيم خالد بنين   عمرو ع الدين 22.511.577.5314.511.573قطورصلح

سند    54688 احمد شعبان ابراهيم بنين   فارس ع الدين 31.515105.5416.51562قطورصلح

عويضه    54689 محمد رفعت بنين   فارسجمال ع الدين 3620.51613818.51473.5قطورصلح

احمد    54690 سعيد محمد بنين   فارسسعيد ع الدين 34141314818.51484قطورصلح

حبلص    54691 شلبى يوسف بنين   فارسشريف ع الدين 3829.51814.513.519.515.563قطورصلح

الحسانين    54692 محمد محمد بنين   فارسمحمد ع الدين 322.56.51251.5واحد26.5قطورصلح

الشركسى    54693 عبدالحليم فتوح احمد بنين   فتحى ع الدين واحد35.5151011.58.519135قطورصلح

جاد    54694 محمد عزت تامر بنين   فؤاد ع الدين 402619.7514.5152011.566قطورصلح

شلبى    54695 عبدالحميد قاسم محمد بنين   قاسم ع الدين 30201913918.51345.5قطورصلح

ابوسنه    54696 حسين حسن محمد بنين   مازن ع الدين 392819.7514.5152011.566.5قطورصلح

قنديل    54697 محمد متولى سمير بنين   متولى ع الدين 37.5241814.51419.51464.5قطورصلح

الدخاخنى    54698 ابواليزيد محمد ابواليزيد بنين   محمد ع الدين 381617136.5171564قطورصلح

العوضى    54699 احمد محمد احمد بنين   محمد ع الدين 331915118.514.514.553.5قطورصلح

العشرى    54700 عبدالغفار محمود احمد بنين   محمد ع الدين 39.5282015152015.555.5قطورصلح

المعطى    54701 السيد احمد اسماعيل بنين   محمد ع الدين 3825.518.5111218.515.554قطورصلح



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2553

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الكاشف    54702 عبدالفتاح احمد اشرف بنين   محمد ع الدين 37211710.5916.51462.5قطورصلح

الحارون   54703 محمد ايهاب بنين   محمد ع الدين 371914.513.57.5151562.5قطورصلح

ايوب    54704 فوزى محمود ايوب بنين   محمد ع الدين 36.51515.5134.51416.562قطورصلح

القصاص    54705 بيومى محمد بيومى بنين   محمد ع الدين 39.52919.514.513.5201974قطورصلح

السقا    54706 ابوالفتوح محمد خالد بنين   محمد ع الدين 3929.51914.514.5201775.5قطورصلح

سلم    54707 محمد السيد رجب بنين   محمد ع الدين 261715.594.5131553قطورصلح

السقا    54708 السيد عطيه رضا بنين   محمد ع الدين 3722.51413.551916.563.5قطورصلح

ابوزهره    54709 عبدالمقصود محمد رمضان بنين   محمد ع الدين 35.52817.5137.517.517.555.5قطورصلح

السقا    54710 محمد مصطفى رمضان بنين   محمد ع الدين 39271813.58.519.518.565قطورصلح

حمود    54711 محمد سعد زكريا بنين   محمد ع الدين 38.529.5191512201966قطورصلح

احمد    54712 سعيد محمد سعيد بنين   محمد ع الدين 31.5141057.51011.552قطورصلح

الجزار    54713 محمد محمد شريف بنين   محمد ع الدين 39.529.519.514.515201862.5قطورصلح

شوشان    54714 السيد ابراهيم صبحى بنين   محمد ع الدين 39.529.52014.515201873قطورصلح

مهنا    54715 احمد عبدالهادى عادل بنين   محمد ع الدين 3719.515.511.510141265قطورصلح

السقا    54716 عرفه مصباح عرفه بنين   محمد ع الدين 33.516.514101117.513.575قطورصلح

الصاوى    54717 على جمال على بنين   محمد ع الدين 39271913.51419.51274قطورصلح

الطحان    54718 طلبه محمد عيد بنين   محمد ع الدين 2713.57.547.55.51143.5قطورصلح

سند     54719 شلبى عبدالحميد مصطفى فكرى بنين   محمد ع الدين 3829.518.511.513.5191555قطورصلح

الجندى     54720 ابوالحسن فخرالدين عرفه محمد بنين   محمد ع الدين 3021.51055.5101054قطورصلح

ابوالنجا    54721 الششتاوى سعيد محمود بنين   محمد ع الدين 25.518104.53.5101264قطورصلح

السقا    54722 الششتاوى على السيد بنين   محمود ع الدين 36201098.511.513.553.5قطورصلح

جاد    54723 احمد توفيق رمضان بنين   محمود ع الدين 37281087.51013.565قطورصلح

النفياوى   54724 رمضان سامى بنين   محمود ع الدين 151854.53101044.5قطورصلح
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الصعيدى    54725 معروف السيد محمد بنين   محمود ع الدين 3525105.510.5101466.5قطورصلح

السقا    54726 اسماعيل عبدالرؤف عثمان بنين   مروان ع الدين 3526.516.54.512.515.51045.5قطورصلح

سند    54727 عبدالطيف مصطفى تامر بنين   مصطفى ع الدين 37.526.5191413201575قطورصلح

الخنانى    54728 محمد ابراهيم رضا بنين   مصطفى ع الدين 393019.51515201676قطورصلح

ابوزهرة    54729 عبدالرؤوف ايواليزيد محمد بنين   مصطفى ع الدين 3929201514.5201476.5قطورصلح

النورى    54730 عبدالحليم مرسى سامى بنين   معاذ ع الدين 392918.513.5131712.565.5قطورصلح

الطحان    54731 احمد جميل تامر بنين   مهاب ع الدين 39301913.513201465.5قطورصلح

السقا     54732 اسماعيل عبدالرؤوف ن عثما بنين   مهند ع الدين 3928191312.5201465.5قطورصلح

عبدالغفارعطا   54733 يوسف شوقى بنين   يوسف ع الدين 31.517.510.547.5101055قطورصلح

خميس    54734 محمد عبدالله عبدالفتاح بنين   يوسف ع الدين 28.518.510.5351010.544.5قطورصلح

الفخرانى    54735 محمد رمضان محمد بنين   يوسف ع الدين 2818687.541154.5قطورصلح

سند    54736 رمضان شوقى محمد بنين   يوسف ع الدين 3615.57125.5171154قطورصلح

الطحان    54737 حسن ابراهيم محمد 29.51110102.5101054.5قطورابراهيم

الشعراوى    54738 احمد ابراهيم محمد 3829.51612.51318.51654قطورابى

خزعل    54739 اسماعيل السيد اسماعيل 3319.514138.5151054قطوراحمد

اسماعيل    54740 ابوالمعاطى على جمال 36.528171391916.564قطوراحمد

الصعيدى    54741 محمد احمد محمد 3319.5107.531411.553.5قطوراحمد

ودنه    54742 غريب محمد هانى 33.511183.53.251112.585.5قطوراحمد

العكل    54743 عطيه سعد وجدى 37.52716.5103.519.510.563.5قطوراحمد

فرج    54744 السيد محمد فوزى 3723.51598.519.513.557قطوراسلم

النويهى    54745 بلتاجى مبروك احمد 3422107.54151043.5قطورحسام

المسلمانى    54746 ابراهيم خليل محمد 13343نصف311164.5قطورحسام

الطحان    54747 حسن ابراهيم وليد 3717.59.51310.5191144قطورحسن
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العرجة    54748 عبدالنبى سعد سامى غـغـغـغـغـغـغـغـغـقطوررجب

سامى   54749 محمد ايمن 3116.57102.515.51053.5قطورسامى

سند    54750 عبدالحافظ محمد عبدالحافظ 3321143.53.51413.588قطورعاصم

الطوخى    54751 يوسف عبدالباسط احمد 277.57.551.510243قطورعبدالباسط

حميدة    54752 بسيونى على ايمن 339107.5215.51043.5قطورعبدالرحمن

العكل    54753 عطيه حسن بكر 37.5251613.510201354.5قطورعبدالرحمن

الحلونى    54754 ابراهيم محمود رأفت 38.527.52013.514.5201544.5قطورعلء

العكل    54755 عبداللطيف محمد محمد 3827.51712112014.554.5قطورمازن

الطوخى    54756 يوسف شوقى عبدالحافظ 18.55104.531111.563قطورمحمد
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ابوزهرة   54757 على مجدى 3515.511.58.58.5181363قطورمحمد

فرج    54758 ابواليزيد محمد هانى 12.51043واحد208.5115قطورمحمد

العجان    54759 ابوالعبنين محمد وليد 28.523159.58191253.5قطورمحمد

الطحان    54760 عبده فتحى رضا 36.5241713817.51265قطورمحمود

خميس    54761 محمد عبدالله رمزى 15.513.5107.54121263.5قطورمحمود

خليل    54762 شعبان السيد سعد 26.51912.584.513.51455قطورمحمود

حميده    54763 بسيونى على محمد 20.516.5128.541311.565.5قطورمحمود

النجار    54764 احمد عبدالقادر محمد 372917.51111191455.5قطورمصطفى

عويضة    54765 احمد عبدربه محمود 15.5121062.5121344.5قطورمصطفى

الجبالى    54766 محمود احمد عبدالله 3726.51513.512191556.5قطوروائل

بطيحه    54767 محمد محمد رأفت 372414.5125.5191355قطوروسام

عماره    54768 احمد محمد احمد واحد257.510531194قطوراسراء

العطار    54769 عبدالله محمد ابواليزيد 35.522.51010.57.5181574.5قطورامل

الجبالى    54770 محمد رمضان محمود 2914107.55.51215.575قطورايمان

الحصرى    54771 عبدالحافظ عاشور عادل 26.515.5610.53.511.51575قطورايه

الحصري    54772 بسبونى رجب رضا 36.51810.510.5817.51674قطورعل

النورى    54773 محمود محمود مصطفى 359101281616.575قطورماجده

عبدالدايم    54774 بدر محمد محمد 174.55.52.55101044قطورمنار

الحليسي     54775 محمود جمال ايمن الله 3719108.5916.51465.5قطورمنه

الخطيب    54776 رمضان عبدالفتاح احمد بنات   اسراء ع عائشة 391812137.5191966قطورالسيدة

الجزار    54777 عبدالحليم احمد اشرف بنات   اسراء ع عائشة 34211013.57.5191766قطورالسيدة

الشركسي    54778 حسن زكريا ايمن بنات   اسراء ع عائشة 39.527.51713.514.5201966قطورالسيدة

حبلص    54779 ابوزيد عبدالمجيد حماده بنات   اسراء ع عائشة 38.527.514.5108172077قطورالسيدة
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الشركسى    54780 فرج شعبان على بنات   اسراء ع عائشة 34.511.571051016.566قطورالسيدة

النجار    54781 اسماعيل عبدالعزيز مغاورى بنات   اسراء ع عائشة 39.529.516.51512.5201876.5قطورالسيدة

الشركسى    54782 عطيه محمد ابراهيم بنات   اسماء ع عائشة 39.529.518.514.5152017.577قطورالسيدة

الشركسي    54783 ابراهيم عبدالنبى اسماعيل بنات   اسماء ع عائشة 392116.51111.514.51457قطورالسيدة

قنونه    54784 احمد سعد رأفت بنات   اسماء ع عائشة 33121297.514.512.577قطورالسيدة

الشروقاوى    54785 عابدين على عابدين بنات   اسماء ع عائشة 3622.5151211.5181667قطورالسيدة

عشوش    54786 عبدالوهاب شعبان مصطفى بنات   اسماء ع عائشة 33.51110127.516.51866.5قطورالسيدة

منصور    54787 حسن فرج ايمن بنات   الء ع عائشة 39.529.516.513.515201966قطورالسيدة

الوكيل    54788 ابراهيم احمد زهير بنات   الء ع عائشة 3929.516.51314.5201766قطورالسيدة

النجار    54789 محمد يوسف سعيد بنات   الء ع عائشة 39.523.517.51212191856قطورالسيدة

ابوشادي    54790 حسين ابوشادى نبيل بنات   الشيماء ع عائشة 38.52614.513.510.5191667قطورالسيدة

النجار    54791 يحى عبدالمقصود عبدالنبى بنات   انصاف ع عائشة 379512.57.51015.556.5قطورالسيدة

رمضان    54792 ابراهيم السيد عبدالهادى بنات   ايمان ع عائشة 36.57.57.513.5913.516.565.5قطورالسيدة

طلبه    54793 غازى فتحى غازى بنات   ايمان ع عائشة 34.5106.511.58.51115.565.5قطورالسيدة

الشاذلي    54794 فرج فتحى محمد بنات   ايمان ع عائشة 37.52818.51312.519.51866.5قطورالسيدة

درباله    54795 على مهدى هانى بنات   ايمان ع عائشة 38.527.517.513.51418.517.566.5قطورالسيدة

النجار    54796 عبدالحميد مصطفى ياسر بنات   ايمان ع عائشة 382817.514.51319.516.579قطورالسيدة

العجان    54797 ابراهيم احمد يوسف بنات   ايمان ع عائشة 39.5301914.515201779قطورالسيدة

النفياوى    54798 عبدالحميد توفيق سامى بنات   ايه ع عائشة 33.523.5147.57.518.51578.5قطورالسيدة

الشاذلى    54799 سعد على سعيد بنات   ايه ع عائشة 39.5301914.514.52016.579.5قطورالسيدة

قنديل    54800 محمد متولى سمير بنات   ايه ع عائشة 39.5301915152017.568.5قطورالسيدة

حميده    54801 احمد محمود عادل بنات   ايه ع عائشة 39.52918.515142019.578قطورالسيدة

السقا    54802 احمد فوزى عاشور بنات   ايه ع عائشة 38.53017.513.512.52017.587.5قطورالسيدة
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الجزار   54803 ابراهيم محمد بنات   ايه ع عائشة 39.53018.51515201467قطورالسيدة

الشرقاوى    54804 على السيد محمد بنات   ايه ع عائشة 39.5301915152016.578.5قطورالسيدة

ايوب    54805 عبدالعزيز محمد اشرف بنات   بسنت ع عائشة 372916.51282017.576.5قطورالسيدة

سند    54806 محمد بسيونى شريف بنات   بسنت ع عائشة 352814.58.5111912.567.5قطورالسيدة

العطار    54807 محمد كمال محمد بنات   بسنت ع عائشة 35.52816.51313.5201878قطورالسيدة

مرجان    54808 محمد ابراهيم هانى بنات   بسنت ع عائشة 38.53019.51412.5201978قطورالسيدة

السقا    54809 محمد صابر عبدالوهاب بنات   تسنيم ع عائشة 393017.511.511201868قطورالسيدة

النجار    54810 عطيه رمضان ابراهيم بنات   حبيبه ع عائشة 392818.51312.5201978قطورالسيدة

جاد    54811 احمد بسيونى محمد بنات   حبيبه ع عائشة 39.53019.51515201989قطورالسيدة

السقا    54812 محمد عبدالحليم صلح بنات   حنان ع عائشة 392819139.5201876.5قطورالسيدة

السقا    54813 مصطفى فوزى ابراهيم بنات   حنين ع عائشة 39.53019.515152019.599قطورالسيدة

الشركسى    54814 سيداحمد عبدالعزيز فكرى بنات   خلود ع عائشة 31261010.54201578.5قطورالسيدة

عليوه    54815 ابراهيم احمد ابراهيم بنات   دعاء ع عائشة 38.529181512201899قطورالسيدة

النجار    54816 محمد السيد محمد بنات   دعاء ع عائشة 392919.51315191978.5قطورالسيدة

فرج    54817 السيد محمد اشرف بنات   دنيا ع عائشة 271113.56.512.551574.5قطورالسيدة

ايوب    54818 ابوزيد سعد سامح بنات   دنيا ع عائشة 351513.53.51331783.5قطورالسيدة

عبيد    54819 احمد على ياسر بنات   دنيا ع عائشة 39301813.5152016.594قطورالسيدة

الجزار    54820 مهدى عبدالرحمن عبدالرحمن بنات   دينا ع عائشة 38.5301813.515201783.5قطورالسيدة

الله     54821 جاد عبداللطيف على علء بنات   دينا ع عائشة واحد30.5107.57.532.516.58قطورالسيدة

سند    54822 حسن مصطفى هاشم بنات   دينا ع عائشة 29.516101.57.51.516.574قطورالسيدة

الحبيب   54823 سعد عرفه بنات   رميساء ع عائشة 35231012128.51386قطورالسيدة

السقا    54824 احمد زكريا بسيونى بنات   رنا ع عائشة 382913.513.51517.513.565.5قطورالسيدة

الفخرانى    54825 محمد محمد رضا بنات   رنا ع عائشة 2716106.55.5111583قطورالسيدة
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علوش    54826 محمد عبدالعزيز محمد بنات   رنا ع عائشة 35.521107.59.5111574قطورالسيدة

الجزار    54827 احمد محمود حنفى بنات   روان ع عائشة 392415.512.513.516.51884قطورالسيدة

خزعل    54828 رمضان عبدالعزيز رمضان بنات   روان ع عائشة 39.53020151519.517.588قطورالسيدة

الجزار    54829 محمود محمود سامى بنات   روان ع عائشة 39.5292014.515201698.5قطورالسيدة

وحيش    54830 مصطفى حسن محمد بنات   روان ع عائشة 322310111510.51376قطورالسيدة

الوكيل   54831 حسن محمد بنات   رودينه ع عائشة 39.5301914.515201697.5قطورالسيدة

حجاج    54832 محمد عبدالنبى على بنات   روضه ع عائشة 39.530201515201888.5قطورالسيدة

العكل    54833 الششتاوى احمد رفيق بنات   روميساء ع عائشة 36261511.51013.519.597قطورالسيدة

الحليسى    54834 السيد عزت عزت بنات   زينب ع عائشة 39.530201515202098.5قطورالسيدة

الشركسى    54835 عبدالقادر فكيه علء بنات   زينه ع عائشة 3526138.59111886قطورالسيدة

العجان    54836 عبدالله محمد سعيد بنات   ساره ع عائشة 3416117.59.517.51566.5قطورالسيدة

علوش   54837 شلبى محمد بنات   ساره ع عائشة 39.5302015152016.588.5قطورالسيدة

النويهى    54838 محمود يسرى طارق بنات   ساميه ع عائشة 39.529.519.514.5152016.568.5قطورالسيدة

الخطيب    54839 محمود طه اسماعيل بنات   سما ع عائشة 39211611.515201587.5قطورالسيدة

عبدالله   54840 عبدالحميد محسن بنات   سناء ع عائشة 31.58109.514201176قطورالسيدة

السقا   54841 السيد شعبان بنات   سهام ع عائشة 351513413.518.51686قطورالسيدة

برعاص    54842 محمد فواد احمد بنات   سهيله ع عائشة 36.52614.5111518.514.585.5قطورالسيدة

الجبالى    54843 يوسف محمود احمد بنات   سهيله ع عائشة 39.52919.51515202085.5قطورالسيدة

عبدالمجيد     54844 يوسف العابدين زين ابراهيم بنات   سوزان ع عائشة 39.53019.515152018.578قطورالسيدة

الصعيدى    54845 مصطفى محمد مصطفى بنات   سوسو ع عائشة 36.510106.51118.513.576.5قطورالسيدة

الشركسى    54846 عطيه عبدالله اشرف بنات   شروق ع عائشة 36.5910211181474.5قطورالسيدة

البلتاجى    54847 محمد محمد بدر بنات   شروق ع عائشة 39.52218.511.514.5201677.5قطورالسيدة

السقا    54848 عبدالرحمن محمد بسيونى بنات   شروق ع عائشة 206.54.577.513.51162.5قطورالسيدة
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سند    54849 غريب رمضان محمود بنات   شروق ع عائشة 34.51613.55.510.5201265.5قطورالسيدة

ابوهيف   54850 محمد رضا بنات   شرين ع عائشة 392717.51114.52017.597قطورالسيدة

شاهين    54851 محمد السيد عونى بنات   شهد ع عائشة 37.51715.510.51419.516.557.5قطورالسيدة

فرج    54852 حسن السيد محمد بنات   شهد ع عائشة 39191612.514.519.514.567قطورالسيدة

بطيحه    54853 القطب محمد وائل بنات   شهد ع عائشة 39.52916.511.514.52016.567قطورالسيدة

الصاوى    54854 على السيد رضا بنات   شوقيه ع عائشة 34.515161211.519.512.554قطورالسيدة

العتربي    54855 شبل ربيع شبل بنات   شيماء ع عائشة 38.5221513142015.554.5قطورالسيدة

علم    54856 عبدالرحمن غريب شعبان بنات   شيماء ع عائشة 34.526104.54.511.51964قطورالسيدة

الدخاخنى    54857 على محمود حماده بنات   صافيناز ع عائشة 39.53019.51515202076قطورالسيدة

السقا    54858 حسن محمد حسن بنات   صباح ع عائشة 35.526151312.518.52052.5قطورالسيدة

العرجه    54859 شلبى حامد محمود بنات   عزه ع عائشة 36.5281913.513.51817.562.5قطورالسيدة

ايوب    54860 محمد بسيونى محمد بنات   عفاف ع عائشة 36.52918121217.51373قطورالسيدة

النجار   54861 فتحى محمد بنات   علياء ع عائشة 382610151216.51573قطورالسيدة

النجار   54862 عبدالعظيم عبدالنبى بنات   فاتن ع عائشة 38.53014151418.51673.5قطورالسيدة

الشركسى    54863 عبدالعزيز محمد محمد بنات   فاطمه ع عائشة 279353915.542.5قطورالسيدة

سعيد    54864 سعد محمد محمود بنات   فاطمه ع عائشة 37.5301313121419.583قطورالسيدة

العكل    54865 عطيه عبدالرحمن مصطفى بنات   فاطمه ع عائشة 40302015152020810قطورالسيدة

النجار    54866 محمود بسيونى ياسر بنات   فاطمه ع عائشة 31.515101110.511.51873قطورالسيدة

عبدالله   54867 صبحى اشرف بنات   مبروكه ع عائشة 362814.513.513201875قطورالسيدة

الشريف    54868 احمد محمد سامى بنات   مريم ع عائشة 3828171513.5201886.5قطورالسيدة

الحليسى    54869 عبدالبارى محمد عبدالبارى بنات   مريم ع عائشة 3221148811.51876.5قطورالسيدة

النجار    54870 عبدالحميد مصطفى عصام بنات   مريم ع عائشة 373017.51312.519.51874.5قطورالسيدة

الشاذلى    54871 محمد عبدالعزيز محمد بنات   مريم ع عائشة 31.520115.511191855قطورالسيدة
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ابوزهره    54872 الششتاوى على ممدوح بنات   منار ع عائشة 28.5171033.510.51872.5قطورالسيدة

المحلوى     54873 احمد محمد احمد الله بنات   منه ع عائشة 393016.51514.5191873.5قطورالسيدة

ايوب     54874 البلتاجى السيد محمد الله بنات   منه ع عائشة 27.517127.5681664.5قطورالسيدة

خضر    54875 محمد سعيد صلح بنات   منى ع عائشة 37301913.514.75201769قطورالسيدة

المعطى    54876 على محمود محمد بنات   منى ع عائشة 35.527137.57.517.515.565.5قطورالسيدة

ابوسنه    54877 محمد عبدالفتاح مفرح بنات   منى ع عائشة 373017.513.512191765.5قطورالسيدة

يونس   54878 محمد سعيد بنات   مى ع عائشة 36.52312137.51415.566قطورالسيدة

النورى    54879 عبده محمد عبدالمعبود بنات   مى ع عائشة 39291915152018.588.5قطورالسيدة

مهنا   54880 عبدالفتاح عبدالنبى بنات   مى ع عائشة 35.5281613.512.5201877قطورالسيدة

حسن   54881 ابراهيم حسن بنات   ميرنا ع عائشة 32.51610.5108.517.515.568قطورالسيدة

الطتطى    54882 ابراهيم صالح ياسر بنات   نادره ع عائشة 28.59128.55.516.512.557قطورالسيدة

الجندى    54883 حسن عبدالرحمن حسن بنات   ناريمان ع عائشة 38.5241513.514.51917.558قطورالسيدة

السقا    54884 مصطفى فوزى اشرف بنات   ندا ع عائشة 382919.513.51419.519.566.5قطورالسيدة

درباله    54885 اسماعيل ابراهيم بسيونى بنات   ندا ع عائشة 31.52717.51310.51915.556قطورالسيدة

العجان    54886 عبدالله محمد نصر بنات   ندا ع عائشة 38301813.511.52015.557قطورالسيدة

شاهين    54887 شلبى سعيد عاصم بنات   ندى ع عائشة 37.52914131219.51657قطورالسيدة

نمير    54888 شلبى شعبان محمد بنات   ندى ع عائشة 29.5251410.57.51614.566.5قطورالسيدة

السقا    54889 حسن محمد جمعه بنات   نعمه ع عائشة 29.52715.511.59.5171865.5قطورالسيدة

الشركسى    54890 عبدالحليم حلمى عبدالحليم بنات   نغم ع عائشة 2421119.59.516.51265.5قطورالسيدة

علوش   54891 السيد اشرف بنات   نور ع عائشة 382315.512.58181666قطورالسيدة

الشيتانى     54892 بيومى عبدالنبى عبدالنبى اليمان بنات   نور ع عائشة 252110107.5171165قطورالسيدة

النجار    54893 يوسف محمد سعيد بنات   نوران ع عائشة 36.5271711.510.517.516.565.5قطورالسيدة

النجار    54894 مصطفى على على بنات   نوران ع عائشة 32161412.5101914.566قطورالسيدة
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عطا    54895 احمد عبدالحميد جمال بنات   نورهان ع عائشة 32.5161811.51117.511.566قطورالسيدة

الشركسى    54896 حسين عبدالحميد محمد بنات   نورهان ع عائشة 37.5291814.751519.51693قطورالسيدة

الشركسي     54897 ابراهيم اسماعيل محمود محمود بنات   نورهان ع عائشة 37.53019141419.51683قطورالسيدة

مهنا    54898 احمد محمود طلعت بنات   هاجر ع عائشة 35.51618.51411.519.51583.5قطورالسيدة

الجزار    54899 مهدى عبدالرحمن مهدى بنات   هاجر ع عائشة 372516.5118.5171765.5قطورالسيدة

حبلص    54900 محمد عبدالحى وليد بنات   هاجر ع عائشة 39.5251813.5141817.576قطورالسيدة

احمد     54901 سيد محمد متولى محمد بنات   هبه ع عائشة 3119.51113.513.514.51985قطورالسيدة
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بطيحه    54902 القطب محمد هشام بنات   هدى ع عائشة 39.5302015152019.599.5قطورالسيدة

السقا    54903 محمد ابراهيم جمال بنات   هناء ع عائشة 3829181415202097.5قطورالسيدة

المسيرى   54904 بسيونى ابراهيم بنات   هند ع عائشة 32.511181313.5191874قطورالسيدة

الشركسى    54905 الصاوى عبدالفتاح احمد بنات   هند ع عائشة 28815127.5161473قطورالسيدة

الطوخى    54906 مختار بسيونى محمد بنات   هند ع عائشة 37.52418.51311.5181582.5قطورالسيدة

مهنا    54907 احمد عبدالفتاح حسن بنات   وسام ع عائشة 36.522.5191313.5201883.5قطورالسيدة

مهنا    54908 احمد عبدالفتاح محمود بنات   ولء ع عائشة 341818.511.511.518.51583.5قطورالسيدة

العجان    54909 عبدالله محمد صلح بنات   يارا ع عائشة 35.524.518131219.515.564قطورالسيدة

العكل    54910 بهى اسماعيل محمد بنات   يارا ع عائشة 37.55.513137.51917.583.5قطورالسيدة

ابوزهره    54911 عبدالرحمن عبدالرؤف عبدالرحمن بنات   ياسمين ع عائشة 3410.513127.51616.564قطورالسيدة

حبلص    54912 محمد اسماعيل محمد بنات   ياسمين ع عائشة 28.512149.510161654قطورالسيدة

منصورالشناوى   54913 ابراهيم علء المشتركة  ابراهيم ع 39.5292014.5152018.587قطورســمـل

القلينى   54914 محمد فتحى المشتركة  ابراهيم ع 362619.513.514.7519.51765.5قطورســمـل

عبدالنبى   54915 ابراهيم ياسر المشتركة  ابراهيم ع 21151811101712.583.5قطورســمـل

شلبى    54916 ابراهيم السعيد يوسف المشتركة  ابراهيم ع 392619.5131519.516.574.5قطورســمـل

صلح   54917 صلح ابراهيم المشتركة  احمد ع 38.5292012.515201775قطورســمـل

شلبى    54918 ذكى راغب اسامه المشتركة  احمد ع 37.5241912.51519.517.585قطورســمـل

مزروع    54919 السيد محمد رضا المشتركة  احمد ع 39252013.51519.7517.585قطورســمـل

الخولى    54920 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشتركة  احمد ع 36.524.5181114.5191464.5قطورســمـل

خليل   54921 محمد علءالدين المشتركة  احمد ع 3926.51911.5152016.564قطورســمـل

عبداللة   54922 السيد فؤاد المشتركة  احمد ع 39.52919.511.5152017.584.5قطورســمـل

ابوشاهين   54923 بسيونى محمد المشتركة  احمد ع 3218.517.58.514.7519.513.574.5قطورســمـل

النجار    54924 محمد على محمد المشتركة  احمد ع 39.52819.513.5152018.576.5قطورســمـل
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الحمزاوى   54925 مصباح محمد المشتركة  احمد ع 27.523.5191013.5191875.5قطورســمـل

النجار   54926 احمد محمود المشتركة  احمد ع 39.5282014152018.586.5قطورســمـل

مزروع    54927 ابراهيم سعد هانى المشتركة  احمد ع 2423.5151213.5181573قطورســمـل

حمزة   54928 ابراهيم ياسر المشتركة  احمد ع 182013.510.51416.513.574قطورســمـل

شومان    54929 محمود السعيد ياسر المشتركة  احمد ع 382918.513.515201775.5قطورســمـل

العسوى    54930 موسى سعد عبدالعزيز المشتركة  اسلم ع 38181710.5131917.575.5قطورســمـل

الجندى   54931 احمدسليمان محروس المشتركة  اسلم ع 25.52416.57.514151364قطورســمـل

شومان   54932 محمد عبدالواحد المشتركة  اشرف ع 3825.519.512.5151916.575.5قطورســمـل

زايد    54933 عبدالفتاح محمد ابراهيم المشتركة  السيد ع 3826.519101515.51784.5قطورســمـل

لبن   54934 عبداللطيف اسامه المشتركة  السيد ع 28.518.55.59517.51273.5قطورســمـل

عبداللة   54935 السيد محمد المشتركة  السيد ع 32.518.51211.57.5191555.5قطورســمـل

مزروع   54936 احمد المشتركة  انسمحمد ع 37.519.514.510.58.519.515.565قطورســمـل

الزوران   54937 عبدالمعطى على المشتركة  حسام ع 1315.54.54.52121654.5قطورســمـل

العرجة   54938 السيد حسين المشتركة  حسين ع 39.522.513.513.512.519.517.565قطورســمـل

بدر    54939 عبداللطيف عبدالغنى حسنى المشتركة  حمدى ع 35.52111.51310.519.517.575.5قطورســمـل

بدوي    54940 امين محمد امين المشتركة  خالد ع 3017.54.58.57.5161584قطورســمـل

البيومى   54941 عبدالصمد بشير المشتركة  خالد ع 392715.514.515191764قطورســمـل

خربيش    54942 الششتاوى عبدالعاطى محمد المشتركة  خالد ع 38.523111211.518.51764قطورســمـل

العرجة    54943 محمد عيد واصف المشتركة  خالد ع 26.515752.512.51363.5قطورســمـل

لبن   54944 رفعت ابواليزيد المشتركة  رفعت ع 2717.51093.514.513.554.5قطورســمـل

ابراهيم    54945 عبدالبارى رمضان عبدالهادى المشتركة  رمضان ع 38.5241913.5122017.564.5قطورســمـل

لبن   54946 محمد محمود المشتركة  زياد ع 3819.513121118.518.555قطورســمـل

الخولى   54947 محمد اسماعيل المشتركة  سامر ع 38.52918.514.514.519.518.555قطورســمـل
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عجوة   54948 عزت عبدالفتاح المشتركة  سامى ع 30.5167.55.57.51716.562.5قطورســمـل

سليمان   54949 سعيد علء المشتركة  سعيد ع 20105.541.515.514.564قطورســمـل

عويضه     54950 السعيد محمود محمد الدين المشتركة  سيف ع 3418.51087.516.51954قطورســمـل

عيسى    54951 يوسف حسن صلح المشتركة  صبرى ع 2615.513118.5161954.5قطورســمـل

كريم   54952 سالم محمود المشتركة  طارق ع 34.517151412.51918.574.5قطورســمـل

البلضم   54953 محمد عبدالفتاح المشتركة  طه ع 22.5154.57.52.516.514.544.5قطورســمـل

بدر   54954 سيداحمد صبرى المشتركة  عبدالباسط ع 34.516.513.511.57.517.517.554.5قطورســمـل

محرم   54955 محمد السيد المشتركة  عبدالرحمن ع 35.517.513.510.510.51616.558قطورســمـل

الوكيل   54956 محمد محمد المشتركة  عبدالرحمن ع 38.52715.510.5121916.557.5قطورســمـل

حماده   54957 ابراهيم نبيل المشتركة  عبدالرحمن ع 3927.51914.7514.52018.557.5قطورســمـل

الشافعى   54958 عبدالرحيم ذكريا المشتركة  عبدالرحيم ع 36.52717.514.5121918.557قطورســمـل

ابوالعل   54959 عبدالجواد ابراهيم المشتركة  عبدالفتاح ع 271212.545.5141256قطورســمـل

ابوالعل   54960 عبدالفتاح محمد المشتركة  عبدالفتاح ع 39.5271913.51519.7519.559.5قطورســمـل

مزروع   54961 السيد محمد المشتركة  عبدالله ع 3720.517.51413.5181857قطورســمـل

الشيخ     54962 السيد عبدالعزيز محمد الدين المشتركة  عصام ع 37.52618.512.5142019.557قطورســمـل

العباس    54963 على رجب محمد المشتركة  علء ع 21.51512.5913.5181868.5قطورســمـل

القاضى    54964 محمد على اسامه المشتركة  على ع غـغـغـغـغـغـغـغـغـقطورســمـل

مزروع    54965 ابراهيم احمد سامى المشتركة  على ع 38.520.519.513.51419.517.567.5قطورســمـل

كريم   54966 يوسف عبدالهادى المشتركة  على ع 3926191415202068.5قطورســمـل

موسى    54967 على ابراهيم على المشتركة  على ع 35.522.51913.51218186.57.5قطورســمـل

صفيه    54968 محمد فتحى هشام المشتركة  عمرو ع 38.52817.513.514.519.52057.5قطورســمـل

مزروع   54969 بسيونى اسلم المشتركة  فارس ع 382819912.519.518.559قطورســمـل

صفية   54970 عبدالوهاب على المشتركة  فارس ع 3221.51681115.518.567قطورســمـل
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محمدهديلة   54971 عبدالسلم سامح المشتركة  كريم ع 3423181312.517.51756.5قطورســمـل

لبن     54972 محمد الله فتح محمد المشتركة  كريم ع 34.518.51812141918.578قطورســمـل

الخولى   54973 احمد ابراهيم المشتركة  محمد ع 372618.51415202069قطورســمـل

ماضى   54974 محمود ابراهيم المشتركة  محمد ع 3929.52014152019.569.5قطورســمـل

صفيه    54975 عيسوى زكريا احمد المشتركة  محمد ع 30.522169.51419.52058.5قطورســمـل

حجازى    54976 احمد عطيه احمد المشتركة  محمد ع غـغـغـغـغـغـغـغـغـقطورســمـل

عويضه    54977 الزناتى محمد احمد المشتركة  محمد ع 38.5272015152020610قطورســمـل

عمرو   54978 محمد احمد المشتركة  محمد ع 39.5302015152020810قطورســمـل

بلضم   54979 ابراهيم اسامه المشتركة  محمد ع 35.52418.514.7511.517.52059.5قطورســمـل

كريم   54980 السعيد ايهاب المشتركة  محمد ع 28.519.513.5105.511.51768.5قطورســمـل

لبن    54981 عبدالمقصود محمود باسم المشتركة  محمد ع 27171213.55.51116.557.5قطورســمـل

السقا    54982 العشرى محمود ثروت المشتركة  محمد ع 39302015152020810قطورســمـل

مزروع   54983 عكاشه جاد المشتركة  محمد ع 32151510872048.5قطورســمـل

عمرو   54984 ابراهيم حامد المشتركة  محمد ع 39292014.514.52020610قطورســمـل

عبدالعال   54985 احمد حمدى المشتركة  محمد ع 3521.51112.510.513.519.557.5قطورســمـل

النجار   54986 فتحى خيرى المشتركة  محمد ع 39291714.75152015.567.5قطورســمـل

عطيه   54987 العراقى رجب المشتركة  محمد ع 30.520.514.513.512.513.51646قطورســمـل

ماضى   54988 محمد رجب المشتركة  محمد ع 39292015152020810قطورســمـل

الجناينى   54989 يوسف رضا المشتركة  محمد ع 37.526.5191514.7519.520710قطورســمـل

صفية    54990 عيسوى محمد صلح المشتركة  محمد ع 34.523.5161413.518.516.559قطورســمـل

البديوي    54991 قطب منصور عاطف المشتركة  محمد ع 38.52919.514.7514.752018710قطورســمـل

الحمزاوى   54992 عبدالهادى عبداللطيف المشتركة  محمد ع 2823.516.514.7510152079.5قطورســمـل

معوضشلبى    54993 نبيه عصام المشتركة  محمد ع 392919.515152020810قطورســمـل
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حجازى    54994 عبدالله ابواليزيد علء المشتركة  محمد ع 392819.51514.52018.5610قطورســمـل

لبن   54995 احمد عيد المشتركة  محمد ع 35.526.516.514.7513.518.520710قطورســمـل

هديلة    54996 محمد عبدالهادى فتوح المشتركة  محمد ع 28.5151013.51211.514.558قطورســمـل

الغزالى    54997 حسين محمد محسن المشتركة  محمد ع 39.530201515201977.5قطورســمـل

شاهين   54998 عبدالشافى محمد المشتركة  محمد ع 39.530201515201977.5قطورســمـل

مزروع   54999 فتحى محمود المشتركة  محمد ع 39.530201514.519.51987.5قطورســمـل

النعال    55000 جمعه محمد مدحت المشتركة  محمد ع 321916.514.59.51717.587.5قطورســمـل

مزروع    55001 عبدالمجيد بسيونى ناجح المشتركة  محمد ع 24.52116.511.512.518.517.576قطورســمـل

عنترصفية   55002 عبدالفتاح هشام المشتركة  محمد ع 35.5281712.5132014.545.5قطورســمـل

السكرى   55003 نبيه يوسف المشتركة  محمد ع 301716.51113.5171446قطورســمـل

النجار   55004 عبدالله علء المشتركة  محمود ع 33.5181511.513181445.5قطورســمـل

شومان    55005 محمود محمد محمد المشتركة  محمود ع 372419141519.517.575.5قطورســمـل

مزروع    55006 محمد محروس ايهاب المشتركة  مصطفى ع 36231913.513.5191965.5قطورســمـل

ماضى   55007 السيد محمد المشتركة  مصطفى ع 322213.512.5121817.575.5قطورســمـل

شومان   55008 محمد عبدالواحد المشتركة  معاذ ع 36.5251713.511.52017.552.5قطورســمـل

صفية    55009 ابراهيم محمد احمد المشتركة  مؤمن ع 14.557.53.54.58.51045.5قطورســمـل

محرم    55010 السيد نسيم شريف المشتركة  نسيم ع 37.52518141317.519.555قطورســمـل

ابوصفية     55011 رفعت عبدالله هشام المشتركة  هادى ع 3825191514.51719.576.5قطورســمـل

الشيخ   55012 عبدالغفار ابراهيم المشتركة  همام ع 39302015152019.567.5قطورســمـل

رجب   55013 احمد محمدالسعيد المشتركة  يوسف ع 393019.51515201967قطورســمـل

الخولى   55014 فتوح مصطفى المشتركة  يوسف ع 38.53019.515152019.586.5قطورســمـل

عمار   55015 على على المشتركة  احلم ع 382115.51311.5191775.5قطورســمـل

خطاب    55016 عبدالرحيم احمد احمد المشتركة  اسراء ع 36.5241812.5121715.565قطورســمـل
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النجار    55017 احمد محمد السعيد المشتركة  اسراء ع 30.51612.55.5313.51684قطورســمـل

لبن   55018 ابراهيم سمير المشتركة  اسراء ع 382414.513.514.5201577.5قطورســمـل

شعله   55019 السعيد صلح المشتركة  اسراء ع 362013.510.512.519.51587قطورســمـل

مزروع    55020 شوقت محمد ايمن المشتركة  اسماء ع 37.53019.515152015.557قطورســمـل

شلبى   55021 احمد على المشتركة  اسماء ع 37282013.515201477.5قطورســمـل

البتاتى     55022 محمد فتوح نادر محمد المشتركة  اغادير ع 36.529201515201576.5قطورســمـل

صفيه    55023 زيدان محمد بهاء المشتركة  الء ع 34281814151814.556.5قطورســمـل

العباسى    55024 محمد ابراهيم صبرى المشتركة  الء ع 362218.511.51517.516.565قطورســمـل

شلبى   55025 على محمد المشتركة  امانى ع 37.52817121519.514.576.5قطورســمـل

حماده   55026 محمد عبدالعظيم المشتركة  امنيه ع 29.51513.57.51416.514.556.5قطورســمـل

محرم    55027 السيد حلمى تامر المشتركة  امينه ع 3828191414.519.51666.5قطورســمـل

سعيد   55028 شوقى سلمه المشتركة  انصاف ع 36.527181314.5181545.5قطورســمـل

الشيخ    55029 مرسى رمضان باسم المشتركة  ايمان ع 36.52215.512.515191757قطورســمـل

رجب   55030 محمد خيرى المشتركة  ايمان ع 352614.512.51519.516.576.5قطورســمـل

هديلة   55031 ممدوح محروس المشتركة  ايمان ع 35.52413.513.5151914.557قطورســمـل

المعداوى   55032 محمد محمد المشتركة  ايمان ع 38.53019.514152017.577.5قطورســمـل

ابوعيطة   55033 ماهر ابراهيم المشتركة  ايه ع 361711.581418.51766.5قطورســمـل

الجوهرى   55034 السيد السعيد المشتركة  ايه ع 36.52318.513.515201577قطورســمـل

العباسى    55035 محمد عنتر زهران المشتركة  ايه ع 35.52411.59.51417.51667قطورســمـل

عيسى   55036 مختار طارق المشتركة  ايه ع 392919.515152018.578.5قطورســمـل

شريف   55037 شريف محمد المشتركة  ايه ع 37.52618.5141516.516.565.5قطورســمـل

الشحات    55038 محمد عنتر عبدالله المشتركة  جملت ع 352117.512.513.51516.545قطورســمـل

كريم   55039 محى عبدالسلم المشتركة  جهاد ع 27.518148.58101677قطورســمـل
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نصر    55040 محمد ابراهيم ابراهيم المشتركة  حبيبه ع 30.51812.59871577قطورســمـل

العرجه    55041 احمد السيد السيد المشتركة  حبيبه ع 392716121113.51787قطورســمـل

مزروع    55042 ابراهيم رأفت محمد المشتركة  حبيبه ع 38.52919131519.519.577.5قطورســمـل

الشرقاوى   55043 ابراهيم محمود المشتركة  حبيبه ع 372717.512.581619.557.5قطورســمـل

شحاتة   55044 احمد عبدالرحمن المشتركة  حنين ع 361916.51310.516.516.567.5قطورســمـل

عمرو    55045 محمد ابراهيم محمد المشتركة  حنين ع 393019.515152019.5910قطورســمـل

حجازى    55046 عبدالله ابواليزيد محمد المشتركة  حنين ع 3928181411.5151978قطورســمـل

الحواط   55047 ابراهيم السعيد المشتركة  خلود ع 39.52819.7513.5152019.588قطورســمـل

الخولى   55048 نجيب السيد المشتركة  خلود ع 34.5271712139.51777.5قطورســمـل

شومان   55049 كمال سامى المشتركة  دعاء ع 3728.518.513.514.519.51977.5قطورســمـل
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مزروع   55050 فهمى عبدالمحسن المشتركة  رانا ع 39.5302013152017.558قطورســمـل

عويضه   55051 لطفى فهمى المشتركة  رانا ع 352919121418.51887.5قطورســمـل

عمار   55052 عبدالسلم هشام المشتركة  رانا ع 24.519177.512.5151786قطورســمـل

شومان   55053 محمد عبدالواحد المشتركة  رفيه ع 37301814.515191986.5قطورســمـل

مزروع    55054 عبدالحميد محمد اسامه المشتركة  روان ع 35.5301812.514.516.518.586.5قطورســمـل

مسعود   55055 الحسينى جمال المشتركة  روميساء ع 38.5302014.514.5201987.5قطورســمـل

مزروع   55056 امين نبيه المشتركة  ساره ع 38.5292014.5152019.578قطورســمـل

عبدالبارى    55057 الدسوقى جابر خالد المشتركة  سميره ع 38.53018151519.519.587قطورســمـل

خطاب    55058 ابراهيم ابواليزيد محمد المشتركة  سناء ع 38.5271812131817.588قطورســمـل

علم    55059 ابراهيم سعيد خالد المشتركة  سهيله ع 221513.57.510314.577.5قطورســمـل

مرسى     55060 زيدان محمد على المشتركة  شاهيناز ع 18.595.57.55.5516.575قطورســمـل

لبن    55061 محمود فوزى اشرف المشتركة  شروق ع 2811113.55.51015.565قطورســمـل

ابوعيطة   55062 عبدالواحد حامد المشتركة  شروق ع 38.53019.515152018.577.5قطورســمـل

على    55063 عيد محمد محمود المشتركة  شروق ع 393019.515152018.588.5قطورســمـل

النجار    55064 زكى بديع رضا المشتركة  شمس ع 38.53018.51514.519.518.578.5قطورســمـل

مزروع   55065 اسماعيل ابراهيم المشتركة  شهد ع 352118.514.5102016.566.5قطورســمـل

الخولى   55066 عبدالله محمد المشتركة  شهد ع 36211913.513.519.7517.575.5قطورســمـل

كريم    55067 الشناوى اسماعيل محسن المشتركة  فاطمه ع 35.52818.51513.51919.584قطورســمـل

كريم   55068 رزق محمد المشتركة  فاطمه ع 37.53018.515152016.568.5قطورســمـل

الغزالى   55069 عطيه مسعد المشتركة  فاطمه ع 3929191515201878.5قطورســمـل

عيسى    55070 يوسف الميرغنى وليد المشتركة  فاطمه ع 35.51612.514.51118.516.578.5قطورســمـل

شريف   55071 احمد احمد المشتركة  فايزه ع 301514.513812.515.577قطورســمـل

مزروع   55072 محروس احمد المشتركة  مرام ع 382718141419.7517.567.5قطورســمـل
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شبون   55073 نبيه سامى المشتركة  مروه ع 392514141419.7519.577.5قطورســمـل

داود     55074 احمد سيد محمد اسماعيل المشتركة  مريم ع 33211213131518.566.5قطورســمـل

الحمزاوى   55075 سيداحمد عبدالفتاح المشتركة  مريم ع 29.5181054.515.51876قطورســمـل

البنا   55076 السيد عاطف المشتركة  ملك ع 38.52919.751514202076.5قطورســمـل

الشناوى    55077 ابوشادى عبدالرازق هانى المشتركة  ملك ع 39.527191515201978.5قطورســمـل

صفيه    55078 عبدالقادر باشا الله المشتركة  منه ع 38.52617.512.51218.518.576.5قطورســمـل

رمضان     55079 على فكرى علء الله المشتركة  منه ع 393019.51515202079.5قطورســمـل

الزوران    55080 عبدالمعطى محمد الله المشتركة  منه ع 38.5261914.514.52016.573قطورســمـل

كريم    55081 معوض عوضسالم المشتركة  مى ع 277107.551015.562قطورســمـل

صلح   55082 محمد عبدالفتاح المشتركة  ناهد ع واحد38.5271715152017.57قطورســمـل

الفقى   55083 عباس صلح المشتركة  ندا ع 39.53019.515152016.573قطورســمـل

عمرو   55084 محمد رضااحمد المشتركة  ندى ع واحد319131012.512.5126قطورســمـل

المغربى    55085 سليمان سلمه عبدالناصر المشتركة  ندى ع 36.52015141015.513.572قطورســمـل

بدر   55086 عبدالباسط كمال المشتركة  ندى ع 37161413.513.514.514.571.5قطورســمـل

كشك   55087 احمد مصباح المشتركة  نرمين ع 35.51612.513141513.562.5قطورســمـل

مزروع     55088 يوسف ابراهيم صفوت محمد المشتركة  نورا ع 393018.515152018.5710قطورســمـل

شريف   55089 محمد ابراهيم المشتركة  نيره ع واحد38.523191514.519.5177قطورســمـل

شريف   55090 يوسف عصام المشتركة  هاجر ع واحد382719.51512.519.516.57قطورســمـل

ابوصفية    55091 رفعت عبدالله هشام المشتركة  هاجر ع 38.52518.51514.52018.572.5قطورســمـل

عطية    55092 حمدى نبيه رزق المشتركة  هاله ع 38.527191515201471.5قطورســمـل

صفية    55093 السيد رزق فايز المشتركة  هاله ع 27.581011.510.5131271.5قطورســمـل

القناوى   55094 محمود محمد المشتركة  هدى ع واحد39.5201715112018.57قطورســمـل

الشرقاوى   55095 شعبان بكر المشتركة  ولء ع 38181913.511.519.517.562.5قطورســمـل
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الشافعى   55096 محمدابراهيم طارق المشتركة  ولء ع 38231912.51018.51872.5قطورســمـل

حسين   55097 محمود احمد المشتركة  ياسمين ع 342018.51310.5191742.5قطورســمـل

شعله   55098 السعيد صلح المشتركة  ياسمين ع 39.52519.513.514.519.51671.5قطورســمـل

العباسى   55099 عنتر صلح المشتركة  يمنى ع 3617181413.51817.571.5قطورســمـل

عبدالعال    55100 غازى انور السيد 392819.751514.52015.555.5قطوراحمد

ابوجاموس    55101 حسين عبدالله السيد 3524.5141414.5201665قطوراحمد

البسطويسى    55102 سالم السيد عبدالسلم 3927.51713.514.5201565قطوراحمد

عابدين    55103 ابراهيم رمزى الشوادفى 25111211.52.75171373.5قطورالسعيد

زينهم   55104 احمد زكى 3486.51281910.565قطورخالد

الجندى    55105 اسماعيل السيد على 274.565318.59.553.5قطورخالد

شكر    55106 الشافعى سليمان ابراهيم 2155.51.5219.5965قطورسليمان

عزوز    55107 احمد على جمال 39.5292013152015.565قطورعلى

ابوشوشه    55108 على سعد رضا 33.510.51811.57.51813.575قطورعلى

كرم    55109 احمد على عبدالله 266.51042.51511.565قطورعلى

سلمه    55110 عبدالجواد فتحى كمال واحد34175.57.57.51811.54قطورفارس

البقري    55111 احمد عبدالموجود احمد 322114.511.513201273قطوركريم

ابوليلة    55112 محمد الحسينى طه 37.5161614152017.585قطوركريم

ابوليلة    55113 محمد الحسينى ابراهيم 3622181413.51816.563.5قطورمحمد

الطباخ    55114 امام الشوادفى امام 371919.5141419.51575قطورمحمد

البسطويسى    55115 سالم عطيه سالم 29.58.57.53.53.51512.563قطورمحمد

داود    55116 زينهم على على 31.581344191373.5قطورمحمد

ابوشوشة    55117 محمد على وائل 125.565نصف161.52.52قطورمحمد

ماضي    55118 على ممدوح تامر 10.59.553.5نصفصفر17.523قطورمحمود

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج

. أ  ت بوريج



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2573

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

هيكل    55119 احمد السيد وائل 33.5151010.5102011.575قطورمعتز

عابدين    55120 ابراهيم سيداحمد عيد 3215108.581914.583قطورنادر

الوحيلي    55121 على هاشم احمد 34.5201712.58.519.751595قطورهاشم

غزال    55122 عرابى متولى رضا 34.515147.54.5181453.5قطورياسر

داود   55123 حسن على 35.51712.512.5917.511.573قطوريوسف

سلم    55124 محمد ابواليزيد ابراهيم 35.515.510.59418.512.555قطوراسراء

جامع    55125 محمد ابراهيم محمود 39.530181514.75201886.5قطوراسراء

الهواري    55126 احمد احمد محمد 38.518.5181291816.555قطورامانى

عيسى    55127 على محمد شعبان 15.584.57.57.510752قطورامل

عطيه    55128 احمد ابراهيم ممدوح 151652واحد298.5117.5قطوراميره

شلبي    55129 عبدالله شلبى عبدالله 383019.51414201887قطورامينه

ابوشوشه    55130 محمد محمد ابوشوشه 38301913.511.519.513.577.5قطورايمان

عبيد    55131 عبدالحق عبدالله احمد 2916.5695.51311.562قطورايـــه

ماضي    55132 على عبدالمقصود على 3415.5127.57.5161175قطورايـــه

ابوجاموس    55133 بلتاجى عباس محمود 17.5551.524.5975قطوربسمه

شكر    55134 محمد موسى السيد 33.59.517.55.55181565قطورحنان

عيسى    55135 سعد السيد محمد 33.519.513.55517.511.555قطورحنان

محمود   55136 سعد مصطفى 34.5151912.5111811.565قطورداليا

داود    55137 زينهم سليمان السيد 1.52855.5صفر7.5207قطوردنيا

ابوجاموس    55138 محمود محمد ماهر 382118.512.510.52014.586.5قطورروضه

محمود    55139 مصطفى ابراهيم على 3721.518.5119.5191685قطورساميه

عابدين    55140 ابراهيم سعد حماده 2010.541.53.51112.575قطورسهير

عبدالرحمن     55141 جاد حسن الدين حسام 382719.51413.51914.575.5قطورشروق
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فرج    55142 عبدالهادى عيد عبدالهادى 28.51914.57.5915765قطورشروق

ابوليلة   55143 عبدالحافظ عبدالعزيز 36.515.51510.5518.5976قطورشرين

جواد    55144 ابوزيد احمد ابوزيد 39.5302013.515201767.5قطورشيماء

رشدان    55145 محمد محمد محمد 37.5251713.513.52017.576.5قطورعفاف

عطية    55146 السيد عبدالله خليل واحد3415107.57.517.515.57قطورفاطمه

جبر    55147 ابراهيم محمد رجب 3217107.57.518.51571.5قطورماجده

رشدان    55148 على حمدى بليغ 33.51814118.51813.561.5قطورمديحه

هلل    55149 لطفى محمد علء 3326.513.58101916.551.5قطورمنار

الصرند    55150 محمد احمد احمد 34.527151212.519.515.573قطورمنه

السايس     55151 فهمى عبدالعال احمد الله 392817.51414.5201885قطورمنه

هلل    55152 لطفى محمد علء 2516.5117.57.517.51463قطورمنه

الطباخ    55153 امام الشوادفى عبدالدايم 37.528.519.513.513202088.5قطورمنى

مخلوف    55154 السيد على على 36181212.510191683.5قطورمى

عبدالجواد   55155 فتحى محمد 3727.513.513141715.587قطورميار

عابدين    55156 على ابراهيم هانى 3218107.5131813.582قطورميرهان

جواد    55157 الششتاوى مصطفى وجيه 22126.57.57.51013.582قطورناديه

فرج    55158 عبدالهادى عيد سامى 37.528201515202073قطورندا

ماضي    55159 عبدالعزيز محمد السيد 38.528201515201473قطوروداد

ابودلل    55160 على ابراهيم احمد أ   ابراهيم ت الجديدة 2077.5341412.572.5قطوربوريج

الزفتاوى    55161 زكى موسى موسى أ   ابراهيم ت الجديدة 96523.5109.552.5قطوربوريج

الزفتاوى    55162 زكى يحى ابراهيم أ   احمد ت الجديدة 11563.54119.552قطوربوريج

الصرند    55163 محمد ابراهيم شتا أ   احمد ت الجديدة 2866336.58.551.5قطوربوريج

ابوشوشه    55164 على سعد حسن أ   السيد ت الجديدة 9.585424652.5قطوربوريج
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شكر    55165 محمود عبدالفتاح ظريف أ   السيد ت الجديدة 17.57.575.5511.58.571.5قطوربوريج

رشدان    55166 هنداوى الشافعى الشافعى أ   ايهاب ت الجديدة 8107.57.55.513.5961.5قطوربوريج

صقر    55167 مصطفى حموده مصطفى أ   خالد ت الجديدة واحد8.56.55.57.551096قطوربوريج

عبيد    55168 ابراهيم رجب عبدالسلم أ   رجب ت الجديدة 33.59.511.5114.512.515.572.5قطوربوريج

شكر    55169 يحى رياض عبدالمنعم أ   رياض ت الجديدة 12.567.54.53.55.59.555قطوربوريج

الزفتاوى    55170 على محمد عبدالمنعم أ   عبدالفتاح ت الجديدة 3.56742.55.56.565قطوربوريج

هيكل    55171 احمد عبدالسلم ابراهيم أ   محمد ت الجديدة 10.55.575.525.5955قطوربوريج

الزفتاوى    55172 سعد السيد سعد أ   محمد ت الجديدة 31161814.5918.59.555.5قطوربوريج

عطية    55173 سعد محمد سعد أ   محمد ت الجديدة 21.51015.5148.514.510.555قطوربوريج

عبدالدايم   55174 صابر عصام أ   محمد ت الجديدة 20.571511.57.514.51165قطوربوريج

الهباب    55175 حسن عبدالحكيم عبدالمحسن أ   محمود ت الجديدة 321118137.51814.565قطوربوريج

النحاس    55176 حامد عبدالرحمن عنتر أ   مصطفى ت الجديدة 34.5151913.511.5181365قطوربوريج

رشدان    55177 هنداوى الشافعى الشافعى أ   نادر ت الجديدة 26.5151784.5141453.5قطوربوريج

الدسوقي    55178 غريب حسن حسن أ   نبيل ت الجديدة 31.515.517.597.51814.565قطوربوريج

عطية    55179 سعد محمد قطب أ   يوسف ت الجديدة 201013.57.53.56.51365قطوربوريج

قنديل    55180 مصطفى ابراهيم عبدالفتاح أ   اسلم ت الجديدة 28.51213.557.515.51855.5قطوربوريج

حلوة    55181 القطب محمد القطب أ   اسماء ت الجديدة 3827.519.513.5152014.575.5قطوربوريج

ابوحجر    55182 عبدالحميد لطفى مسعود أ   امال ت الجديدة 392819.51413.519.515.595.5قطوربوريج

شكر    55183 موسى صالح رضا أ   امانى ت الجديدة 36.53018.511.515182065.5قطوربوريج

الزفتاوي   55184 مصطفى خالد أ   امل ت الجديدة 14.565.5332.59.562.5قطوربوريج

شكر    55185 موسى صالح رضا أ   امنيه ت الجديدة 39.528.519.75131519.51665.5قطوربوريج

الحويطي   55186 ابراهيم عبدالحافظ أ   امنيه ت الجديدة 3817.51713.513.51913.575.5قطوربوريج

شاهين    55187 محمود محمد مصطفى أ   اميره ت الجديدة 30.5151194121265.5قطوربوريج
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رشدان    55188 هنداوى الشافعى السيد أ   ايـــه ت الجديدة 38.52719.512.515201175.5قطوربوريج

الحويطي    55189 احمد عبدالعاطى حسن أ   ايـــه ت الجديدة 3615178.57.5171465.5قطوربوريج

هيكل    55190 على شحاته محمد أ   ايـــه ت الجديدة 36151911.59.517.516.575.5قطوربوريج

شكر    55191 عبدالحميد ابراهيم ابراهيم أ   حنين ت الجديدة 331015.53.57.512.512.563قطوربوريج

الزفتاوى    55192 على ابراهيم جمال أ   دنيا ت الجديدة 38201611.5142017.563قطوربوريج

سلمة    55193 محمد عبدالشافى محمد أ   دنيا ت الجديدة 34.522181114.5202055قطوربوريج

دياب    55194 حسن محمد محمد أ   رحاب ت الجديدة 1344.522.53.51553قطوربوريج

النجار     55195 شكر ابراهيم على ابراهيم أ   ساره ت الجديدة 28.51552.55141552.5قطوربوريج

مراد    55196 محمد عبدالفتاح وائل أ   ساميه ت الجديدة 3829.519.513.514.5201753قطوربوريج

قنديل    55197 مصطفى ابراهيم نشأت أ   سعاد ت الجديدة 2811.57.55.57.51014.563قطوربوريج

ابوغالية    55198 ابراهيم بكر ابراهيم أ   سماح ت الجديدة 43.5852.5واحد2265قطوربوريج

البلط    55199 عبدالمقصود احمد عبدالمقصود أ   شروق ت الجديدة واحد266.547.58.513.5135قطوربوريج

البنا    55200 حسن محمد وجيه أ   شروق ت الجديدة 194.552.54412.551.5قطوربوريج

العربي    55201 عباس حسن محمد أ   عبير ت الجديدة 29.513.544541842قطوربوريج

الزفتاوى    55202 على محمد على أ   فاطمه ت الجديدة 38.581010.57.5172053قطوربوريج

صقر    55203 مصطفى سيداحمد محمد أ   فاطمه ت الجديدة 3818.514.598.517.52053قطوربوريج

الزفتاوى    55204 على ابراهيم مسعد أ   ليلى ت الجديدة 32.512.54.5810816.553قطوربوريج

الزفتاوى    55205 ابراهيم على حماده أ   مريم ت الجديدة 3518.510910.51519.553قطوربوريج
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ابوليلة    55206 محمد عبدالقوى خالد أ   ملك ت الجديدة 39.53019.51414.519.519.578.5قطوربوريج

شكر    55207 يحى رياض اشرف أ   ندا ت الجديدة 3015.57.53410.51963.5قطوربوريج

هيكل    55208 احمد محمد احمد أ   نها ت الجديدة 24.518.5421.5516.563قطوربوريج

هيكل    55209 احمد محمد احمد أ   هاله ت الجديدة 2715.552.52.571863قطوربوريج

عبدالفتاح   55210 محمــد محمد أ   هبه ت الجديدة 32.513.562.55.51417.564.5قطوربوريج

ابوشوشه    55211 زينهم شبل محمد أ   هدير ت الجديدة 37.52918.51112.5181863.5قطوربوريج

هيكل    55212 كمال منير وائل أ   هدير ت الجديدة 3718.510.53.511.515.51953قطوربوريج

احمد   55213 فضل عزت أ   وفاء ت الجديدة 36.52412.5121214.51954.5قطوربوريج

الحويطي    55214 قطب عبدالله رمضان أ   ياسمين ت الجديدة 3723.577.591318.555قطوربوريج

ناصف    55215 ابراهيم ابراهيم احمد المشتركة   ابراهيم ع بلولة 3728.519121218.519.554.5قطورشبرا

الصعيدى    55216 محمود ابراهيم شريف المشتركة   ابراهيم ع بلولة 32.51573.57.511.51253.5قطورشبرا

على    55217 بشرى رجب اسامه المشتركة   احمد ع بلولة 38302014.515202079قطورشبرا

خلف    55218 عبدالسلم عبدالمقصود السيد المشتركة   احمد ع بلولة 13.58.54.521.54.515.553.5قطورشبرا

ابوضياء    55219 محمد احمد بسيونى المشتركة   احمد ع بلولة 3118.5103.54.513.516.544قطورشبرا

ناصف    55220 رياض عبدالله رفعت المشتركة   احمد ع بلولة 35.52513.59.57.5171054قطورشبرا

الهيتى    55221 السيد محمود سامى المشتركة   احمد ع بلولة 393019.751415201996.5قطورشبرا

البلط    55222 السيد محمد سمير المشتركة   احمد ع بلولة 36.525.514.512101512.552.5قطورشبرا

شوشة    55223 ابراهيم الرفاعى صبحى المشتركة   احمد ع بلولة 3624.510.58.57.5151252.5قطورشبرا

رضوان    55224 عبدالدايم فتحى عبدالعزيز المشتركة   احمد ع بلولة 33.523105.57.5148.554قطورشبرا

البدرى    55225 احمد عبدالرحمن محمد المشتركة   احمد ع بلولة 362313.555131455.5قطورشبرا

دياب    55226 احمد عبدالعظيم محمد المشتركة   احمد ع بلولة 38.51044واحد19.5206.5قطورشبرا

عمارة    55227 محمد على محمود المشتركة   احمد ع بلولة 32.51574.538.514.551.5قطورشبرا

رجب    55228 الشافعى السيد محمد المشتركة   السيد ع بلولة 2010.5522.56.51051.5قطورشبرا
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عمارة    55229 محمد سعيد اسماعيل المشتركة   ايهاب ع بلولة 3320.5103.541012.563.5قطورشبرا

المهدى   55230 محمد عبدالوهاب المشتركة   بلل ع بلولة 36.52816111117.51863.5قطورشبرا

سالم     55231 ابراهيم اسماعيل ايهاب المشتركة   رامى ع بلولة 3518101.5511.51065قطورشبرا

ابوشوشة    55232 عبدالدايم حلمى عرفات المشتركة   رحيم ع بلولة 30.517.57.52.5817.58.553.5قطورشبرا

عبده    55233 بسيونى سعيد محمد المشتركة   سامى ع بلولة 37.529.512811.5191255قطورشبرا

الطنطاوى    55234 الشناوى سليمان منير المشتركة   سليمان ع بلولة 37.525.5119.58.515.511.564.5قطورشبرا

شهاوى   55235 محمد محمد المشتركة   سيف ع بلولة 26.51922.53.53.51163قطورشبرا

المنشاوى    55236 محمد صبحى عبدالقادر المشتركة   صبحى ع بلولة 3323.511.5581112.542.5قطورشبرا

بخيت    55237 عبدالمولى محمود اسماعيل المشتركة   عبدالرحمن ع بلولة 34.52213.5914.516.511.543قطورشبرا

سعد    55238 السيد احمد سعيد المشتركة   عبدالرحمن ع بلولة 614.563.5نصف22.511.52.52.5قطورشبرا

المصرى    55239 عبدالعزيز احمد محمد المشتركة   عبدالرحمن ع بلولة 39.52919.51415201756قطورشبرا

ابوجبين    55240 حسن عبدالرحمن محمد المشتركة   عبدالرحمن ع بلولة 36.524.514141114.515.544قطورشبرا

البدرى    55241 احمد عبدالرحمن محمود المشتركة   عبدالرحمن ع بلولة 185.51299.581443.5قطورشبرا

الهريدى    55242 ابراهيم السيد رضا المشتركة   عبدالله ع بلولة 3110.51310.58.591752.5قطورشبرا

عبدالعزيزالشيخ   55243 عبدالوهاب ياسر المشتركة   عمار ع بلولة 3525.51412121615.545قطورشبرا

اسماعيل   55244 فتحى عماد المشتركة   فتحى ع بلولة 3718.51012.511.51217.543قطورشبرا

النجار    55245 على عزت على المشتركة   كريم ع بلولة 39.522.5101312141143.5قطورشبرا

عيسى    55246 عبدالغنى ابوالمجد عبدالغنى المشتركة   مجدى ع بلولة 8.510.57115.53.516.543قطورشبرا

المنشاوى    55247 احمد زكريا ابراهيم المشتركة   محمد ع بلولة 23.511.51010.57.5511.543قطورشبرا

ابوفدان    55248 على محمد اشرف المشتركة   محمد ع بلولة 3222141312.5111654.5قطورشبرا

الشيخ    55249 السيد احمد السيد المشتركة   محمد ع بلولة 3525.516.5141316.515.544.5قطورشبرا

الجندى    55250 ابراهيم محمد السيد المشتركة   محمد ع بلولة 34.521.51512.58.517.51454.5قطورشبرا

الشرقاوى    55251 محمد محمد السيد المشتركة   محمد ع بلولة 3412108.58111374.5قطورشبرا
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راشد    55252 حسين محمد رضا المشتركة   محمد ع بلولة 32.511.51087.57.514.574قطورشبرا

سلمه   55253 ابوالنصر سلمه المشتركة   محمد ع بلولة 21.5137.57.5778.574.5قطورشبرا

ابوزاهر    55254 بسيونى محمد شلتوت المشتركة   محمد ع بلولة 23.510.55.57.57.578.563قطورشبرا

محمد    55255 مصطفى محمد طلعت المشتركة   محمد ع بلولة 28.58.51010.55149.542.5قطورشبرا

سعد    55256 السيد احمد محمود المشتركة   محمد ع بلولة 2612797.58.51052.5قطورشبرا

محمد     55257 مصطفى محمد وجيه المشتركة   محمد ع بلولة 35271513.513191179قطورشبرا

سلم    55258 اسماعيل فتحى ياسر المشتركة   محمد ع بلولة 29.57.511109.59.51475قطورشبرا

الدسوقى   55259 سمير شريف المشتركة   محمود ع بلولة 32.5241212.5101212.573قطورشبرا

عمارة    55260 على محمد عبدالعزيز المشتركة   محمود ع بلولة 36.52714.512.5913.51574.5قطورشبرا

مرعى    55261 السيد مصطفى السيد المشتركة   مصطفى ع بلولة 33.523177.51018.515.563.5قطورشبرا

الشيخ     55262 قطب محمد عبدالناصر جمال المشتركة   مصطفى ع بلولة 37.524.518129.518.51463.5قطورشبرا

الصعيدى    55263 على السيد محمد المشتركة   معاذ ع بلولة 34.516.51397.517.51464.5قطورشبرا

عبدالسيد    55264 مقاوى مصطفى جمال المشتركة   يوسف ع بلولة 31.523.513.57.581712.574قطورشبرا

الشيخ    55265 امين ابراهيم ايمن المشتركة   اسراء ع بلولة 38.52819.514102016.577قطورشبرا

غانم   55266 السيد جمال المشتركة   اسراء ع بلولة 3226104.52.512.514.553قطورشبرا

المنشاوى    55267 عبدالجواد السيد رضا المشتركة   اسراء ع بلولة 30.516754131763.5قطورشبرا

الطنوبى    55268 عبداللطيف محمد ناصر المشتركة   اسراء ع بلولة 3828.516.51314.5201966قطورشبرا

المجنى    55269 عبدالعزيز عبدالوهاب سمير المشتركة   اسماء ع بلولة 393019.514.514.52019.575قطورشبرا

الكرابيجى    55270 محمد محمود محمد المشتركة   اسماء ع بلولة 34.520107.53.51416.573قطورشبرا

المزين    55271 احمد مصطفى منير المشتركة   اصاله ع بلولة 26151053.511.51973.5قطورشبرا

البسطويسى   55272 احمد بسيونى المشتركة   امنيه ع بلولة 393019.5131519.519.585قطورشبرا

الصعيدى    55273 بسيونى عبدالمهيمن صالح المشتركة   امينه ع بلولة 32.515.57.55.52.5141455.5قطورشبرا

رجب    55274 ابراهيم عبدالفتاح رضا المشتركة   انجى ع بلولة 281665517.515.564.5قطورشبرا
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الديب    55275 عبدالفتاح ابراهيم سعيد المشتركة   انجى ع بلولة 27973.52.51817.583.5قطورشبرا

المليجى    55276 عبدالوهاب محمد رضا المشتركة   ايمان ع بلولة 3827.51913.51319.519.563.5قطورشبرا

الشيخ    55277 عبدالوهاب ابراهيم صبحى المشتركة   ايمان ع بلولة 24.5154.52.521015.563قطورشبرا

العدل    55278 على السيد محمد المشتركة   ايمان ع بلولة 2911.53.55.54131571.5قطورشبرا

ابوجبين    55279 حسن عبدالمنعم ابراهيم المشتركة   ايه ع بلولة 39281911.512201964قطورشبرا

المدبولى    55280 محمد محمدى ابراهيم المشتركة   ايه ع بلولة 38.528181313.5201968قطورشبرا

مخيمر    55281 السيد ابوحسين سامح المشتركة   ايه ع بلولة 392919.513.514.519.519.564.5قطورشبرا

عربان    55282 مصطفى على محمد المشتركة   ايه ع بلولة 36.527.51313.512191874.5قطورشبرا

رزق    55283 بسيونى محمد محمد المشتركة   ايه ع بلولة 261185.5واحد20.513.55قطورشبرا

مبارك    55284 محمد عبدالكريم حموده المشتركة   خلود ع بلولة 26.519445.5111876.5قطورشبرا

المجنى    55285 عبدالعزيز عبدالوهاب صبحى المشتركة   خلود ع بلولة 39.529201515202088قطورشبرا

راشد    55286 محمد محمد محمود المشتركة   دعاء ع بلولة 34.524.51054.5131974.5قطورشبرا

عيسى    55287 ابوالمجد محمد كامل المشتركة   دينا ع بلولة 3724.5117.510.51619.565قطورشبرا

مرعى    55288 قطب ابراهيم رضا المشتركة   رحمه ع بلولة 382418.51081719.575قطورشبرا

رضوان    55289 محمد رشاد عزت المشتركة   رحمه ع بلولة 4.5101955.5واحد30.518.55.5قطورشبرا

الدسوقي   55290 سمير شريف المشتركة   رضا ع بلولة 30.521.552.57.510.51675.5قطورشبرا

الفضالى     55291 محمد احمد السيد رمزى المشتركة   رنا ع بلولة 37.528.511.510.51214.519.584قطورشبرا

عطية    55292 الشحات محمد رضا المشتركة   روان ع بلولة 2923.54.54.57.5112064قطورشبرا

الله     55293 جاد محمد شعبان محمد المشتركة   ريهام ع بلولة 36.52918.513.51519.51986.5قطورشبرا

حسن   55294 ابوالمعاطى احمد المشتركة   ساره ع بلولة 3115.55.521.512.51965.5قطورشبرا

شلتوت    55295 السيد محمد وجيه المشتركة   سلمى ع بلولة 39.52819.7513.515202087.5قطورشبرا

المنوفى     55296 مخيمر مهدى محمد عادل المشتركة   سماح ع بلولة 362810.57.510.5172097.5قطورشبرا

الرفاعى    55297 السيد محمد السيد المشتركة   سهام ع بلولة 383018.514.51219.52077قطورشبرا
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احمد   55298 سلمه احمد المشتركة   شروق ع بلولة 393019.5141519.52088قطورشبرا

الطنطاوى    55299 الشناوى سليمان شرف المشتركة   شروق ع بلولة 393019.513.515202087.5قطورشبرا

عطيه    55300 بيومى مهدى عبدالمنعم المشتركة   شهد ع بلولة 32.526117.5910.52075.5قطورشبرا

الفخرانى    55301 احمد مصطفى رضا المشتركة   شيماء ع بلولة 33.5226.57.52.517.517.566.5قطورشبرا

العدل    55302 محمود خطاب محمود المشتركة   شيماء ع بلولة 38241487.518.51666.5قطورشبرا

شاهين    55303 محمود احمد عبدالعزيز المشتركة   صباح ع بلولة 32.5106.55.53141563قطورشبرا

الشرنوبى    55304 محمد فؤاد رضوان المشتركة   عل ع بلولة 39.5282015152018.566قطورشبرا

ابوعيشة   55305 عبدالجليل ابراهيم المشتركة   علياء ع بلولة 392818151519.513.566.5قطورشبرا

الشيخ    55306 عبدالعزيز عبدالوهاب محمود المشتركة   مريم ع بلولة 39.528.51913152019.576.5قطورشبرا

ابوجبين    55307 احمد فوزى محمود المشتركة   مريم ع بلولة 37.520.514.55.51119.51266.5قطورشبرا

جادالله   55308 محمد احمد المشتركة   مى ع بلولة 382818.513.5142011.567قطورشبرا

عمر    55309 عبدالواحد احمد احمد المشتركة   نورا ع بلولة 39.5301813.51519.513.577قطورشبرا

شعبان    55310 العجمى بسيونى محمد المشتركة   نورا ع بلولة 36.510.54.5281811.566قطورشبرا

الدين    55311 صلح على عبدالحميد المشتركة   نورهان ع بلولة 37.526.513.51213.52011.566قطورشبرا

ندا    55312 محمد محمود سعيد المشتركة   هاجر ع بلولة 2912.573.58.5169.576قطورشبرا

الشيخ    55313 احمد محمد عبدالهادى المشتركة   هاجر ع بلولة 7.518.56.566نصف25.59.55قطورشبرا

المنشاوى     55314 عبدالجواد فتحى ايمن المشتركة   هبه ع بلولة 34.518.514.59.5122016.566قطورشبرا

حماد    55315 بسيونى محمد بسيونى المشتركة   هبه ع بلولة 36.52915.51111.52015.566.5قطورشبرا

محمد   55316 عبدالشفوق حسن المشتركة   هبه ع بلولة 4.518.51066.5واحد27.537.5قطورشبرا

حماد    55317 بسيونى محمد بسيونى المشتركة   هدى ع بلولة 382615.58.51018.512.566.5قطورشبرا

حسن   55318 محمد خالد المشتركة   هدى ع بلولة 35.521135.59.5191467قطورشبرا

الفضالى    55319 محمد السيد محمد المشتركة   هدى ع بلولة 38.53017.513.51519.51366.5قطورشبرا

حسان    55320 ابراهيم حسان صبحى المشتركة   هدير ع بلولة 20.515102413.510.565.5قطورشبرا
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ابودهب    55321 عبدالسلم محمد رضا المشتركة   وفاء ع بلولة 31181089.515.51366.5قطورشبرا

دويدار    55322 محمد عبدالسلم احمد المشتركة   ولء ع بلولة 3627.517111119.515.566.5قطورشبرا

عاصى    55323 محمد مبروك ابراهيم المشتركة   ياسمين ع بلولة 33196.559.5171266قطورشبرا

مقاوى    55324 مصطفى محمد ايمن المشتركة   ياسمين ع بلولة 3527189.511.519.515.566.5قطورشبرا

الرفاعى    55325 السيد محمد خالد المشتركة   ياسمين ع بلولة 3827.517.511.5121915.567قطورشبرا

ابومندور    55326 دويدار محمد دويدار المشتركة   ياسمين ع بلولة 28166.547.516.51163.5قطورشبرا

المرادنى    55327 عبدالوهاب محمد خالد 33.52416.514.751219.512.563قطوراحمد

موسى    55328 عبدالفتاح محمد صبحى 28.581554.51313.563قطوراحمد

صالح    55329 السنوسى محمود عماد 37.52618.5101119.514.553.5قطوراحمد

مخيمر    55330 السيد ابوحسين محمود 2410.57.53411.514.555قطوراحمد

قاسم    55331 محمد احمد محمود 3415134316.51666قطوراحمد

عبدالمولىمش    55332 فؤاد عزمى 27.512.512.544.51713.565قطوراسلم
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عبدالعزيزالمرادنى   55333 محمود عبدالعزيز 35.5261513.511.519.51966قطوراياد

الشورى    55334 محمد عبدالعزيز خيرى 34.5201311.57.517.517.555.5قطورحازم

ابوضياء    55335 رمضان صبحى محمود 33.52613.57.57.51817.565قطورخالد

حجازى    55336 عبدالفتاح محمود على 3726.513.51113.51915.565قطوررمضان

عثمان    55337 عبدالهادى رياض شوقى 3326.5178.57.518.514.566قطورزياد

موسى     55338 محمد محمود محمد الدين 37.527.52013.515201866قطورسيف

دويدار    55339 محمد عبدالوهاب محمد 20.515102.531214.565قطورشاهر

المدادنى    55340 احمد عبدالحميد محمد 35.518.5114.52.51816.565قطورعبدالحميد

حجازى    55341 محمد عبدالحميد محمود 3620.51287.517.514.563.5قطورعبدالحميد

جمعه    55342 عطيه السيد اسماعيل 3830191312.519.517.585.5قطورعبدالرحمن

نجم    55343 السيد عبدالوهاب رضا 3728197.592017.585قطورعبدالرحمن

عياد   55344 عبدالوهاب اسماعيل 36.51516.55.551915.585قطورعبدالوهاب

عبدالدايم   55345 فتحى خيرى 3216.5167.55.519.516.585.5قطورفتحى

طاهر    55346 احمد يوسف رجب 31.522.516.57.57.52017.565قطوركامل

نجم    55347 بسيونى كرم رمضان 382919.513.513.5201675.5قطوركرم

موسى    55348 عبدالشفوق محمد احمد 36251710819.515.565.5قطورمحمد

موسى    55349 محمد محمود احمد 35.524.514.59.511.5181669قطورمحمد

هلل    55350 حامد السيد حامد 35.526.517.5111219.515.568قطورمحمد

موسى    55351 عبدالوهاب زين شادى 36.526.514.57.57.518.51076قطورمحمد

موسى    55352 عبدالفتاح على عبدالعزيز 31.5177.57.53.510.51277.5قطورمحمد

قاسم    55353 احمد محمد فتحى 29.5157.54.55.513.51378.5قطورمحمد

الدراجينى    55354 عبدالسلم حسين كمال 33.511.511.59815.516.578قطورمحمد

مخيمر    55355 السيد ابوحسين محمود 2393251412.566قطورمحمد
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نجم    55356 محمد سعيد محمود 24103.524.51413.556.5قطورمحمد

عبدالدايم    55357 عبدالقادر فتحى منتصر 27.516.577.57.512.513.579قطورمحمد

فتيح   55358 احمد احمد 18.51077.57.515.51689قطورمحمود

عبدالدايم    55359 مصطفى صبحى اشرف 362815.512.5819.515.589قطورمصطفى

موسى    55360 عبدالقادر عبدالوهاب اسامه 39.529191512.5201789.5قطورمهند

نجم    55361 احمد محمد محمد 32.52212.57.55.5151479قطوريوسف

موسى    55362 عبدالواحد محمود خالد 382615131116.51679قطوراسراء

عبدالدايم    55363 مصطفى صبحى اشرف 382918.5121419.51389قطورامال

النجار    55364 على السيد عبدالرحيم 341611.57.5818.51277.5قطورامنيه

راضى    55365 الدسوقى صبرى فؤاد 26.585.57.54.511.51176.5قطوراميره

الدراجينى    55366 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 3315733.5131488.5قطورايه

عبدالدايم    55367 عبدالفتاح محمد محمد 382815.511.53.51816710قطورحكمت

موسى    55368 عبدالفتاح السيد محمد 36211613.57.519.512.579.5قطورحنين

عبدالقادرعامر   55369 رجب رأفت 39.5281713.5142016710قطوررانيا

فتيح    55370 محمد محمود محمد 39.5261613.514.52015710قطوررحمه

درويش    55371 حسن محمد رضا 31.52810.55.57.51913.585قطورروان
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جمعه    55372 السيد محمد خالد 36.527.512.51410.519.513.585قطورروضه

حسين    55373 عبدالوهاب ابراهيم نصر 36.522128.55.516.51175قطورروضه

موسى    55374 عبدالفتاح على محمود 35.515.5107.5516.51475قطورسحر

الفقى    55375 محمد محمد سليمان 373016.51212201685قطورشروق

عويضه    55376 محمود فتحى عبدالمنعم 36.52816.51211201685.5قطورشروق

الشورى    55377 حسين السيد عبدالله 25157.54.57.5181385قطورشهد

حجازى    55378 محمود محمد محمود 3422127.591812.586قطورشهد

الدراجينى    55379 على اسماعيل احمد 35.516.5107.57.517.51388.5قطورشيماء

نجم    55380 محمد عيد رمضان 38.524171412.519.513.597قطورشيماء

رجب   55381 حسن محمد 38.52815.581119.7515.585.5قطورصفاء

ابوسيداحمد   55382 السيد سعيد 38.52918.513.514.519.7516.587قطورفرحه

السطى    55383 محمد ابراهيم عبدالمعطى 271910108.516.512.575.5قطورمريم

عطيه    55384 السيد مصطفى صبرى 393019.5151519.51778.5قطورمنار

ابوضياء     55385 عبدالقادر يوسف سيد الله 2811.555513.511.582.5قطورمنه

موسي     55386 عبدالفتاح محمد عادل الله 3925.5161413.519.51685قطورمنه

الدراجيني   55387 عبدالفتاح كمال 37.51811.510121915.585قطورناريمان

الدراجينى    55388 محمد محمد عادل 33.524147.510.51915.565قطورنورهان

ياسين    55389 محمد ابراهيم صبحى 38.52919141519.7515.562.5قطورهاجر

عبدالدايم    55390 عبدالفتاح زكريا عبدالفتاح 3319123.52.518.514.582.5قطورهناء

عمر    55391 عبده على محمد 362214.51311.519.514.595قطورهناء

ليلة    55392 ابراهيم احمد اشرف نباص      ابراهيم بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.518.51044.51712.575قطورالشهيد

هللى    55393 السيد ابراهيم السيد نباص      ابراهيم بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 35.519.511.57.5416.51456.5قطورالشهيد

عزام    55394 حسن ابراهيم حسن نباص      ابراهيم بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 12.512.575واحد2712.5101.5قطورالشهيد
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رضوان    55395 احمد زكريا السيد نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 29.5121022.511.51175قطورالشهيد

زهران    55396 السيد محمد جمال نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 912.55.53.51.5111163.5قطورالشهيد

دويدار    55397 توفيق يوسف خالد نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3226.5105.53.515.513.576قطورالشهيد

الصعيدى    55398 محمد سعد راضى نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3024.5652.515.511.576قطورالشهيد

المراكبى    55399 السيد جلل رامى نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 36.526108.54.51813.565قطورالشهيد

مغاوى    55400 عبدالحميد وهبه عبدالحميد نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 12.511.567.54.5108.563قطورالشهيد

جنانة    55401 سيداحمد صادق عبدالقادر نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 12.510.52369664.5قطورالشهيد

حموده    55402 محمد احمد محمد نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 2828135.53.75191775قطورالشهيد

شاهين   55403 السيدقطب محمد نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 37.520198.582014.568قطورالشهيد

عيد   55404 محمد محمد نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 372319.597.5201666قطورالشهيد

ابوبدوى    55405 عبدالحميد محمد مرسى نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3321158.55191356قطورالشهيد

عبدالله    55406 عبده السيد نصر نباص      احمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 321911.58.5619.51467.5قطورالشهيد

خضر    55407 على بسيونى على نباص      اشرف بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 28121035.5141063.5قطورالشهيد

عزام   55408 ابراهيم محى نباص      اشرف بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 2628186.56.25191475قطورالشهيد

ابوصيره   55409 السيد انور نباص      السيد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 2011.56.53.5610.51043قطورالشهيد

مبروك    55410 محمود انور رشدى نباص      انور بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 2011.5101.5513.5872.5قطورالشهيد

الصاوى    55411 عبدالمحسن محمد احمد نباص      ايهاب بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 27.5251010614.51246قطورالشهيد

شكر    55412 حسن السيد حسن نباص      حسام بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 2816.5128.59.51611.584قطورالشهيد

درويش    55413 غريب محمد حسن نباص      حسام بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 168.575.58.514773.5قطورالشهيد

العيارى    55414 محمد حافظ يحيى نباص      حسام بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 35.52518.510.59.5191774قطورالشهيد

منسيه    55415 عبدالمنعم محمد رمضان نباص      حسن بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 24111057.516.512.563.5قطورالشهيد

خطاب   55416 عبدالمعطى ابراهيم نباص      خطاب بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 17.56.5105.5614.513.553.5قطورالشهيد

الجوهرى   55417 احمد ابراهيم نباص      رضوان بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 24.5777.57.5121383.5قطورالشهيد
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راضى    55418 عبده حسن ماهر نباص      زياد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 187.567.55.510.5776قطورالشهيد

دويدار    55419 بكر فتحى احمد نباص      سامر بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 20.51564511883.5قطورالشهيد

ابوسنه    55420 عبدالحميد جمال الدين نباص      سيف بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 185.545.53.57.5863قطورالشهيد

عبدالكريم    55421 جوده حسن طارق نباص      سيف بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 237.54.52.567.5662قطورالشهيد

تمراز    55422 جمعه السيد ربيع نباص      شادى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 161578.581210.564قطورالشهيد

ابوسيد    55423 على محمد احمد نباص      عبدالرحمن بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 201710.57.5813.51174قطورالشهيد

فضل    55424 اسماعيل محمد سمير نباص      عبدالرحمن بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 311512.59.5812.51184قطورالشهيد

ابوحسن    55425 ابراهيم عبدالواحد محمد نباص      عبدالرحمن بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 138.55.55.57.512.51063.5قطورالشهيد

ليله    55426 على ابراهيم شوقى نباص      عبدالمنعم بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 20.5553.57.591083.5قطورالشهيد

خضر    55427 عبدالوهاب محمد رياض نباص      عماد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 14.59.55.557.5111083قطورالشهيد

ليله    55428 رمضان حسنى خالد نباص      عمر بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 218.5757.513.51384قطورالشهيد

العيارى   55429 محمد حسن نباص      عمرو بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 22.510.5104.57.515.513.574.5قطورالشهيد

الكتامى    55430 رمضان محمد احمد نباص      فارس بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 291513.57.58.515.51574قطورالشهيد

العيارى    55431 محمود فتحى محمد نباص      فتحى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3215.5167.59.517.514.574.5قطورالشهيد

العيارى    55432 عطا محمد عطا نباص      كريم بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 342619.59.5817.51977قطورالشهيد

الخليفى    55433 حامد عبدالجليل ابراهيم نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 393019.7512132016.578.5قطورالشهيد

الكتامى    55434 احمد عبدالواحد احمد نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3829201314.52016.579.5قطورالشهيد

ابوصيره    55435 محمد شعبان جمعه نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 251917.587.518.514.569قطورالشهيد

الصاوى    55436 عبدالمحسن محمد حمدان نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 392017.57.57.51711.554.5قطورالشهيد

عبدالعزيز   55437 محمد حمدى نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 33.526177.55.516.512.575.5قطورالشهيد

دويدار   55438 اسعد خالد نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 201010.55.5413.515.565قطورالشهيد

درويش    55439 محمد امين رضا نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 21.516105.57.514.511.568قطورالشهيد

علم    55440 حسن سعد رمضان نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 24151297.51513.564قطورالشهيد
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صقر    55441 محمد حافظ صبحى نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 23231610.58.515.516.556.5قطورالشهيد

عبدالعال    55442 احمد الغمرى عبدالباسط نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.5282013.514.7519.751969.5قطورالشهيد

علوانى    55443 محمود نبيه عيسوى نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.5292013.51419.751879.5قطورالشهيد

دويدار    55444 توفيق يوسف ياسر نباص      محمد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 37.5302012.514.7519.519.577.5قطورالشهيد

ابوالمجد    55445 محمود شعبان احمد نباص      محمود بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 30.52316891715.555قطورالشهيد

سيداحمد    55446 احمد عبدالصمد احمد نباص      محمود بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3217177.57.51914.556.5قطورالشهيد

زايد    55447 طلبه مصطفى محمد نباص      مصطفى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 332417.59.57.519.51768قطورالشهيد

خضر    55448 عبدالفتاح مصطفى هشام نباص      مصطفى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 18.519.516.55.57.517.51657قطورالشهيد

ابوضياء    55449 عبدالمجيد مصطفى وجيه نباص      مصطفى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 26.518.51211.51016.51748.5قطورالشهيد

عرفه    55450 مصطفى اسماعيل محمد نباص      معاذ بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 36271812.511.518.519.559.5قطورالشهيد

فوده    55451 محمود كامل محمود نباص      مهند بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 35.5301713.510.5181778.5قطورالشهيد

الكتامى    55452 محمد كمال السيد نباص      اسراء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3821.5107.5917.516.587قطورالشهيد

جمعه    55453 على عبدالعظيم ايمن نباص      اسراء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 26.511227.5912.587.5قطورالشهيد

فلطه   55454 لطفى محمد نباص      اسراء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 34.5245.58.57.516.516.589قطورالشهيد

ابوصيره    55455 محمد السيد سعيد نباص      اسماء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3624.51197.519.514.578قطورالشهيد

فضل    55456 اسماعيل محمد صلح نباص      اسماء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 37.52311.5121019.51688قطورالشهيد

ابوضياء    55457 على حسن عبدالباسط نباص      اسماء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 372614.58.510.5171877.5قطورالشهيد

القطب    55458 عبدالخالق قطب ابراهيم نباص      امانى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38261613.51116.51977.5قطورالشهيد

بسيونى    55459 ابوشعيشع محمود محمد نباص      امل بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 27157.595111488قطورالشهيد

زايد      55460 طلبه مصطفى محمد نباص      امل بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 31.517.510107.51415.576.5قطورالشهيد

الشقرفى    55461 محمد احمد محمد نباص      امنيه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 23.515.557.52.513.516.555قطورالشهيد

العيارى    55462 على على منتصر نباص      انجى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3111.558.57.512.515.589قطورالشهيد

محمد    55463 عبدالله احمد محمود نباص      جيهان بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3623.510117.518.51779قطورالشهيد
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اسماعيل     55464 عبدالعزيز الله جاب اسماعيل نباص      حبيبه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 392919.51514.75202079قطورالشهيد

راضى    55465 ابراهيم فتحى فتحى نباص      خلود بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 39.52919.513.5152020710قطورالشهيد

العيارى    55466 محمود فتحى محمود نباص      خلود بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 403019141519.751989.5قطورالشهيد

زايد      55467 طلبه مصطفى محمد نباص      دنيا بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3221.511.597.517.516.577.5قطورالشهيد

عزام    55468 محمد امام السيد نباص      دينا بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 271558.57.5161677قطورالشهيد

عزام   55469 محمود ابوالعنين نباص      رانيا بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 37.528.516.514.51219.515.589.5قطورالشهيد

السيد   55470 ابراهيم رفعت نباص      رحاب بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 32.519109.57.515.51478قطورالشهيد

رخا    55471 بسيونى محمد بسيونى نباص      روان بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 31.517612.57.516.51667قطورالشهيد

زهران    55472 السيد عبدالبديع السيد نباص      رويدا بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 403019.514152018710قطورالشهيد

فوده    55473 محمود ابراهيم السيد نباص      سالى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3726.51612.511.517.51168قطورالشهيد

ابوبرده   55474 سالم على نباص      سلمى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 4025.51913.514.519.7514.589.5قطورالشهيد

حجازى    55475 عبدالله محمد هانى نباص      سما بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.5301913.5151915810قطورالشهيد

السيد   55476 محمد السيد نباص      سماح بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3318.513.59.5516.513.547.5قطورالشهيد

جويده    55477 عبداللطيف جويده رشوان نباص      سميحه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3625.518.5118.518.514710قطورالشهيد

دويدار    55478 بكر فتحى بكر نباص      سهيله بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.525107.57.5181379قطورالشهيد

العيارى    55479 حسين بدير حسين نباص      سهيله بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 402919.751314.52019.5910قطورالشهيد

سليم    55480 ابراهيم محمد اسامه نباص      شاهنده بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 35.5191797.51717.587.5قطورالشهيد

العيارى   55481 توفيق محمد نباص      شاهنده بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3727161111.51712.579قطورالشهيد

ابوبرده    55482 على محمد النادى نباص      شاهيناز بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 4028.519.511122015.5810قطورالشهيد

حبلص    55483 عبدالفتاح محمد عبدالعزيز نباص      شريفه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 14.511.563.53.597.578قطورالشهيد

الكتامى    55484 اسماعيل صدقى عزيز نباص      شمس بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 35.517138.57.5171378.5قطورالشهيد

بدوى    55485 احمد فاروز سامى نباص      شهد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 35.528.512.510.59151578.5قطورالشهيد

راضى    55486 عبده محمود عبده نباص      شهد بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.53017.511152017.579.5قطورالشهيد
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على    55487 محمد السيد احمد نباص      شيماء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 403018.513152016.579.5قطورالشهيد

زلط    55488 على عبدالمحسن على نباص      عبير بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 2525.5105.57.51611.579قطورالشهيد

حجازى    55489 احمد عبدالخالق محمد نباص      علياء بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 22117.524.511.51076قطورالشهيد

حسن    55490 محمد عبدالمجيد ياسر نباص      فايزه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 2718.554.54.513.51066.5قطورالشهيد

المنوفى    55491 محمد السيد احمد نباص      فرحه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 22.51573.53141077.5قطورالشهيد

حجازى    55492 محمود محمد محمود نباص      مروه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 403019151519.51987قطورالشهيد

درويش    55493 احمد عبدالمنعم احمد نباص      ملك بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3825.51614.59.517.51473.5قطورالشهيد

درويش    55494 احمد فؤاد حسن نباص      منار بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 29.520109.5111712.563.5قطورالشهيد

ليله     55495 رمضان صبحى الشوادفى الله نباص      منه بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 37.53018.514.751519.518.567.5قطورالشهيد

مليس    55496 عبدالغنى زكى ماهر نباص      مى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 39.52919.51415201977.5قطورالشهيد

خضر    55497 على عبدالقادر وائل نباص      ميرنا بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 39.52919.5151519.751867.5قطورالشهيد

حميده   55498 عبدالرازق مجدى نباص      نجوى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 39.52819.51515202068قطورالشهيد

الله    55499 نعمه عبدالعليم ابراهيم نباص      ندى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 34.5101312816.51473قطورالشهيد

القطب   55500 عبدالخالق ايمن نباص      نوران بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 39.5302014.514.752019.566.5قطورالشهيد

هللى    55501 السيد ابراهيم محمد نباص      نورهان بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.51816.5137.51917.585قطورالشهيد

السباعي   55502 عبدالحافظ ياسر نباص      نورهان بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 393019.751413.5201986قطورالشهيد

غنيم    55503 السيد سعد جمعه نباص      هايدى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 35.5195129.51216.565قطورالشهيد

حمدو    55504 ذكى رفعت ذكى نباص      هايدى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 37.5281814.513.517.519.586قطورالشهيد

صقر    55505 حافظ صلح طارق نباص      هدير بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 3828189.7514.75181787.5قطورالشهيد

مصطفى    55506 محمد احمد محمد نباص      يارا بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 38.5281914.51319.7518.597قطورالشهيد

صقر    55507 حافظ صلح اسامه نباص      ياسمين بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 352110131112.516.574.5قطورالشهيد

ابويوسف    55508 احمد كمال ابشام نباص      يمنى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 34221012.51113.516.585قطورالشهيد
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زهران    55509 مصطفى عبدالرؤف ياسر نباص      يمنى بشبرا راضى عبده احمد مصطفى 39.53017.514.512.52017.566.5قطورالشهيد

عيسى    55510 ابراهيم حامد ابراهيم 2818111110.516.51565.5قطوراحمد

مجاهد    55511 عبدالعال محمود ابراهيم 27.5241013.5111717.575.5قطوراحمد

ابوضياء    55512 راغب صبحى تحسين 22.511105311.51075.5قطوراحمد

بطاح    55513 ابوزيد احمد حسن 22.58103310.510.574.5قطوراحمد

ابوضياء    55514 احمد محمد رمزى 1910102.52101073.5قطوراحمد

صالح    55515 محمود عبدالوهاب عبدالشافى 10.5610.52312.5663.5قطوراحمد

مجاهد    55516 عبدالقوى سمير وحيد 19.5151123.514.512.554قطوراحمد

جمعه    55517 على محمد ابراهيم 37.52919.510.510.5201888قطوراسامه

مجاهد    55518 عبدالفتاح السيد صبحى 37.52819.512.510.5181887.5قطورالسيد

مجاهد     55519 عبدالمجيد عاطف صلح محمد 1110101.53.5131383قطورالسيد

جمعه    55520 على محمد احمد 3528189.5101917.587قطورامجد

الحبشى   55521 حامد عبدالسلم 991022105.552قطورامير

ابوالنجاه    55522 عوض محمد رمضان واحد13.58102211.555قطورجواد

بطاح    55523 عبدالفتاح الحسينى مسعد 15.515105.51.513782.5قطورحسين

قطب    55524 عبداللطيف محمد حماده 169102.52.512.514.583.5قطورخالد

عبدالقادر   55525 ابراهيم محمد 157101.51.5108.573قطوررضا

بطاح    55526 محمد سعيد اشرف 35.51515107.517.51683.5قطورسعيد

مجاهد    55527 عبدالقوى سمير ايمن 26.56107.5212.51373قطورسمير

العيارى    55528 عبدالصمد محمود 12.5573واحد155104قطورسيفسمسم

الدماطى    55529 بسيونى فوزى عادل 19.58107.5311.51172.5قطورطارق

غازى   55530 خميس سعد 20810421210.562.5قطورعبدالرحمن

العيارى    55531 عبدالصمد محمود سمسم 18.56108213.51062.5قطورعماد
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بطاح    55532 محمد محمد جمال 3623121211.518.515.589قطورعمرو

عيسى   55533 امام محمد 36.52714139.51816.589.5قطورعمرو

بطاح   55534 عبدالرحمن عبدالرازق 24.51512105.515.514.578قطورفارس

بطاح    55535 عيد احمد السيد 382818.5138.51816.575قطورمحمد

مجاهد    55536 عبدالقادر فوزى السيد 37.5301913.512.5201565قطورمحمد

مجاهد    55537 عبدالعال محمد عماد 37281814.75121915.555قطورمحمد

محمد    55538 جاد محمد وائل 33.525151311.517.515.565.5قطورمحمد

ابوالمجد    55539 محمد عبدالرازق وجيه 33.52416.5121018.51579قطورمحمد

عيسى    55540 ابراهيم محمود محمد 34.51511.59.57.5151576قطورمحمود

العربى    55541 عبدالونيس محمود محى 676.552.52.51174.5قطورمحمود

حامد   55542 ابوالقتوح ربيع 27.5116.59.57.5121287.5قطوراسماء

ابوضياء    55543 احمد عبدالمجيد رمضان 32.51110.59.57.515.51287.5قطورانجى

بطاح    55544 عبدالفتاح سعيد محمود 37231912.57.519.510.588.5قطورانجى

ابوخليفه    55545 حسن محمود طلعت 36.51813.5137.5171598.5قطورايمان

بطاح    55546 محمد محمد 39.53019.514.513.5201768.5قطورايناسعصام

ابوضياء   55547 عبدالغفار عبدالنبى 382416.51210.51714.579قطورايه

بطاح    55548 عيد عبدالشفوق رمضان 36.5211511817.51789قطوربسنت

جاد   55549 محمد احمد 362217.511.57.5171689قطوردنيا

بطاح    55550 حسن ابوزيد السيد 29.517119.531414.576.5قطوردنيا

صالح    55551 عبدالوهاب محمود ابراهيم 25.55117.52.5614.554.5قطوررانا

جاد   55552 عبدالستار ابراهيم 31.5211295.5158.572.5قطوررحمه

عيسى    55553 احمد امام شريف 392819.5131018.51478قطورسهيله

نصير    55554 الشملى محمد رضى 37.525179.591914.592قطورشاهنده
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ابوالفتوح   55555 محمد ناجى 37.52717107.51915.584.5قطورشاهنده

البلقينى   55556 عبدالرؤوف ابراهيم 35.52416.5107.51915.582.5قطورمريم

بطاح     55557 محمد احمد اشرف الله 301913.5117.5171474.5قطورمنه

مجاهد    55558 عبدالقادر فوزى نشأت 352413.5118.517.515.582.5قطورنانسى

عيسى    55559 احمد صبحى محمود 382619121019.51589قطورندى

مختار   55560 يونس محمود 32201010817.512.583.5قطورندى

قطب    55561 محمد عبدالرحمن منتصر 33.52017127.5181689قطورنعمه

مجاهد    55562 عطيه السعيد ياسر 3525171391916.575.5قطورنيفين

الست    55563 احمد عبدالرسول تامر 37281812101911.574قطورهناء

الزمار    55564 ابراهيم السيد رضا بنين   ابراهيم ع الملق 331815.51311.518.516.575قطورابشواى

السوداني    55565 توفيق حسن اسامه بنين   احمد ع الملق 36272014.514201674.5قطورابشواى

الخياط    55566 محمد عمر العيسوى بنين   احمد ع الملق 22.515107.52.516.518.563.5قطورابشواى

ملوه    55567 المرسى فؤاد المرسى بنين   احمد ع الملق 201554.54.5131441.5قطورابشواى

محمدمشالى   55568 على حسين بنين   احمد ع الملق 2811107.57.518.515.543قطورابشواى

سالم    55569 محمد محمد رشاد بنين   احمد ع الملق 37.52819.513152016.545.5قطورابشواى

الهندي     55570 احمد توفيق احمد سيد بنين   احمد ع الملق 382919.51314.5202075قطورابشواى

الضاحي    55571 محمد بدير فتحى بنين   احمد ع الملق 32.53018.5129.5201577قطورابشواى

ابوشمعة   55572 المرسى محمد بنين   احمد ع الملق 3222127.551612.552قطورابشواى

الحجر    55573 حلمى سعد ياسر بنين   احمد ع الملق 34.5231811.512.52018.575قطورابشواى

رسلن   55574 احمد جمعه بنين   اسلم ع الملق 37.5271712.51419.51874قطورابشواى

مقلد     55575 احمد محمد احمد سيد بنين   ايمن ع الملق نصفواحد342316101218.512قطورابشواى

الشهاوي    55576 حسن حسن وليد بنين   حسن ع الملق 36.5291913.513.519.51863قطورابشواى

ابوشمعة    55577 احمد عبدالسلم عبدالرازق بنين   ربيع ع الملق 382819.5131319.517.533.5قطورابشواى
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الفرت    55578 محمد رجب ايمن بنين   رجب ع الملق 31111084.5161443قطورابشواى

غياتى    55579 احمد عبدالفتاح صبحى بنين   عبدالفتاح ع الملق 36.52818.513132016.553.5قطورابشواى

سعدون    55580 عبدالفتاح عبدالوهاب محمد بنين   عبدالوهاب ع الملق 30.52110129.519.51642.5قطورابشواى

ابوعجيزه   55581 عبدالحميد عبدالكريم بنين   على ع الملق 27201037.5181462قطورابشواى

الدليل    55582 فرج راغب محمد بنين   فتحى ع الملق 38.52616.513919.515.542قطورابشواى

زيان    55583 عبدالقادر فرج علء بنين   فرج ع الملق 28.51111.54.57.51213.551.5قطورابشواى

طيبة    55584 ابراهيم محمد ابراهيم بنين   محمد ع الملق 331510.537.514.510.562قطورابشواى

عجيز    55585 محمد عيد ايمن بنين   محمد ع الملق 35.52311.57.5817.51543.5قطورابشواى

عباس   55586 السيد جلل بنين   محمد ع الملق 28810.58816.51333قطورابشواى

سعدون    55587 سيداحمد محمد سعدون بنين   محمد ع الملق 33.5181297.5181344قطورابشواى

المزين   55588 ابراهيم صلح بنين   محمد ع الملق 33.516127.57.517.512.544قطورابشواى

متولي    55589 محمود مصطفى طارق بنين   محمد ع الملق 258632.5127.543.5قطورابشواى

الحجر    55590 بسيونى عبدالحميد عادل بنين   محمد ع الملق 23.597.51.52.5128.544قطورابشواى

ملوه   55591 عبدالغنى على بنين   محمد ع الملق 37.52517.512.512.5191374.5قطورابشواى

قطب    55592 احمد محمود احمد بنين   محمود ع الملق 373012128.518.51644.5قطورابشواى

ملوه    55593 عبدالسلم عبدالستار اشرف بنين   محمود ع الملق 30.518107.57.513.510.555.5قطورابشواى

الزمار    55594 محمد ابراهيم محمود بنين   محمود ع الملق 18.5155.57.55105.554.5قطورابشواى

متولي    55595 محمود مصطفى هانى بنين   محمود ع الملق 27.518107.5411.51254قطورابشواى

حجازي   55596 عبدالعزيز السعيد بنين   مصطفى ع الملق 36261511.511.5191344قطورابشواى

السوداني    55597 توفيق حسن علء بنين   مصطفى ع الملق 382717.51313.519.514.554.5قطورابشواى

شلتوت   55598 منصور محمد بنين   مصطفى ع الملق 32.51512.57.57.5171455قطورابشواى

يونسشمس     55599 على محمد محمد بنين   يوسف ع الملق 3621107.57.516.51545.5قطورابشواى

الجخو   55600 عبدالوهاب وليد بنين   يوسف ع الملق 307104.5218.51042.5قطورابشواى
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الدليل    55601 عبدالحميد فرج وليد بنين   يوسف ع الملق 2611.56.53.54.51313.544قطورابشواى

الخياط    55602 ابراهيم عبدالوهاب السيد 2816.55.57.57.513.510.565.5قطوراحمد

عباس    55603 محمد احمد ايمن 30.518.56.58.57.5151255قطوراحمد

ابوجليل    55604 محمود حسنى رفيق 3525.51011.5817.51455.5قطوراحمد

داود    55605 حموده محمد سامح 3721.5141311.51916.566.5قطوراحمد

ابواسماعيل   55606 احمد ابراهيم 38201413.5111915.566.5قطورالبراء

جاد    55607 محمد نصر عبدالسلم 36.523.513.513.510.51816.566.5قطورامير

شمس    55608 الزرقانى الشحات احمد 3125.517.513.59151345قطورخالد

عفيفى    55609 حسن السيد كامل 32281714131812.557قطورزياد

السملوى    55610 سالم عاطف حمزه 32.52916.51414191058قطورعبدالرحمن

الشيخ    55611 احمد يوسف طارق 271616.5109131445قطورعلى

ملوه    55612 ابراهيم ابوالمجد علء 2915149.5101515.555قطورمجدى

ابوزياده    55613 السيد ابراهيم رشدى 2818.5169.5101413.555قطورمحمد

البنا    55614 سيداحمد حسن عزت 31.515171110.514.51544قطورمحمد

عامر   55615 عبدالوهاب عصام 20.511.5124.551014.553.5قطورمحمد

لبن    55616 ابراهيم شبل ابراهيم 321315.58.581614.553.5قطورمصطفى

داود    55617 ابواليزيد وهبه محمد 32.5191712.59.5171553.5قطورمصطفى

ابوسالم    55618 بيومى عبدالحميد حازم 33.521.513.5910.51813.553.5قطوراسماء

الجخو    55619 محمود فاروق عادل 3627.514.513.512.5191555قطوراسماء

غياتى    55620 على صابر السيد 31.5241512.5818.51145.5قطورايه

الشناوى    55621 درويش السيد منصور 3724.51813.514.51819.564.5قطورحسنه

ربيع    55622 يوسف توفيق وليد 342012.57.59.515.511.565.5قطورحنان

داود    55623 الششتاوى احمد حامد 262310.511.511.51713.565قطوررشديه
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الدلتونى    55624 ابوريه صلح احمد 36.52210.58.510.5131054قطورزينب

القط    55625 عطيه محمد عبدالرازق 29.514117.510151154.5قطورساره

ابوجليل   55626 صديق السيد 37.52920151519.7514.545.5قطورشروق

الفار   55627 صبحى عطيه 31.518159.58.517.514.545.5قطورفاطمه

حسانين    55628 محمد فوزى امين 32.51514.57.57.514.51445.5قطورلمياء

الششتاوى   55629 السيد كامل 28107.510.52.51112.552قطورابراهيم

لقوشه    55630 ابراهيم السيد ابراهيم 37.52616.51314.5201656.5قطوراحمد

البنا    55631 حسن حسين اسامه 3623.51714.514.52014.558قطوراحمد

مرجان    55632 على عابدين بلل 361514.513.511.52011.566.5قطوراحمد

ملوه    55633 عبدالسلم احمد توفيق 37.525181512.5201357.5قطوراحمد

ابوجليل   55634 السيد حمدى 32.52.56.542.5واحد86قطوراحمد

رضوان    55635 على عبدالحميد حمدى 3728.520151519.51875.5قطوراحمد

رسلن   55636 زكريا خالد 37.563.5واحد24.52.53قطوراحمد

عبدالمقصود    55637 سامى محمد رامى 34.519.511.514.7512.518.511.562.5قطوراحمد

رسلن    55638 محمود عبدالحليم سامى 372616.513.57.519.511.555.5قطوراحمد

على    55639 شويقى ابراهيم صبحى 35.52119149181356قطوراحمد

الخياط   55640 احمدمحمد صبحى 36.52619.514.514.5201466قطوراحمد

زراره   55641 فتحى عبدالرؤف 27125.5145.5131055.5قطوراحمد

ابوعقيله   55642 احمدعبدالعزيز عبدالعزيز 15.5637.528.51043.5قطوراحمد

شمس    55643 عبدالفتاح احمد عبدالله 33103.53.58.5842.5قطوراحمد

شمس    55644 عبدالرحمن على عصام 392919.7515152014.568.5قطوراحمد

المزين     55645 ابواليزيد العابدين زين علء 34.525.51915152013.557.5قطوراحمد

مصطفى    55646 على احمد على 28.519.513.514.511.516.51358قطوراحمد
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الصفتى   55647 ابراهيم محمد 8.591010.57.510.51155.5قطوراحمد

الفرت    55648 عبدالوهاب نبيه محمد 29.511108.57.5161055قطوراحمد

الودن    55649 السيد الششتاوى موسى 17.59.57117.515.510.555قطوراسامه

الودن    55650 السيد عبدالعظيم عبدالوهاب 34.5261613.511191246قطوراسلم

عباس    55651 على سعد محمود 29.516.510.510.59.5121344قطوراسلم

منتصر    55652 على سعد محمد 39.52919.514152017.589قطوراشرف

نصار   55653 السيد اسامه 8.54.552.533.5452قطورالسيد

السودانى    55654 محمد السيد اشرف 25.577458.55.552.5قطورالسيد

السودانى    55655 محمد السيد اشرف 26.51177.55.510.5842.5قطورايمن

الفرت    55656 ابراهيم محمد محمد 29.511.56.55.54.513.51053.5قطورحامد

الجخو    55657 محمود السيد احمد 3918.516.513.512.518.515.575قطورحسام

عبده    55658 عبدالمنعم حمدى محمد 265.510107.511442قطورحمدى

عبدالرازق    55659 عبدالفتاح رشدى عبدالفتاح 1667.597.510.57.544.5قطوررشدى

موسى    55660 عبدالحميد بيومى عبدالحميد 10245.538.56.542.5قطوررفيع

فرج   55661 عبدالحميد احمد 62.5757.58.5562.5قطورعبدالحميد

الشرقاوى    55662 محمد فتحى سامى 393018.51513.52013.576.5قطورعبدالرحمن

على    55663 ابراهيم العشرى محمد 3623.510.5151318.5846قطورعبدالرحمن

جبر    55664 جعفر عبدالفتاح محمد 27.59.5108.551111.552قطورعبدالعزيز

الفرت    55665 عبدالحميد الرفاعى ايهاب 38.530191513.51912.578.5قطورعبدالله

رسلن    55666 حامد احمد حامد 139747.510763قطورعبدالله

ابوعبدالله    55667 على عبدالرحمن حسن 18.59.573.54.58.5863قطورعبدالله

النوبى    55668 حسن يوسف حسن 34.5231013.513.519.515.575.5قطورعلى

زيان    55669 حسين على حسين 35282013.51519.513.575قطورعلى
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على    55670 حسين على محمد 18151010.51015.51064.5قطورعلى

اغا    55671 عثمان محمود هشام 25.517.51382.518.5866قطورعمرو

الدجوى    55672 محمد احمد احمد 281613.58.52.518867قطورفارس

حبيب    55673 حبيب محمد باسم 6.510.5552.511461.5قطورفارس

البنا    55674 ابراهيم فوزى فتحى 20.51564.52.5161064قطورفوزى

فرحات     55675 محمد عبدربه الدين جمال 11.5105.52.5312.51045قطوركريم

الفرت    55676 سليمان ابراهيم احمد 38.5292014.51419.51278.5قطورمحمد

مدكور    55677 ابراهيم يوسف احمد 1615107.54.516.51067قطورمحمد

الفرت    55678 سليمان ابراهيم اسامه 38.529201514.5201488.5قطورمحمد

الدلتونى    55679 امين السيد السيد 1619.574.52.5161158قطورمحمد

رضوان    55680 على محمد ايمن 39.52919.51515201578.5قطورمحمد

علىشمس    55681 عبدالجواد رمضان 3827.5191514.75201588قطورمحمد

الفرت    55682 محمد فتحى سامى 39.529201515201479قطورمحمد

محمد    55683 الشافعى عبدالوهاب صبحى 12.5157.55214777قطورمحمد

النويهى    55684 عبدالرحمن احمد عاطف 18.5151024127.546قطورمحمد

البنا   55685 السيدندا عبدالفتاح 3830201511.5201149قطورمحمد

هريدى    55686 السيد محمد علء 2815107.541611.575.5قطورمحمد

عجيز    55687 عبدالعليم محمد عماد 27.51577.53.5151065.5قطورمحمد

الكلف    55688 محمود احمد فوزى 1086.52.5211.5763قطورمحمد

عبدالله   55689 عبدالحليم لملوم 20105.51.52.513.51096.5قطورمحمد

الزفتاوى   55690 رشدى محمد 23.518.5107.57.51611.576قطورمحمد

الدلتوني    55691 عبدالرازق محمد مصطفى 3323.5131212191066.5قطورمحمد

ابوعيسى    55692 احمد محمدى موسى 4.53.552صفر12.59.562قطورمحمد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد
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. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد
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. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد
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محمد    55693 سالم شوقى وائل 3.5752صفر6.59.54.52قطورمحمد

عمار   55694 محمداحمد احمد 2420743141051.5قطورمحمود

ابوشمعه    55695 محمد المرسى امجد 28107.55.51.512.510.542قطورمحمود

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد
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راشد    55696 فتحى محمد رضا 3018101112.5151051.5قطورمحمود

البنا    55697 ابراهيم فوزى سامى 2018108.54136.563.5قطورمحمود

الدلتونى   55698 ربيع مرزوق 119.574.52.55.52.551.5قطورمحمود

موسى    55699 ابراهيم محمود مصطفى 20.5151033.512.55.541.5قطورمحمود

السملوى    55700 محمود احمد هشام واحد4.51572.52.542.54قطورمحمود

الدليل    55701 عبدالحميد فرج وائل 292316.5127.51910.541.5قطورمحمود

رسلن   55702 القطب علء 25211095139.551.5قطورمصطفى

عجيز    55703 عبدالعليم محمد عماد 24175.53213.511.571.5قطورمصطفى

طرفه    55704 محمد حامد فضلون 20195.53.5213.56.552قطورمصطفى

حجاج    55705 كامل ناصف وائل 35.52515.511.59.5171173.5قطورناصف

العفيفى   55706 عبدالحميد عبداللطيف 6.51263.526.5552قطورهشام

رماح     55707 محمد المهدى محمد مصطفى 1119531.511.53.562قطورهشام

عجيز    55708 السيد حسن توفيق 10185.53210762قطوروليد

خليفه    55709 ابوالعل حسن فتحى 1416542115.552قطوريوسف

لبن    55710 ابراهيم شبل محمد 15165.54211662قطوريوسف

السودانى    55711 فرج محمد محمود 81563.51.56.5562قطوريوسف

مخلص   55712 عبدالرازق احمد 38291712142013.568قطوراحسان

الحول    55713 بسيونى عبدالحميد بسيونى 39.5302015152019.588.5قطوراروى

غياتى    55714 الرفاعى الدمرداش الدمرداش 34.52411.57.57.5151861.5قطوراسراء

قطيط    55715 عطفى محمد ربيع 25.515443.5109.553قطوراسراء

رسلن    55716 عبدالرحمن السيد رمزى 36251811.5919.751855قطوراسراء

ابوصالحه    55717 عبدالرحمن عبدالجواد سامى 2725158917.51364قطوراسراء

سعدون    55718 الدين سعد سعد 793.521.52552.5قطوراسراء

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد
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راشد    55719 العيسوى يونس عبدالرؤف واحد17.58441.5765قطوراسراء

حول    55720 محمود ابوالفتوح مصطفى صفر17116.54338.54قطوراسراء

وهبه    55721 ابوالفتوح عبدالحميد ايمن نصف20.5154.5447.584قطوراسماء

عباس    55722 عبده عبده صبرى 131549.55.51010.553قطورالء

ملوه    55723 ابراهيم عبدالغنى السعيد 282411101015.59.543قطورالزهراء

مصباح   55724 جلل كمال 35.52417.51310.519.751353قطورالزهراء

النجار    55725 محمود قطب ناصف 24.521101312.5178.562.5قطورالزهراء

عبدالعال    55726 السيد شفيق محمد 392919.75149.5191677.5قطورالشيماء

خطاب    55727 على بدير على 1.526.542.5نصف18.571.5قطورالطاهره

ابوجليل    55728 بندارى صبحى ايمن 36.52919.51413.52014.564.5قطورالهام

البنا    55729 داود احمد اشرف 372814.513.591916.564قطورامل

داود    55730 حامد بسيونى عادل 35.5251311.5919.51573قطورامل

عجيز    55731 عبدالعليم سليمان ياسر 38.52919.7514152015.574قطورامنيه

الششتاوى    55732 عبدالوهاب جمعه ايمن 39.53019.514.51519.519.588.5قطوراميره

الخياط    55733 سيداحمد عطيه رمزى 3828171314171553.5قطوراميره

ابوخضره    55734 محمد حسن سامى 1912.57.521.510755.5قطوراميره

الطحطاوى    55735 بدوى عبدالحميد محمود 38291613.514.519.51476.5قطوراميره

الشرقاوى    55736 عيسى احمد ايمن 23156.53.52.51012.565قطورانجى

الشناوى    55737 درويش السيد رشدى 342517141518.515.566قطورانغام

محمد    55738 بسيونى عبدالحميد رمزى 38.5291814.51519.510.556.5قطورايمان

شمس    55739 حامد عبدالغنى طارق 37291814.51419.751478قطورايمان

زراره    55740 عبدالرؤف فتحى عادل 382317141219.51567قطورايمان

احمد      55741 الدين عز محمد الدين علء 38.52617.514.513.519.51366.5قطورايمان

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد
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رسلن    55742 السيد السيد على 34201511.57.515.510.564.5قطورايمان

مرجان    55743 محمد حسن احمد 6.582.531.51.55.545قطورايه

الجخو    55744 حسن محمد حسن 12.5842.5237.555قطورايه

الفار    55745 مصطفى السيد مصطفى 383019.514152015.588.5قطورايه

راشد    55746 فتحى محمد نعيم 37301914.514.52011.568قطورايه

المزين     55747 ابواليزيد العابدين زين ياسر 3829.51812142011.568قطورايه

رسلن   55748 السيد عادل 2813105.57.516.510.556قطوربسمه

شمس    55749 على جزر اشرف 39.53019.51415201789قطوربسنت

الخياط    55750 عبدالله محمد مجدى 26.58.567.5813.51265.5قطورتهانى

شحيبر    55751 حسن عبدالعاطى سمير 3415107.551613.567قطورحبيبه

على    55752 محمود اسماعيل ناصر 6.595.524.510964.5قطورحنان

ايوب    55753 على محمد مجدى 2620107.5516.59.577.5قطورخديجه

ابوكلب    55754 محمود احمد خالد 32247.5118.514.51568.5قطورخلود

ادريس    55755 مصطفى على رمضان 221078.53128.576قطوردعاء
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شرف    55756 اسماعيل عبدالمنعم عبدالمنعم 31107.594.513.51176قطوردعاء

الخياط    55757 يوسف محمد تامر 31.57.5108.54.5121076.5قطوردنيا

ملوه   55758 ابوالمجد عبدالوهاب 29.52814121319.511.565.5قطوردنيا

العطار    55759 محمد عبدالرحمن ماهر 29.51910.5115.513.51364.5قطوردنيا

الزفتاوى   55760 احمد نور 311712.595101262قطوردنيا

رسلن   55761 زكريا صبحى 514.561.5واحد28.5106.54.5قطوردينا

الشهاوى    55762 عبدالله حامد اشرف 37.51857.58.512.51963قطوررانيا

ابوجنديه   55763 السباعى جمال 382919.51314.5201977.5قطوررباب

رسلن     55764 الله فرج القطب رضا 372216.5107.5181464.5قطوررحاب

اغا    55765 عثمان عثمان وائل 36.528.519.514122015.587.5قطوررحاب

سالم    55766 عبدالجواد محمد عرفه 3626181514.519.7516.565.5قطوررحمه

السملوى    55767 محمود فوزى محمد 383015.515152016.596قطوررشا

غيث    55768 عبدالغنى ابراهيم وائل 35261712.510.518.512.565قطوررضوى

الخياط    55769 محمود ابوالمجد محمود 37.530161315201745.5قطوررغده

سعدون   55770 صالح مصطفى 302010137.51513.576قطوررفيده

الفرت    55771 بدوى عبدالفتاح يوسف 28.516612.55.51413.575قطورروان

زراره    55772 عبدالرؤف فتحى ايمن 37.5281313.58.519.512.575قطورروضه

ابوجمعه    55773 السيد السيد السيد 30.518733131374قطورريهام

الدلتونى    55774 محمد عبدالغنى ايمن 38.530181414.5201485قطورريهام

الهندى    55775 ابراهيم عبدالفتاح محمد 1015.562.5واحد23.5184.57.5قطورزغلوله

رضوان     55776 على محمد ايمن 38.5302012.515201577.5قطورزهراء

عبده   55777 محمد ابوالمكارم 25176.52477.575.5قطورساره

عباس    55778 عبده عبده جلل 3727.51813.514.519.514.567قطورساره
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السجينى    55779 محمد على رأفت 31221045141576.5قطورساره

قطيط   55780 عبدالمعزمحمد عبدالرحمن 372515.513.510.5201468.5قطورساره

شرف    55781 اسماعيل فرج عماد 35.53017.51211.518.516.589قطورساره

ابوشارب    55782 عبدالواحد عبدالله عبدالواحد 38.53019.51515201769.5قطورساميه

رماح    55783 على السيد صالح 37.53018.511.51119.518.559قطورسحر

وهبه    55784 محمود عبدالله علء 1.51.57.542نصف115.53قطورسعيده

سعد    55785 محمد احمد محمد 33.520161312.518.51377.5قطورسعيده

حجاج     55786 الدوله قمر محمد حجاج 32226.59.57.515.512.578.5قطورسلمى

عرابين    55787 احمد محمد اشرف 23.5167.58414976.5قطورسلوى

مدكور    55788 احمد محمد محمد 26.59103411.5865.5قطورسماح

فرج    55789 عبدالحميد كمال محمد 36.511.516.54.55.517.5965.5قطورسمر

عباس   55790 فوزى عباس 2486.523.510865قطورسهيله

حبيب    55791 عبدالله عبدالحليم عبدالله 210.563.5نصفنصف15.573.5قطورسومه

ابورضا   55792 عبدربه سامى 3830191313.52014.576قطورشروق

عبدالكريم   55793 عبدالحميد عبدالكريم 21155.54.536.51275.5قطورشروق

شمس    55794 محمد على محمد 35.5251912.591714.577.5قطورشروق

شمس   55795 حمدى محمد 12.58.55231.5955.5قطورشرين

لقوشه    55796 ابراهيم متولى عبدالرازق 29.51711.52.5215.513.565قطورشهد

زيان    55797 عبدالله عبدالفتاح كريم 37.529.519.513.514201878.5قطورشهد

حبيب    55798 عيد رياض ثروت 392919.514152018710قطورشيماء

هيلم    55799 حسن عبدالرؤف رمزى 332215.510.57.519965قطورشيماء

مرجان    55800 محمد حسن عبدالحى 261513.557.5159.567.5قطورشيماء

الدين    55801 شرف السيد على 28.51712.57.52.5161358قطورشيماء
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رضوان   55802 عبدالوهاب محمود 1511.564411.511.548قطورشيماء

الفرت    55803 عبدالوهاب فتحى هشام 3215.514.5108161447.5قطورشيماء

الشيخ    55804 على حسن عبدالمنعم 36.52918.51311.519.514.557قطورعائشه

ملوه    55805 ابراهيم عبدالفتاح صلح 372819.513.51519.51659.5قطورعلياء

الدلتونى    55806 على احمد احمد 382519.51414.52016.569قطورغاده

موسى    55807 ابراهيم محمد نافع 2411.567.52.5151846.5قطورغاده

سعد    55808 محمد سعد ياسر 37.526181411.52016.559قطورغدير

طرفه    55809 محمد حامد فضلون 21116838.513.576.5قطورفاديه

توفيق     55810 محمد رأفت عثمان توفيق غـغـغـغـغـغـغـغـغـقطورفاطمه
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الجخو    55811 حسن عبدالقادر ختال 39.529.52014152019.5710قطورفاطمه

السملوى    55812 سالم عاطف فايز 26.511.57.53.54.51015.564.5قطورفاطمه

زرد    55813 عبدالله احمد محمد 361715.59.56191667.5قطورفاطمه

الشهاوى    55814 عبدالله عبدالحميد عبدالحميد 24.5117.510.55.751614.567قطورفتحيه

شعبان   55815 محمد خالد 11.53.57.522.51219.576.5قطورفوزيه

قطيط   55816 عبدالمعز حامد 3829.517.513.514201878.5قطورلينه

ابوشمعه    55817 السيد طلبه جمال 22.510.569.53.517.513.568قطورمروه

الحجر    55818 سعد عبدالعزيز ابراهيم 38.530191413.52019.569.5قطورمريم

مرجان    55819 على عابدين ايمن 38301913.514.52019.569.5قطورمريم

السروى   55820 عبدالرحيم عصام 224.511.541.57.5857.5قطورملكه

لقوشه    55821 محمد حسن محمد 332817.512818.516.549قطورمنال

تركى     55822 ابراهيم الدين علء الله 38301814.514.517.51859قطورمنه

ادريس     55823 مصطفى على على الله 10.51211.54.55.75101245.5قطورمنه

شمس    55824 محمدعلى على الله 37.52716.51313.51914.566قطورمنه

ابوشمعه    55825 احمد محمد احمد 3828.519.515152018610قطورمنه

الشناوى     55826 غازى مصطفى غازى الله 33.52513126.5121367.5قطورمنه

القوشه    55827 محمد حسن خالد 37.52415.512.57.516.516.569قطورمنه

عباس    55828 احمد السيد محمود 329.510.5848.514.558.5قطورمنى

فنون    55829 عبدالوهاب حسن سعد 281515.512.55.512.51456.5قطورمى

متولى    55830 محمود عبدالخالق محمود 38.53019.513.514.52018.569قطورمى

حول    55831 ابوالفتوح عبدالكريم جمال 373019.513.51119.519.569.5قطورمياده

يونس     55832 حامد شفيق حامد فرج 32.52015.5107.513.51459قطورمياده

ابوكلب    55833 محمود محمد محمود 35.52416.5138.517.51558.5قطورميار
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راضى    55834 عبدالعال فتحى احمد 610.556.5واحد193.56.54.5قطورناديه

الفحل    55835 على محمد على 2710.579.53612.545.5قطورناديه

محمد    55836 الشافعى حمدى ايمن 3212.51412.510.513.51565.5قطورناريمان

رضوان   55837 عبدالعظيم مصطفى 38.5291913.513.519.515.568قطورناهد

الجخو    55838 محمد على نادر 2511.56.53255.555قطورنجلء

هيبه    55839 محمود السيد عماد نصف124نصف1.5نصف9.55.53قطورندا

مرجان    55840 على عبدالمنعم اشرف 35151112.57.51217.554.5قطورندى

ملوه    55841 عبدالحميد يوسف عبدالرازق 30.5151012.57.51318.555.5قطورندى

غياتى    55842 الرفاعى الدمرداش الدمرداش 35.517.51011101415.544قطورنور

الحجر    55843 بسيونى عبدالحميد عادل 206.54.5958.51642.5قطورنورا

شمس    55844 محمود لطفى محمود 15.54.54.58.52.5616.543.5قطورنورا

هريدى    55845 السيد محمد علء 3622.517.51412.5201969.5قطورنورهان

ابوجليل   55846 انور فكيه 3729191413192079.5قطورنورهان

عدس   55847 عبدالله ابراهيم 383019.751415202079.5قطورنيفين

السجينى    55848 محمد على خيرى 16.51567.5510.52066قطورهاجر

الفرت   55849 فؤاد طارق 36.518.515.51410181849قطورهاجر

شمس    55850 محمد محمود ابرهيم 24858.5510.51855قطورهاله

العبسى   55851 عبدالله محمود 14.58.55.57.5551855قطورهبه

الودن    55852 احمد يوسف يوسف 35.51518.51314.518.51768قطورهدى

شرف    55853 اسماعيل محمد حمزه 30.513.515.512.57.514.516.566قطورهدير

جبر   55854 مصطفى رفعت 314.5135.55.51418.554قطورهدير

الفرت    55855 عبدالوهاب فتحى محمد 29.512.5107.55918.555قطورهند

الباب     55856 فتح منصور ربيع منصور 23.56.55.5439.51855قطوروسام
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مدكور     55857 حامد الله فرج يسرى 28.58.51087.591855.5قطوروسام

رسلن   55858 زكريا ممدوح 289.511.59.55.58.516.555قطورولء

شكر    55859 عبدالباقى عبدالمنعم جمال 3415171410.5181877قطوريارا

الدلتونى    55860 حامد عبدالله محمد 38.52919.51515201959قطوريمنى

الدين     55861 شهاب محمد فتحى احمد العداديةالمشتركة   ابراهيم جندى أبو 35.52619.5149.5182079قطوركفر

الحو    55862 محمد ابراهيم محمد العداديةالمشتركة   ابراهيم جندى أبو 38.53019.514.514.7519.52079قطوركفر

جمعه     55863 الله ضيف عبدالحميد ابراهيم العداديةالمشتركة   احمد جندى أبو 3423.51812.57.51917.576قطوركفر

الدين    55864 شهاب محمدعبدالغنى حسن العداديةالمشتركة   احمد جندى أبو 372117115.517.51976قطوركفر

العشرى    55865 عبدالوهاب عبدالله سعيد العداديةالمشتركة   احمد جندى أبو 3719.517.5107.516.51975.5قطوركفر

مرعى    55866 علوانى عبدالرازق محمد العداديةالمشتركة   احمد جندى أبو 382518.511.57.517.52076قطوركفر

الحو   55867 عبدالغفارعبدالسلم شريف العداديةالمشتركة   ادهم جندى أبو 29.517.512.587.514.51876قطوركفر

الحو    55868 على حسن محمد العداديةالمشتركة   ادهم جندى أبو 362818.5127.51919.588.5قطوركفر

فوده    55869 غازى السباعى محمد العداديةالمشتركة   السباعى جندى أبو 291513.58.55.5131988قطوركفر

الحو    55870 عبدالعال السيداحمد وحيد العداديةالمشتركة   السيد جندى أبو 37.52819119.5192075قطوركفر

ليله    55871 عبدالخالق ابراهيم محمد العداديةالمشتركة   ايهاب جندى أبو 34.522.51711.59.518.52076قطوركفر

ابوفدان    55872 مرسى الجوهرى مرسى العداديةالمشتركة   سامى جندى أبو 38.527.51911.57.5162087.5قطوركفر

شمس    55873 عيد شوقى ابراهيم العداديةالمشتركة   شوقى جندى أبو 37201810.57.5182078قطوركفر

ابوعوض    55874 عبدالمقصود السيد ابراهيم العداديةالمشتركة   صفوت جندى أبو 372818.5148.519.52078قطوركفر

ابوفدان    55875 حافظ محمد مجدى العداديةالمشتركة   عبدالرحمن جندى أبو 38.53019.514.515201877.5قطوركفر

السيد    55876 عبدالعال عبدالرحيم صابر العداديةالمشتركة   عبدالرحيم جندى أبو 3323.51610.57.5161877قطوركفر

ابوفدان    55877 عبدالعزيز عبدالله ابراهيم العداديةالمشتركة   عبدالله جندى أبو 29.513.5147.57.517.51986.5قطوركفر

المليجى    55878 السيد السيد محمد العداديةالمشتركة   عصام جندى أبو 292117.597.5191976.5قطوركفر

الحو    55879 بسيونى عبدالعزيز ابراهيم العداديةالمشتركة   عمار جندى أبو 35.523.519.511.59.5202079قطوركفر
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الحول   55880 سعدعطيه بسيونى العداديةالمشتركة   عمرو جندى أبو 38.52819.5131119.52079.5قطوركفر

الحو    55881 عبدالعزيز عنتر وليد العداديةالمشتركة   عنتر جندى أبو 37.521.519.511.510.518.51988.5قطوركفر

الحول    55882 محمد عزت نشأت العداديةالمشتركة   فارس جندى أبو 29.519.517.587.518.516.584.5قطوركفر

صقر   55883 جادابراهيم ابراهيم العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 36.529201414.75201988.5قطوركفر

نصار    55884 ابراهيم صالح السيد العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 29201481015.52086قطوركفر

سعيد    55885 ابراهيم حلمى بسيونى العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 38.530191413.5202088قطوركفر

الحو   55886 صابرابواليزيد حسن العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 36.521.51312917.52078.5قطوركفر

نصر    55887 رحيم قطب خالد العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 3325.511.51181617.577قطوركفر

بلل    55888 بهى رزق رضا العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 18.510.557.5512.51876قطوركفر

السعدنى    55889 عبدالغفار جوده سامى العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 33171185162086.5قطوركفر

حجازى    55890 عبدالعال رياض صبحى العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 28.519.5109.55.5172086قطوركفر

عبدالرحيم   55891 عبدالعزيز فيصل العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 24.5774.55.512.517.573قطوركفر

الحو    55892 محمد احمد مصطفى العداديةالمشتركة   محمد جندى أبو 2211.558.57.51519.576قطوركفر

الحو    55893 ابراهيم محمد ابراهيم العداديةالمشتركة   محمود جندى أبو 3012.51010.5816.51985.5قطوركفر

ابوخضر    55894 حسن سالم محمد العداديةالمشتركة   محمود جندى أبو 33151210.551719.577قطوركفر

موسى   55895 عبدالهادى فوزى العداديةالمشتركة   مصطفى جندى أبو 27.522795.7514.518.576.5قطوركفر

ابوفدان    55896 حافظ محمد اسماعيل العداديةالمشتركة   معاذ جندى أبو 38.530201415202098.5قطوركفر

ابوفدان    55897 يوسف لطفى شعبان العداديةالمشتركة   منير جندى أبو 2115105.551417.589قطوركفر

حسن   55898 محمد ابراهيم العداديةالمشتركة   مهاب جندى أبو 352512.512.5518.52076.5قطوركفر

السيد   55899 شعبان وجيه العداديةالمشتركة   وائل جندى أبو 352612.512.57.517.52087.5قطوركفر

السلماوى    55900 عبدالرؤوف ابراهيم حسن العداديةالمشتركة   اسماء جندى أبو 32.512698162064قطوركفر

الجنزورى    55901 على حسن محمد العداديةالمشتركة   الشيماء جندى أبو 39.528201314.52019.585.5قطوركفر

ابوسنه   55902 محمدابراهيم ابراهيم العداديةالمشتركة   امال جندى أبو 30.52512.51013.517.518.584.5قطوركفر
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ابوفدان    55903 بسيونى محمد احمد العداديةالمشتركة   امل جندى أبو 39.52818.5101419.519.585قطوركفر

الحول    55904 الدسوقى مصطفى السيد العداديةالمشتركة   ايمان جندى أبو 39.52918101419.519.585.5قطوركفر

فوده    55905 غازى السباعى محمد العداديةالمشتركة   ايمان جندى أبو 26.520117.54.516.51483.5قطوركفر

محمد     55906 الله ضيف عبدالحميد محمد العداديةالمشتركة   ايه جندى أبو 39.5302015152019.588.5قطوركفر

سيد    55907 ابراهيم عبدالستار محمد العداديةالمشتركة   بسمله جندى أبو 362414.58.58.517.516.575قطوركفر

الحو     55908 احمد سيد فوزى فتحى العداديةالمشتركة   ثريا جندى أبو 2516109.58101287قطوركفر

حسن    55909 محمد احمد سامى العداديةالمشتركة   جنه جندى أبو 37.529.52013122017.587قطوركفر

رابح    55910 عيسى احمد صلح العداديةالمشتركة   جنه جندى أبو 37271912.513201987قطوركفر

الحو    55911 حافظ السيد زكى العداديةالمشتركة   دنيا جندى أبو 382818.512.510.519.517.586.5قطوركفر

سالم    55912 وهدان السعيد محمد العداديةالمشتركة   دنيا جندى أبو 37.52716.59.59201585قطوركفر

صباح    55913 بهنسى الجوهرى رمضان العداديةالمشتركة   رانا جندى أبو 3928187.59.5201885قطوركفر

ابوسنه    55914 عبدالحليم رمضان ياسر العداديةالمشتركة   رحاب جندى أبو 39302013.5152018.587.5قطوركفر

السعدنى    55915 عبدالغفار فتحى عبدالغفار العداديةالمشتركة   رحمه جندى أبو 39281812.511.52014.587قطوركفر

فراج    55916 عجمى حسن عجمى العداديةالمشتركة   رنا جندى أبو 38.529.51612.5102015.587.5قطوركفر

الحو    55917 عبداللطيف حمدى عبداللطيف العداديةالمشتركة   رودينا جندى أبو 35.526.51297.519.51886.5قطوركفر

الحو    55918 عبدالعال عزت محمد العداديةالمشتركة   ساميه جندى أبو 2620.55.57.55171483.5قطوركفر

الفيشاوى    55919 احمد رمضان عادل العداديةالمشتركة   ساندى جندى أبو 27.520.569.57.51713.583.5قطوركفر

خليفه    55920 عبدالحميد السيداحمد العداديةالمشتركة   سندسسعيد جندى أبو 35.526.518.512.513.5201686.5قطوركفر

ابوضياء    55921 عبده سعيد عصام العداديةالمشتركة   شهد جندى أبو 38.52719.514152018.586.5قطوركفر

السعدنى    55922 سيداحمد محمد السيد العداديةالمشتركة   صابرين جندى أبو 2422.597.57.5181375.5قطوركفر
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ابوفدان    55923 حافظ محمد مجدى العداديةالمشتركة   عاليا جندى أبو 39.53020151519.519.587.5قطوركفر

صمور    55924 عبدالجواد فتحى عبدالجواد العداديةالمشتركة   عبير جندى أبو 38.529.5148.57.51913.597قطوركفر

الحو    55925 راغب خميس ابراهيم العداديةالمشتركة   فاطمه جندى أبو 3823.512.58.58.518.51586قطوركفر

عماره    55926 ابواليزيد السيد السيد العداديةالمشتركة   فاطمه جندى أبو 34.527.5910.581918.585قطوركفر

ابوسنه    55927 مرزوق رمضان على العداديةالمشتركة   فاطمه جندى أبو 37.52811.510.51119.51975قطوركفر

الحو    55928 على صبرى عصام العداديةالمشتركة   مرفت جندى أبو 39.53019.512.5132019.575قطوركفر

الحو    55929 ابواليزيد صابر صبرى العداديةالمشتركة   مريم جندى أبو 3925.519.511.513.519.519.585.5قطوركفر

شمس     55930 عيد شوقى حسين الله العداديةالمشتركة   منه جندى أبو 37.52617.51310.5201984قطوركفر

الحو    55931 بسيونى محمد احمد العداديةالمشتركة   منه جندى أبو 38.52717.512.59.5201872قطوركفر

نصار    55932 عبدالحليم محمد ابراهيم العداديةالمشتركة   منى جندى أبو 37.52713.51211.52016.574.5قطوركفر

الحو    55933 حسن عدلى خالد العداديةالمشتركة   منى جندى أبو 39.530191311.5201975.5قطوركفر

المريونى    55934 عطيه على محمود العداديةالمشتركة   مى جندى أبو 39.5301912.513.52019.576قطوركفر

الحو    55935 ابراهيم محمود ابراهيم العداديةالمشتركة   نورا جندى أبو 33.524.557.55161974.5قطوركفر

ابوضياء    55936 توفيق عبداللطيف السيد العداديةالمشتركة   نورهان جندى أبو 39.529.51812.515201875قطوركفر

فوده    55937 غازى جلل احمد العداديةالمشتركة   هاجر جندى أبو 27218117.517.51775قطوركفر

الحو    55938 عبدالمجيد محمد عادل العداديةالمشتركة   هاجر جندى أبو 32.5226.510.54.517.518.574.5قطوركفر

الحو    55939 عبدالمجيد محمد ماهر العداديةالمشتركة   هاله جندى أبو 3924151091817.574.5قطوركفر

النجار    55940 مصطفى مصطفى خالد العداديةالمشتركة   هل جندى أبو 36.52416108.518.51984.5قطوركفر

السعدنى     55941 احمد السيد سعد مصطفى العداديةالمشتركة   وفاء جندى أبو 3622.518.510.511202074قطوركفر

الحول    55942 بسيونى احمد حسن العداديةالمشتركة   يارا جندى أبو 39.530191214.5201975قطوركفر

شكر    55943 زينهم بسيونى خيرى العداديةالمشتركة   يارا جندى أبو 37.5241511.5121916.585قطوركفر

موسى    55944 حمد عبدالهادى عادل العداديةالمشتركة   ياسمين جندى أبو 3525.512.5109.518.516.585قطوركفر

عبدالخالق   55945 حسن على الساسى   حسن للتعليم الفار 38.5281899.5201785قطورعزبة
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زايد   55946 رضوان رفعت الساسى   زياد للتعليم الفار 26213.55416.514.565قطورعزبة

شاهين    55947 ابراهيم ابوالمجد ابراهيم الساسى   سامح للتعليم الفار 34.51510.57.51.514888.5قطورعزبة

ابوشعيشع    55948 عبدالعظيم زكريا هانى الساسى   ضياء للتعليم الفار 29161181.5158.588.5قطورعزبة

سالم    55949 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الساسى   عبدالعزيز للتعليم الفار 31.515117.52.5168.586قطورعزبة

عبدالخالق    55950 حسن احمد صلح الساسى   محمد للتعليم الفار 3018137.5517.51374.5قطورعزبة

ليله    55951 رمضان عبدالفتاح مختار الساسى   محمد للتعليم الفار 301515.54.52.515.51074قطورعزبة

حربى    55952 عطيه حمدى رجب الساسى   يوسف للتعليم الفار 126.5112.53128.554قطورعزبة

عبدالسلم   55953 احمد اسامه الساسى   اسراء للتعليم الفار 392716.513.512.519.51688.5قطورعزبة

ابوشعيشع    55954 محمود رمضان محمود الساسى   اسراء للتعليم الفار 35.511.51412.57.5171185قطورعزبة

عبدالخالق    55955 حسن السيد مسعد الساسى   امانى للتعليم الفار 2411.510.58.5310.510.575.5قطورعزبة

فايد    55956 محمد فتحى محمود الساسى   ايمان للتعليم الفار 341811.510.55151288قطورعزبة

الشرقاوى    55957 رضوان احمد محروس الساسى   ايه للتعليم الفار 39.555.5نصف2011.55.53قطورعزبة

شاهين    55958 ابراهيم السيد ناصر الساسى   ايه للتعليم الفار 382619.514.75152014.599قطورعزبة

سليمان   55959 عراقى سليمان الساسى   ساره للتعليم الفار 38.521.514.5117.517.51268قطورعزبة

خليل   55960 ابراهيم عبدالحميد الساسى   سلوى للتعليم الفار 3621.5139.57.51912.588قطورعزبة

ابوالعل    55961 ناصف حامد ناصف الساسى   شهد للتعليم الفار 39.528.517.5111218.517.588قطورعزبة

ابوعلى    55962 ابراهيم فتحى ابراهيم الساسى   غاده للتعليم الفار 361911.595.51016.595قطورعزبة

الشربينى     55963 محمد محمد طلبه عيد الساسى   فاطمه للتعليم الفار 35.515137.5414.511.577.5قطورعزبة

ليله   55964 السعيد حاتم الساسى   فرحه للتعليم الفار 39.528.518131419.515.587.5قطورعزبة

الفيشاوى    55965 عبدالوهاب صديق مسعد الساسى   مروه للتعليم الفار 30.512.5107.538.512.587.5قطورعزبة

عبده    55966 ابواليزيد اسماعيل محمد الساسى   مريم للتعليم الفار 38.528.519.51313.5202089.5قطورعزبة

شاهين    55967 الششتاوى محمد شوقى الساسى   ملكه للتعليم الفار 2771021.58.59.576.5قطورعزبة

شاهين     55968 الششتاوى شاهين رضا الله الساسى   منه للتعليم الفار 3716.5157.57.517.517.587قطورعزبة
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منصور   55969 انورعبداللطيف محمد الساسى   منه للتعليم الفار 34.519147.57.518.514.588.5قطورعزبة

ابوشعيشع    55970 السيد رمضان بركات الساسى   منى للتعليم الفار 3415112.53.518.51684قطورعزبة

الفيشاوى    55971 صديق رمضان عصام الساسى   ندى للتعليم الفار 371818.510.51217.518.586.5قطورعزبة

شكر    55972 احمد محمد متولى الساسى   ندى للتعليم الفار 30.515105.57.5111275.5قطورعزبة

عبدالقادر   55973 ابوالعل ابراهيم الساسى   نهال للتعليم الفار 38.5261812101916.589قطورعزبة

العسوى    55974 بسيونى السيد رأفت الساسى   هاجر للتعليم الفار 3312.5127.57.5121585.5قطورعزبة

البدوى    55975 بسيونى محى بسيونى ابوجندى  ابراهيم عطف 8.53.553.545653.5قطورفصول

الدرينى    55976 عبدالنبى ابراهيم محمد ابوجندى  ابراهيم عطف 3622.51513.514.51914.588.5قطورفصول

الشاذلى   55977 احمد مصطفى ابوجندى  ابراهيم عطف 24.515127.55151158.5قطورفصول

ابوالعل    55978 علوانى عبدالقوى صادق ابوجندى  احمد عطف 3719.51512.51218.51579قطورفصول

محرم   55979 محمد عبدالعال ابوجندى  احمد عطف 26.57107.55.516774قطورفصول

مشرف    55980 على سالم عبدالسلم ابوجندى  اسامه عطف 307117.54.51611.574.5قطورفصول

نور   55981 عبدالكريم محمود ابوجندى  اسلم عطف 30911.57.5416.513.585قطورفصول

نور    55982 عبدالكريم محمد محمد ابوجندى  السيد عطف 296107.5414874.5قطورفصول

دويدار   55983 محمد عبدالرحيم ابوجندى  حسين عطف 3625.51912.5122011.578.5قطورفصول

المنياوى    55984 محمد سليمان خالد ابوجندى  سامح عطف 291035.517.56.575قطورفصول

الحاوى   55985 عبدالله محمد ابوجندى  سامح عطف 158.5103315873.5قطورفصول

السعدنى     55986 احمد عبدالحميد مصطفى الدين ابوجندى  سيف عطف 279.575.55149.583.5قطورفصول

صباح    55987 شاهين صباح مصطفى ابوجندى  صلح عطف واحد144.55458127قطورفصول
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بسيونى   55988 اسماعيل وائل ابوجندى  صهيب عطف 307.51043.510.510.583.5قطورفصول

البيارى   55989 ابراهيم عامر ابوجندى  عبدالرحمن عطف 310.5252صفر18.585.5قطورفصول

العربى    55990 عبدالله صبحى محمد ابوجندى  عبدالرحمن عطف 297.51023131.572.5قطورفصول

مبروك    55991 مطاوع محمد محمد ابوجندى  عبدالرحيم عطف 3519104.53.517961.5قطورفصول

الشاذلى    55992 ابراهيم الشاذلى احمد ابوجندى  علء عطف 241074.52.514.54.575.5قطورفصول

المنياوى    55993 محمد سليمان ابوجندى  فارسطارق عطف 13.57.553.52.574.574قطورفصول

الكلف    55994 محمد السيد السيد ابوجندى  فتحى عطف 35.52614.59.510.5181186.5قطورفصول

عمار    55995 محمد محمود ابراهيم ابوجندى  محمد عطف 27.516.510.57.5814.510.544.5قطورفصول

دويدار    55996 احمد محمد احمد ابوجندى  محمد عطف 37.525.519.51211.51910.586.5قطورفصول

خليف   55997 وديع احمد ابوجندى  محمد عطف 181110.543.513276.5قطورفصول

معروف    55998 احمد ابراهيم صبحى ابوجندى  محمد عطف 35.524137.59191486.5قطورفصول

صباح    55999 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد ابوجندى  محمد عطف 17.5752.52.58.5374قطورفصول

الروبى    56000 قطب محمد عزالدين ابوجندى  محمد عطف 26551.5313374قطورفصول

دويدار    56001 عبدالله الشناوى مصطفى ابوجندى  محمد عطف 3116.572.5صفر27.5115قطورفصول

حسونة   56002 محمد مصطفى ابوجندى  محمد عطف 3117.553.5نصف23.585قطورفصول

عمار    56003 محمد محمود احمد ابوجندى  محمود عطف 2.576.552.5صفر25.5167.5قطورفصول

البيارى   56004 ابراهيم حسن ابوجندى  محمود عطف 2719101.5374.573قطورفصول

البلتاجى    56005 محمود محمد ياسر ابوجندى  محمود عطف 322312.57.57.5151077قطورفصول

عيسى    56006 محمد السيد ايمن ابوجندى  مصطفى عطف 3628157.57.51815.578قطورفصول

الشراقى    56007 محمد احمد شعبان ابوجندى  مصطفى عطف 211.5555.5واحد23.5913.5قطورفصول

المظالى    56008 عبدالحميد بيومى محمد ابوجندى  مصطفى عطف 213.52.572.5واحد211110.5قطورفصول

حمد    56009 عبدالمقصود محمد شريف ابوجندى  هيثم عطف 2577.533.5106.576قطورفصول

المظالى    56010 ابوالفتوح عبدالمنعم محمد ابوجندى  يوسف عطف 3625.516.5119.519.51377.5قطورفصول
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دويدار    56011 احمد محمد ابراهيم ابوجندى  اسماء عطف 38.528.519.57.511.52017.568قطورفصول

السماحى   56012 ابراهيم خليل ابوجندى  اسماء عطف 38.5281812.513.52019710قطورفصول

الربيعى   56013 محمداحمد اسماعيل ابوجندى  الء عطف 3828.52012.5142017.589قطورفصول

زيد    56014 محمد على عزيز ابوجندى  ايه عطف 38.5262010.5132018810قطورفصول

حسونة    56015 راغب الحسينى محمود ابوجندى  خضره عطف 20.55.5107.5311.511.575قطورفصول

العربى    56016 توفيق محمد احمد ابوجندى  خلود عطف 361516.589171878.5قطورفصول

المزين    56017 على السيد صبحى ابوجندى  دينا عطف 30.5191987.516.51779.5قطورفصول

بسطويسى   56018 عبدالمجيد عبدالمنعم ابوجندى  رحاب عطف 3215148.54.516.51677قطورفصول

يونس    56019 ابراهيم محمود ابراهيم ابوجندى  ريهام عطف 32.51514.59.54.5161378قطورفصول

الدرينى    56020 عبدالنبى ابراهيم عبدالنبى ابوجندى  سوسو عطف 371512.510.55.51810.578.5قطورفصول

الشاذلى    56021 محمد مصطفى هانى ابوجندى  شهد عطف 38201511.5517.513.579.5قطورفصول

الدرينى    56022 عبدالعزيز صبحى احمد ابوجندى  شيماء عطف 382717.51311.519.51879.5قطورفصول

الكلف    56023 محمود عطيه السيد ابوجندى  فاطمه عطف 351717.5115.516.51779.5قطورفصول

ياسين     56024 عيد حسين السيد حسين ابوجندى  فاطمه عطف 15.5743.51.55.56.578قطورفصول

العذب    56025 ابراهيم احمد عبدالفتاح ابوجندى  مريم عطف 331814.510.55.51812.578.5قطورفصول

خليف     56026 عبدالحميد محمد محمد الله ابوجندى  منه عطف 35.517159.55.51812.578قطورفصول

معروف    56027 احمد محجوب اشرف ابوجندى  نورا عطف 351814.5114.517.51878قطورفصول

النجار    56028 ابراهيم بسيونى انور ابوجندى  نوران عطف 37221811.55.51916.577.5قطورفصول

المرجاوى   56029 بسيونى احمد ابوجندى  نورهان عطف 33.5165441213.587قطورفصول

الجنزورى    56030 على محى عبدالسميع ابوجندى  هدى عطف 3628.519.57.57.52018.5810قطورفصول

السقعان    56031 عبده ابراهيم عبدالمنعم بنـشـيـل     ابراهيم عطا راضى بلتاجى هانى 23.5155.57.55.51515.563.5قطورالشهيد

هنيد    56032 رمضان نصر نجاح بنـشـيـل     ابراهيم عطا راضى بلتاجى هانى 2615107.54.51417.553.5قطورالشهيد

البنا    56033 عبدالجيد ابراهيم وليد بنـشـيـل     ابراهيم عطا راضى بلتاجى هانى واحد21.51537.54.5614.55قطورالشهيد
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حسين    56034 عبدالمنعم محمد وليد بنـشـيـل     ابراهيم عطا راضى بلتاجى هانى 31.52919.5111219.51764قطورالشهيد

العصر    56035 ابراهيم عبدالغفار ابراهيم بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 25.518103.57.514.51763.5قطورالشهيد

ابوالعنين   56036 عماره ابوالفتوح بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 382915.51312.5191868قطورالشهيد

عامر    56037 محمد احمد اشرف بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 18157.55.58.513.51463قطورالشهيد

رخا    56038 احمد الصادق اشرف بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 393019.513152019.559قطورالشهيد

زهموم   56039 عبدالمنعم جمال بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 311511.57.57.512.517.564قطورالشهيد

السقعان    56040 حسن ابوالفتوح رضا بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 37.52819.512.51218.515.562.5قطورالشهيد

هنيد     56041 رخا الله جاب رضا بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 20.515107.54715.552.5قطورالشهيد

عبدالجواد    56042 عباس عبدالظاهر زغلول بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 15.5161053.514.514.553قطورالشهيد

حسين    56043 السيد ابراهيم سامى بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 35.52815.511.59.5191753قطورالشهيد

ابوالرخا   56044 موسى سامى بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 37.52919.514.51419.518.574.5قطورالشهيد

جلل   56045 محمدالسيد شهاب بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 2010.5105.57.511.51362قطورالشهيد

الدلوع    56046 احمد ابراهيم عادل بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 2715104513.5962قطورالشهيد

النجار    56047 بسيونى احمد عبدالباسط بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 3520114.57.51417.566قطورالشهيد

العاصى    56048 عبدالمنعم ابوالعنين عبدالمنعم بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 31.52214492014.562.5قطورالشهيد

مرعي    56049 احمد سعد عبدالنبى بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 35.523137.59.52016.563قطورالشهيد

زيدان    56050 عطيه راضى عطيه بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 2918103.57.515.512.553.5قطورالشهيد

ابوطالب    56051 احمد ابراهيم عيسى بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 2815117.57.51311.553قطورالشهيد

العشرى    56052 غريب احمد غريب بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 38181499181564قطورالشهيد

شلبى   56053 السيدبدوى قنديل بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 231577.5313.513.543قطورالشهيد

مفتاح    56054 ابوزيد سعد ياسر بنـشـيـل     احمد عطا راضى بلتاجى هانى 30157.57.53.517.51174.5قطورالشهيد

حسين    56055 عيد عبدالفتاح محمد بنـشـيـل     اسماعيل عطا راضى بلتاجى هانى 39301713.512.5201385قطورالشهيد

رخا    56056 الرفاعى ابراهيم الششتاوى بنـشـيـل     الرفاعى عطا راضى بلتاجى هانى 36.517107.58188.564قطورالشهيد
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شلبى     56057 الباب فتح السعيد فتحى بنـشـيـل     السعيد عطا راضى بلتاجى هانى 216107.5867.552.5قطورالشهيد

الشاهد    56058 عمر السيد السعودى بنـشـيـل     السيد عطا راضى بلتاجى هانى 34171311.59.515.511.563قطورالشهيد

رخا    56059 مصطفى السيد فتحى بنـشـيـل     السيد عطا راضى بلتاجى هانى 3326191414.51917.564.5قطورالشهيد

الجوهرى   56060 السيد محمد بنـشـيـل     السيد عطا راضى بلتاجى هانى 29.5101010.57.5131275قطورالشهيد

زهموم    56061 عبده ابوالعنين عبدالمنعم بنـشـيـل     المحمدى عطا راضى بلتاجى هانى 281111.510.57.514.59.552.5قطورالشهيد

الدلوع    56062 محمد عبدالخالق مسعد بنـشـيـل     بدير عطا راضى بلتاجى هانى 352311.511.55.51811.553قطورالشهيد

مخلوف   56063 عطا مجدى بنـشـيـل     ثروت عطا راضى بلتاجى هانى 21542.53.561273قطورالشهيد

ابوهلل    56064 ابراهيم السيد خالد بنـشـيـل     حاتم عطا راضى بلتاجى هانى 24.5155.510.5410.5853قطورالشهيد

سلم    56065 البيومى رياضمصطفى بنـشـيـل     حاتم عطا راضى بلتاجى هانى 29.5675.54.51110.553قطورالشهيد

العدوي    56066 ابراهيم محمد احمد بنـشـيـل     حسام عطا راضى بلتاجى هانى 31156128.51013.564قطورالشهيد

موسى    56067 قنديل محمد محمود بنـشـيـل     حسن عطا راضى بلتاجى هانى 31.51111138.51716.563.5قطورالشهيد

الشامى   56068 متولى يوسف بنـشـيـل     حسن عطا راضى بلتاجى هانى 37281711.511.518.51763.5قطورالشهيد

عبدالجواد    56069 محمود سيداحمد السعيد بنـشـيـل     حماده عطا راضى بلتاجى هانى 30.516712.581514.553قطورالشهيد

هواش    56070 عبدالله راشد عبدالناصر بنـشـيـل     خالد عطا راضى بلتاجى هانى 25155.59.54.511643قطورالشهيد

البرلسي    56071 عبده قطب محمد بنـشـيـل     خالد عطا راضى بلتاجى هانى 29104.58.57.5121372.5قطورالشهيد

هنيد    56072 مشرف احمد مشرف بنـشـيـل     خالد عطا راضى بلتاجى هانى 36.51810.5118.5181554قطورالشهيد

راضى    56073 عبداللطيف محمد مصطفى بنـشـيـل     خالد عطا راضى بلتاجى هانى 36271310.59191664.5قطورالشهيد

البهوتى    56074 ابراهيم محمد ابراهيم بنـشـيـل     خيرى عطا راضى بلتاجى هانى 34.5157.511.57.5148.574قطورالشهيد

القسط    56075 احمد ابراهيم احمد بنـشـيـل     رضا عطا راضى بلتاجى هانى 3828129.51119.51263قطورالشهيد

ابوالرخا    56076 الششتاوى سالم ابراهيم بنـشـيـل     رمضان عطا راضى بلتاجى هانى 37.52711.5107.520955قطورالشهيد

العاصى    56077 احمد عبدالفتاح مامون بنـشـيـل     سامح عطا راضى بلتاجى هانى 3623149.592014.565قطورالشهيد

ابوالرخا    56078 محمد موسى السيد بنـشـيـل     سامى عطا راضى بلتاجى هانى 3830201414.75201774.5قطورالشهيد

النجار    56079 السيد احمد اكرم بنـشـيـل     شوقى عطا راضى بلتاجى هانى 3317107.57.51712.552.5قطورالشهيد
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عمرو    56080 بدير عبدالمقتدر احمد بنـشـيـل     عبدالبارى عطا راضى بلتاجى هانى 27.525133.51.75915.582.5قطورالشهيد

زهموم    56081 السيد فاروق خالد بنـشـيـل     عبدالرحمن عطا راضى بلتاجى هانى 3217107.57.5141455قطورالشهيد

ابراهيم    56082 عبدالجواد عبدالله خليل بنـشـيـل     عبدالله عطا راضى بلتاجى هانى 25.51510.57.54.517.515.564.5قطورالشهيد

عمرو     56083 الله حسب عبدالمنعم عصام بنـشـيـل     عبدالمنعم عطا راضى بلتاجى هانى 32.52017.57.57.51714.555قطورالشهيد

العاصى    56084 ابوالفتوح عبدالمنعم مامون بنـشـيـل     عبدالمنعم عطا راضى بلتاجى هانى 37291611.592017.564.5قطورالشهيد

البطل    56085 عبدالوهاب عزت سمير بنـشـيـل     عبدالوهاب عطا راضى بلتاجى هانى 37.52916.513.512.519.51574.5قطورالشهيد

خضر   56086 ابوالغيط عماد بنـشـيـل     عبده عطا راضى بلتاجى هانى 2815102.541411.543.5قطورالشهيد

راضى    56087 محمد صلح محمد بنـشـيـل     عدلى عطا راضى بلتاجى هانى 3411105518.51343قطورالشهيد

صادق   56088 عزت السيد بنـشـيـل     عزت عطا راضى بلتاجى هانى 321510.587.5161153.5قطورالشهيد

هاشم    56089 محمد بدير ياسر بنـشـيـل     عمار عطا راضى بلتاجى هانى 19.5156.54.551514.564.5قطورالشهيد

العدوى   56090 جاد بليغ بنـشـيـل     عمر عطا راضى بلتاجى هانى 2911107.55.51515.544.5قطورالشهيد

هريدى    56091 السيد فتحى السعيد بنـشـيـل     عمرو عطا راضى بلتاجى هانى 31.5171167.514.514.564قطورالشهيد

حسين    56092 اسماعيل عيد ايمن بنـشـيـل     عمرو عطا راضى بلتاجى هانى 38.52919.51313201566.5قطورالشهيد

الرشداوى   56093 عيدالسيد سليم بنـشـيـل     عيد عطا راضى بلتاجى هانى 31912.59.57.516.51454.5قطورالشهيد

راضى    56094 عبدالمعطى السعداوى جمال بنـشـيـل     فريد عطا راضى بلتاجى هانى 19.51877.57.516.51374قطورالشهيد

قنديل    56095 رمضان سمير شوقى بنـشـيـل     فريد عطا راضى بلتاجى هانى 35.5191013.511.5191144.5قطورالشهيد

الشيخي   56096 رمضان محمد بنـشـيـل     كريم عطا راضى بلتاجى هانى 352411.51311.51911.554قطورالشهيد

شهاب    56097 مصطفى احمد ابراهيم بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 251554.58.513.511.562.5قطورالشهيد

شريف   56098 لطفى احمد بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 11.554.547.5131252قطورالشهيد

حسين    56099 السيد ابراهيم اشرف بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 30.5266.510.56151062قطورالشهيد

رخا    56100 محمد منسى السعداوى بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 2525687.515852قطورالشهيد

السجاعى    56101 احمد محمد السعيد بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 30.52611.51310.51615.554قطورالشهيد

عمرو   56102 عبدالله ايمن بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 17.514.554.54161352قطورالشهيد
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راضى    56103 ابراهيم عبدالمطلب ايهاب بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 2718.54.59.57.516.51252قطورالشهيد

عطا    56104 بلتاجى منصور حامد بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 32.520107.551615.553.5قطورالشهيد

قابيل    56105 حسن زكريا حسن بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 31.5183.58817.51253.5قطورالشهيد
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عبدالجواد    56106 محمد امين خالد بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 3927.517.5111119.751855.5قطورالشهيد

القويضى    56107 محمد ربيع رضا بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 32.518.514.547.5151453قطورالشهيد

حشاد    56108 زكى عبده زكى بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 288537.515.51452قطورالشهيد

موسى    56109 السيد محمد سامح بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 3728.5711.510.518.515.552قطورالشهيد

غنيم    56110 ابراهيم زكريا عزت بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 27245.52.52.51612.553قطورالشهيد

الشرقاوى    56111 على حازم محمد بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 18.519.532.51.516.516.552.5قطورالشهيد

راضى    56112 عبدالحليم السعودى وحيد بنـشـيـل     محمد عطا راضى بلتاجى هانى 33.529.51010.58151251.5قطورالشهيد

البحريه    56113 عبدالله محمدى السعيد بنـشـيـل     محمود عطا راضى بلتاجى هانى 1515.54.51.5414.513.551.5قطورالشهيد

شلبى    56114 احمد عبدالله خالد بنـشـيـل     محمود عطا راضى بلتاجى هانى 23.513.552.5214.51141.5قطورالشهيد

الدبابى    56115 عبدالكريم محمدى لطفى بنـشـيـل     محمود عطا راضى بلتاجى هانى 1.513.511.541.5نصف26163.5قطورالشهيد

موسى   56116 اسماعيل محمد بنـشـيـل     محمود عطا راضى بلتاجى هانى 34.5271697.515.513.552قطورالشهيد

عبدالرحمن   56117 محمد محمد بنـشـيـل     محمود عطا راضى بلتاجى هانى 1211.551.5نصفصفر25.583قطورالشهيد

عبدالهادى   56118 مرسى محمود بنـشـيـل     مرسى عطا راضى بلتاجى هانى نصف12115نصف24.59.51.52.5قطورالشهيد

شلبى    56119 قنديل مسعد قنديل بنـشـيـل     مسعد عطا راضى بلتاجى هانى واحد3022135.5718159قطورالشهيد

الدحروج    56120 حسن خليل عاطف بنـشـيـل     مصطفى عطا راضى بلتاجى هانى 30.5156.56415.515.555قطورالشهيد

شحاته    56121 عبدالرازق الغريب مجدى بنـشـيـل     مصطفى عطا راضى بلتاجى هانى 3616107.53.518.51743.5قطورالشهيد

حسين   56122 مصطفى محمد بنـشـيـل     مصطفى عطا راضى بلتاجى هانى 38.528.51912.5122014.556.5قطورالشهيد

البراوى     56123 ابوالفتوح نصر رضا الدين بنـشـيـل     نصر عطا راضى بلتاجى هانى 2610.5104.5512.510.543.5قطورالشهيد

مرعى   56124 وجيه محمود بنـشـيـل     وجيه عطا راضى بلتاجى هانى 28.59.575.57.5167.544قطورالشهيد

البدوى    56125 ايوب بدران ايوب بنـشـيـل     يسرى عطا راضى بلتاجى هانى 3321.57.57.55.518954قطورالشهيد

قابيل    56126 حسن زكريا حسن بنـشـيـل     اسراء عطا راضى بلتاجى هانى 3.51042.5نصف21.54.51.52.5قطورالشهيد

البحرية    56127 عبدالله ابراهيم حمدى بنـشـيـل     اسراء عطا راضى بلتاجى هانى 235.559.55713.562قطورالشهيد

شلبى    56128 حسين محمود عبدالفتاح بنـشـيـل     اسراء عطا راضى بلتاجى هانى 36.530181415202066.5قطورالشهيد
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السيد    56129 على محمد عزوز بنـشـيـل     اسراء عطا راضى بلتاجى هانى 31.7517.514.512.51213.51653قطورالشهيد

البحريه    56130 ابوالعنين عبدالعليم نجاتى بنـشـيـل     اسراء عطا راضى بلتاجى هانى 3829.51811.514.5201858قطورالشهيد

جوهر   56131 محمد سند بنـشـيـل     اسماء عطا راضى بلتاجى هانى 3428.51812.510.519.515.556قطورالشهيد

السعدنى    56132 سليمان ابراهيم محمد بنـشـيـل     اسماء عطا راضى بلتاجى هانى 37.52711111017.51853.5قطورالشهيد

عمرو    56133 محمد خليل محمد بنـشـيـل     اسماء عطا راضى بلتاجى هانى 254.5102.53101462.5قطورالشهيد

شلبي    56134 احمد القطب علء بنـشـيـل     الء عطا راضى بلتاجى هانى 31153.510.57.5101854قطورالشهيد

حسين    56135 محمد عبدالمعطى محمود بنـشـيـل     الء عطا راضى بلتاجى هانى 39.529.518.51415202057قطورالشهيد

الدعرونى   56136 عبدالله عبدالباسط بنـشـيـل     امبره عطا راضى بلتاجى هانى 35.522.51193151264قطورالشهيد

زهموم   56137 محمدابوالحسن ابراهيم بنـشـيـل     امل عطا راضى بلتاجى هانى 32.51644.5214.51754.5قطورالشهيد

الشرقاوى    56138 على حازم محمد بنـشـيـل     امل عطا راضى بلتاجى هانى 2613.52.53.521011.552قطورالشهيد

ابوشعله    56139 حجازى رمضان محمد بنـشـيـل     امل عطا راضى بلتاجى هانى 31.514.510108.517.51752قطورالشهيد

مخلوف    56140 محمد عبده احمد بنـشـيـل     امنيه عطا راضى بلتاجى هانى 33.5281010.55.517.51767.5قطورالشهيد

القويضى    56141 حسن عبدالحميد حسن بنـشـيـل     انجى عطا راضى بلتاجى هانى 10942نصفصفرواحد4.51.5قطورالشهيد

ابوستيته   56142 هنداوى عبدالمنعم بنـشـيـل     انشراح عطا راضى بلتاجى هانى 2197.563101252قطورالشهيد

النجار    56143 احمد النصارى غاندى بنـشـيـل     ايمان عطا راضى بلتاجى هانى 35.521.516.57.55161553قطورالشهيد

الرشداوى   56144 محمد يوسف بنـشـيـل     ايناس عطا راضى بلتاجى هانى 36.517109.5817.511.563.5قطورالشهيد

النجار    56145 عبدالله عيد السعيد بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 39.530201414.75191763.5قطورالشهيد

رحمه    56146 السيد الدسوقى الشحات بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 321714.58.5817.51957.5قطورالشهيد

داود    56147 محمود محمد جمال بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 37.529.516.5128.518.51944.5قطورالشهيد

الزقزوق   56148 القطب دويدار بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 37.529191211.5201856قطورالشهيد

جادالله    56149 غازى السيد ربيع بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 37.5301913.58201454قطورالشهيد

موسى    56150 موسى احمد عيد بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 37.5261713.514181967.5قطورالشهيد

العشري    56151 غريب السيد فكرى بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 38.529.51812516.51776.5قطورالشهيد
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العاصى   56152 عبدالمنعم محمود بنـشـيـل     ايه عطا راضى بلتاجى هانى 39.53019.751414.75202076.5قطورالشهيد

حسين   56153 محمد وحيد بنـشـيـل     بثينه عطا راضى بلتاجى هانى 3725.5147.59.518.516.577قطورالشهيد

البحريه    56154 محمد السعيد محمد بنـشـيـل     تغريد عطا راضى بلتاجى هانى 31012.563.5واحد17126.5قطورالشهيد

الشهاوى    56155 عبدالجليل عبدالحميد اشرف بنـشـيـل     تهانى عطا راضى بلتاجى هانى 14.57.562.54.53.510.542.5قطورالشهيد

ابومليحه    56156 حسن امين وحيد بنـشـيـل     حبيبه عطا راضى بلتاجى هانى 311513.57.57.517.517.563.5قطورالشهيد

هريدى    56157 محمد شعبان البسيونى بنـشـيـل     حسناء عطا راضى بلتاجى هانى 3422105.52.5161753.5قطورالشهيد

الشهاوى    56158 السيد عبدالله ياسر بنـشـيـل     حسناء عطا راضى بلتاجى هانى 3325.510.54.54151253.5قطورالشهيد

البحرية    56159 السيد جبر شوقى بنـشـيـل     حنان عطا راضى بلتاجى هانى 3321115.55151754قطورالشهيد
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حسن    56160 رخا احمد عبدالفتاح بنـشـيـل     دعاء عطا راضى بلتاجى هانى 331912.53.53.5171855.5قطورالشهيد

ابومحمد    56161 السيد محمد محمد بنـشـيـل     دعاء عطا راضى بلتاجى هانى 2614.51085.51914.565قطورالشهيد

راضى    56162 ابراهيم عبدالمطلب ابراهيم بنـشـيـل     دنيا عطا راضى بلتاجى هانى 31.518.510.58.57.51516.554.5قطورالشهيد

راضى   56163 عبدالفتاح عليوه بنـشـيـل     دنيا عطا راضى بلتاجى هانى نصف331410101018116قطورالشهيد

مخلوف    56164 السيد محمد رمزى بنـشـيـل     دينا عطا راضى بلتاجى هانى 31.5145.51311.5101773قطورالشهيد

خضر    56165 رمضان محمد محمد بنـشـيـل     دينا عطا راضى بلتاجى هانى 35.52012.511.510161263قطورالشهيد

داود    56166 عبدالحميد محمد عادل بنـشـيـل     راما عطا راضى بلتاجى هانى 29.5156.59.5414.51562قطورالشهيد

تركى    56167 ابوالمعاطى على محمد بنـشـيـل     رحمه عطا راضى بلتاجى هانى 3626.5109.58.515.516.561.5قطورالشهيد

الدحروج    56168 عيد على عيد بنـشـيـل     روضه عطا راضى بلتاجى هانى واحد362715.51213.518.5176قطورالشهيد

ابوستيتة    56169 داود ابراهيم داود بنـشـيـل     ساره عطا راضى بلتاجى هانى 3719.512111113.51571.5قطورالشهيد

المصرى    56170 يوسف عبدالحميد زاهر بنـشـيـل     ساره عطا راضى بلتاجى هانى 38.529.51513.59.519.515.587.5قطورالشهيد

ابوشعلة    56171 محمد الزغبى ابراهيم بنـشـيـل     سعاد عطا راضى بلتاجى هانى 38.53019.513.513.5202085قطورالشهيد

بلح   56172 محمد ابراهيم بنـشـيـل     سعاد عطا راضى بلتاجى هانى 362817.58818.51972قطورالشهيد

بلح    56173 محمد محمود مصطفى بنـشـيـل     سلوى عطا راضى بلتاجى هانى 3725.518105.519.51752.5قطورالشهيد

ورور    56174 على حسن سامى بنـشـيـل     سمر عطا راضى بلتاجى هانى 34.5217107.5161876قطورالشهيد

الشرقاوي    56175 على حازم اشرف بنـشـيـل     سميه عطا راضى بلتاجى هانى 39301913.51419.51875قطورالشهيد

داود    56176 محمد السعيد عبدالمنعم بنـشـيـل     سناء عطا راضى بلتاجى هانى 24.518107.54141572.5قطورالشهيد

المسلمانى    56177 عبدالمقصود ابوالفضل محمد بنـشـيـل     سناء عطا راضى بلتاجى هانى 15.57.547.52111152قطورالشهيد

موسى     56178 محمد الدين شمس محمد بنـشـيـل     شروق عطا راضى بلتاجى هانى واحد33.5216.587.518128قطورالشهيد

البحرية   56179 محمودمرسى محمود بنـشـيـل     شروق عطا راضى بلتاجى هانى 36.525.55.5129171972.5قطورالشهيد

صقر    56180 محمد شحاته السيد بنـشـيـل     شهد عطا راضى بلتاجى هانى 3725.51010.59191772.5قطورالشهيد

شهاب    56181 مصطفى احمد محمد بنـشـيـل     شهد عطا راضى بلتاجى هانى واحد2616.5693.514146قطورالشهيد

الرفاعى    56182 محمد بدوى العربى بنـشـيـل     شهدان عطا راضى بلتاجى هانى 362815.59.58.5191661.5قطورالشهيد
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المليجى    56183 محمود عبدالستار محمود بنـشـيـل     ضحى عطا راضى بلتاجى هانى 36.53015138202075.5قطورالشهيد

عوض    56184 محمد على احمد بنـشـيـل     عبير عطا راضى بلتاجى هانى 3826.511.512.5519.51671.5قطورالشهيد

عبدالجواد    56185 لطفى على عيد بنـشـيـل     عزه عطا راضى بلتاجى هانى 27134.55.53141772قطورالشهيد

رخا   56186 عبده حماده بنـشـيـل     عزيزه عطا راضى بلتاجى هانى 2211453.5131352قطورالشهيد

رخا    56187 عبدالواحد رمضان طارق بنـشـيـل     عفاف عطا راضى بلتاجى هانى 39.530191514.519.52062.5قطورالشهيد

السيد     56188 غازى ابراهيم الله جاد بنـشـيـل     فاطمه عطا راضى بلتاجى هانى 36.52614.5105172052.5قطورالشهيد

الشهاوى    56189 السيد عبدالله سامى بنـشـيـل     فاطمه عطا راضى بلتاجى هانى 372815.51111.519.516.562.5قطورالشهيد

هنيد    56190 احمد مشرف رمزى بنـشـيـل     فرح عطا راضى بلتاجى هانى 27.51074210.515.542قطورالشهيد

ابومحمد    56191 السيد احمد سامح بنـشـيـل     فريده عطا راضى بلتاجى هانى 27106.5841115.563قطورالشهيد

شلتوت   56192 مرسى احمدعبده بنـشـيـل     قمر عطا راضى بلتاجى هانى 19.56.5452.51117.551.5قطورالشهيد

رخا    56193 مرداش رضوان السيد بنـشـيـل     ماجده عطا راضى بلتاجى هانى 3318.57.555141772.5قطورالشهيد

عمرو    56194 جوده محمد احمد بنـشـيـل     مروه عطا راضى بلتاجى هانى 24.510.5631.51415.552قطورالشهيد

الزقزوق    56195 ابراهيم محمد ابراهيم بنـشـيـل     مريم عطا راضى بلتاجى هانى 33.529155.55.5162052.5قطورالشهيد

شلبى    56196 فرج مسعد شعبان بنـشـيـل     مريم عطا راضى بلتاجى هانى 3415101110171754قطورالشهيد

الور    56197 محمد على محمد بنـشـيـل     مريهان عطا راضى بلتاجى هانى 33.518.57.5951717.552قطورالشهيد

خيرالله   56198 اسماعيل رمضان بنـشـيـل     ملك عطا راضى بلتاجى هانى 352810.5107.518.518.555.5قطورالشهيد
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الور    56199 على عبدالشافى عبدالشافى بنـشـيـل     ملك عطا راضى بلتاجى هانى 372815.59.510.518.52082.5قطورالشهيد

رخا    56200 احمد محمد ياسر بنـشـيـل     ملكه عطا راضى بلتاجى هانى 32.5184.532.5151952قطورالشهيد

شلبى    56201 امين الدين جمال بنـشـيـل     منا عطا راضى بلتاجى هانى 3817114.52.51417.583.5قطورالشهيد

ابويونس    56202 محمد سيداحمد محمد بنـشـيـل     منا عطا راضى بلتاجى هانى 3212711511.51774قطورالشهيد

طه    56203 ابراهيم سيداحمد على بنـشـيـل     منار عطا راضى بلتاجى هانى 371611.51413.516.516.583قطورالشهيد

عبدالجواد    56204 عثمان انور مرتضى بنـشـيـل     منه عطا راضى بلتاجى هانى 30156.52.51.5111682قطورالشهيد

رخا    56205 الرفاعى ابراهيم الششتاوى بنـشـيـل     ناديه عطا راضى بلتاجى هانى 30301711.58.25121575.5قطورالشهيد

راضي    56206 ابراهيم عبدالمطلب مصطفى بنـشـيـل     ناديه عطا راضى بلتاجى هانى 362418.511.58181865.5قطورالشهيد

عمرو    56207 ابراهيم محمد سامى بنـشـيـل     نجلء عطا راضى بلتاجى هانى 18252.521.541372قطورالشهيد

الصياد    56208 عرفه محمد السيد بنـشـيـل     نوال عطا راضى بلتاجى هانى 392917.512.510.51919.568قطورالشهيد

الجوهرى    56209 السعيد احمد ايمن بنـشـيـل     نورا عطا راضى بلتاجى هانى 31.5165.55.53141866قطورالشهيد

منصور    56210 محمد راتب سعد بنـشـيـل     نورهان عطا راضى بلتاجى هانى 218.5753.51216.565.5قطورالشهيد

رخا    56211 احمد الصادق وليد بنـشـيـل     نورهان عطا راضى بلتاجى هانى 37.522.515.514.59.51618.567قطورالشهيد

البنا    56212 عبدالحميد اسماعيل اسامه بنـشـيـل     هاجر عطا راضى بلتاجى هانى 321812.510.59.515.517.557قطورالشهيد

موسى   56213 احمد موسى بنـشـيـل     هاجر عطا راضى بلتاجى هانى 37231597.51516.556قطورالشهيد

موسى    56214 السيد على رضا بنـشـيـل     هايدى عطا راضى بلتاجى هانى 3219.512.511.512.515.51756.5قطورالشهيد

زهموم    56215 السيد السعودى السيد بنـشـيـل     هبه عطا راضى بلتاجى هانى 1516.554.5واحد31155.54.5قطورالشهيد

الطواب   56216 السعيد نعيم بنـشـيـل     هناء عطا راضى بلتاجى هانى 261510116.515.511.565قطورالشهيد

الهوارى    56217 عبدالله على عبدالله بنـشـيـل     هند عطا راضى بلتاجى هانى 39.5301812.512.52017.566قطورالشهيد

عمرو    56218 بدير على رضا بنـشـيـل     هيام عطا راضى بلتاجى هانى 3828.513.514916.51665.5قطورالشهيد

ابوالرخا    56219 عبدالفتاح بديع محمود بنـشـيـل     هيام عطا راضى بلتاجى هانى 3725.514.514142017.577قطورالشهيد

الرشداوى   56220 ابراهيم حسن بنـشـيـل     وصيفه عطا راضى بلتاجى هانى 37.52117.513.511181767قطورالشهيد

الجوهرى   56221 السيد السعيد بنـشـيـل     ياسمين عطا راضى بلتاجى هانى 29.512.5107.5214.517.576قطورالشهيد
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شلبى    56222 بدوى السيد حماده بنـشـيـل     ياسمين عطا راضى بلتاجى هانى 38.526.515.513.512.519.518.577قطورالشهيد

شلبى     56223 محمد الباب فتح حموده بنـشـيـل     ياسمين عطا راضى بلتاجى هانى 22.55.55.5522.515.573.5قطورالشهيد

جادالله    56224 عبدالمنعم السيد رضا بنـشـيـل     ياسمين عطا راضى بلتاجى هانى 3729189.5111919.576قطورالشهيد

البيلى    56225 موسى عبده على بنـشـيـل     ياسمين عطا راضى بلتاجى هانى 27.51015.553.5161966قطورالشهيد
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الور    56226 نبيه محمدى نبيه بنـشـيـل     ياسمين عطا راضى بلتاجى هانى 30115.57.52.512.51774.5قطورالشهيد

علم    56227 احمد عبدالمقصود علم 8.51062.5واحد27.5471.5قطورابراهيم

مزروع   56228 احمد حسن 32.5151157.51410.574قطوراحمد

حبسة    56229 ابراهيم السعيد حسن 1112.564نصف27.51572.5قطوراحمد

البابلى    56230 احمد مصطفى شريف 37.527.519121019.515.582.5قطوراحمد

زاهر    56231 ابراهيم فتحى طه 34.518.5127.521812.562قطوراحمد

ابوشادى    56232 ذكى محمد محمد 3725.516.5129181472.5قطوراحمد

ابراهيم   56233 السيد مدحت 36.52117.512817.513.572قطوراحمد

الصفطاوى   56234 نصر موسى 3621191314191472قطوراحمد

المل    56235 على احمد هانى 192.554271272قطوراحمد

السعداوى   56236 محمود ياسر 33.522.514.5117.51512.582.5قطوراحمد

تعلب   56237 العفيفى مجدى 3016114.5213.512.562قطوراسامه

شريف   56238 السيد احمد 256.54.53.521213.562قطورالسيد

العرجه   56239 محمد احمد 276.5103.5271263قطورالسيد

الشوربجى    56240 محمد محمد حسام 26.59.56.57.5512.512.563قطورامجد

العمروسى   56241 حسن بسيونى 34.516139.57.517.510.564قطورحسن

ابوشادى    56242 زيدان ابوشادى عماد 4.51064نصف125.54.51.5قطورحماده

دعدوشه   56243 سمير السيد 34.52713.57.57.5181364قطورسمير

خضر    56244 عبدالرسول احمد عبدالفتاح 18.5674.531313.574قطورسمير

المزين   56245 احمد احمد 37.52917.5131119.51873.5قطورعبدالرحمن

النجار    56246 بدوى ماهر بدوى 222.5342.513.515.573قطورعبدالرحمن

السعيد   56247 جميل عصام 35221097.516.514.572.5قطورعبدالرحمن

الشافعى    56248 احمد رياض محمد 32.526.510.59.55.51714.582.5قطورعبدالرحمن

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد
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الحبيبى    56249 عبدالعزيز ممدوح عواد 37.526.51611.511.518.510.571.5قطورعبدالعزيز

النجار    56250 احمد السيد رضا 38.53019.513.51219.51961.5قطورعلى

سعيد    56251 احمد حلمى محمد 22.515104.5311.513.561.5قطورعلى

ابونار   56252 مصطفى احمد 25.53107.52.5912.561.5قطورعماد

ابوعيانه   56253 محمد باسم نصف32875213.5116قطورعمرو

سعيد    56254 احمد حلمى السيد 711.561.5واحد243.53.55قطورفارس

ربيع   56255 رياض خالد 30.510.511.5437.51451.5قطورفارس

الزغبى   56256 عيد وجيه 393019.7514.514.52018.572قطوركريم

مزروع   56257 مصطفى تحسين 2.51041.5نصف32نصف2قطورمجدى

النجار   56258 احمد احمد 710.561.5واحد19742.5قطورمحمد

الزمك    56259 محمد عبدالعليم جمال 4.51052صفر24243.5قطورمحمد

شبانه   56260 محمد حمدان واحد22410.52.53.59156قطورمحمد

ابراهيم   56261 محمد رضا 39291714.510.519.516.562.5قطورمحمد

المزين   56262 رزق سامى 20.576.5425.51061.5قطورمحمد

علم    56263 احمد عبدالمقصود طارق نصف10125نصف25.55.575قطورمحمد

ناصف   56264 محمد عاصم 39.5291913.512.5191562قطورمحمد

الشاعر   56265 احمد عبدالحميد واحد38.51515.57.57.513.514.54قطورمحمد

خضر    56266 عبدالرسول احمد عبدالفتاح 22.53.5751.571342قطورمحمد

عيسى   56267 احمد عبدالفتاح 39.5231911.51119.51771.5قطورمحمد

دعدوشه   56268 محمد عبده 382717.5111.517.51671.5قطورمحمد

الشاعر   56269 ابوالعزم عزام 38.53018.514.512.518.517.572قطورمحمد

بيومى    56270 على عطيه على 81251.5واحد21.56.573قطورمحمد

شرف   56271 حسنى محمود 31.510104.53.51411.551.5قطورمحمد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد
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عيسى   56272 غازى محمود 3724149.58.518.515.561.5قطورمحمد

امام    56273 ابراهيم محمد مدحت 31.52011.54.5417.51271.5قطورمحمد

الشحرى    56274 مصطفى عمر مصطفى 30.516.5107.55.51314.572قطورمحمد

ابراهيم   56275 محمد هشام 31106.54.53.51110.582قطورمحمد

النجار   56276 احمد احمد 31.5101044.51111.581.5قطورمحمود

خليل   56277 كامل سمير 30.54.54.552.58.51081.5قطورمحمود

ابراهيم   56278 زكريا صلح 39291914.514.519.514.582قطورمحمود

احمد    56279 السعيد عبدالعزيز واحد37.5153.57.54156.59قطورمحمود

السعيد   56280 جميل علء 3823109.55141881.5قطورمحمود

ابوالريش   56281 مختار وليد 3618422101081.5قطورمختار

دعدوشه   56282 محمد عبده 34.523.5122.529.51071.5قطورمصطفى

الشحرى    56283 عمر محمد ابراهيم نصف271142.536138قطوروليد

ابوشادى    56284 محمد انور السيد 382519127.5191583قطوراسراء

مزروع   56285 عبدالفتاح سعد 392818.514142016.582قطوراسراء

النجار   56286 عبدالقادر حاتم واحد3218.51032.511107قطوراسماء

ابراهيم   56287 عبدالرحمن محمد 39.53019.7515152019.591.5قطوراسماء

ناصف   56288 محمد مختار 392919.515152014.591.5قطوراسماء

ابراهيم   56289 صبحى احمد 393017.514.7514.5181782قطورالء

النجار   56290 عزت على 39.528.519.51414.519.51282.5قطورالء

رجب   56291 عفيفى فؤاد 1072.5نصفنصفواحد11.53.52.5قطورالء

البابلى    56292 احمد ابراهيم امام 27.510.5114.54.51413.582.5قطوراميره

النجار   56293 زكى زكى واحد1373.524.56147قطوراميره

الشاعر   56294 عبدالباقى عبدالجواد 383017.513.511.52018.572قطوراميره

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد
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ناصف   56295 عبدالعاطى عبدالعاطى 35.528.514.556171773قطوراميره

ابراهيم    56296 محمود الدين حسام 37.52917.51414.519.51892قطورايمان

الشهاوي   56297 متولى عبدالجليل 38.53019.7514152019.584قطورايمان

ابوسنه   56298 ابواليزيد ياسر 19.51511.57.536.51783.5قطورايمان

الشاعر   56299 احمد عبدالحميد 36.526.518.512.513.5191482قطورايه

ابراهيم   56300 محمد صلح 38.52816.513.514201583قطوربسنت

عبدالخالق    56301 حسن اسماعيل رشاد 279104413.513.573.5قطورحبيبه

المل    56302 على فوزى فوزى 38.529.519.513.5112014.583قطوررنا

مسلم     56303 متولى المغازى الله عطيه 37.528107.57.512.514.572.5قطورروان

الشاعر   56304 السعيد السيد 2.57.51182نصف2853.5قطورريهام

الزمك    56305 محمد السيد السيد 38.53014.5121219.51881.5قطورسمر

عياد    56306 بسيونى السيد عبدالله واحد38.528.518.51112.519.518.57قطورسهيله

الشاعر   56307 هارون بسيونى 38.524107.55.5121471.5قطورشريفه

عفيفى   56308 شحاته سعد 26.52015.588.5181362قطورشهد

عيسى   56309 غازى عيسى 39.53019.515152015.582.5قطورشهد

الشاعر   56310 محمود جلء 38.51712117.518.515.582قطورشيماء

محمد    56311 احمد السيد شعيب 28.5106.57.54.57.51272قطورعفاف

عامر    56312 بسطويسى بدر محمد 221061.52101162قطورعلياء

العزب   56313 سيداحمد محمود 38.5281713.513.5201972.5قطورغاده

المزين    56314 احمد عبدالرحمن الزهراء 38.5281495161883قطورفاطمه

النجار   56315 محمد ايمن 3115127.5919.514.583قطورفاطمه

عفيفى   56316 شحاته طارق 30156.542.514.514.582قطورفاطمه

ابراهيم   56317 فريد فريد 38.5301013.5121817.582.5قطورفاطمه

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد
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عزب   56318 ابراهيم محمد واحد26.542.52.51.510115قطورفاطمه

ناصف   56319 محمود ناصف 39301813.51419.751984.5قطورفاطمه

المل    56320 على احمد هانى 3515114.5317.51563.5قطورفريال

الشوربجى   56321 محمد عبدالباسط 26.524118417.51684قطورمروه

عطيه    56322 شلبى ابراهيم احمد 392918.51113.519.51974.5قطورمريم

العفيفى   56323 رزق عاطف 36291497.51216.574.5قطورمريم

على    56324 عبدالعزيز رمضان معروف 393017.514.514.5191984قطورمريم

طلبه    56325 محمد رمضان شعبان 3415144.53.516.519.582.5قطورمنال

الشاعر    56326 مصطفى رضا الله 39301712.51219.752082.5قطورمنه

هنداوى   56327 ابراهيم مصباح 3822695.517.51883.5قطورمى

السيد    56328 غريب كامل خالد 383016111119.752082.5قطورناريمان

الشاعر   56329 مصطفى ميمى 38.530171410.518.51783قطورندى

تعلب   56330 عفيفى ابراهيم 38.53019.514.512.519.519.583.5قطورنرفانه

ابراهيم   56331 حامد زكى 39291913.514191885قطورنورهان

خليل   56332 كامل سمير 392914.513.51018.51985قطورهمسه

عبدالعال   56333 عبدالمقصود محمد 11.515.584.5واحد25731.5قطوروفاء

غلوش    56334 محمد محمد اشرف العداديةالمشتركة   ابراهيم على 37.515107.5121414.562قطوركوم

ابوعيطه    56335 محمد مصطفى رزق العداديةالمشتركة   ابراهيم على 4.537.543نصف724قطوركوم

غلوش    56336 عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح العداديةالمشتركة   ابراهيم على 37.52417.5131418.515.544قطوركوم

ابوموسى    56337 محمد حسن باسم العداديةالمشتركة   احمد على 392818.5141519.51775قطوركوم

الشطوخى    56338 محمود ابوالفتوح خير العداديةالمشتركة   احمد على 28862.5101215.544قطوركوم

زهران    56339 محمد احمد صبرى العداديةالمشتركة   احمد على 38302014.5151917.555قطوركوم

جبر    56340 عبدالهادى رشاد عبدالهادى العداديةالمشتركة   احمد على 316149.510.514.516.565.5قطوركوم

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد

 . بكفربلضم     أ ت عيانة ابو إسماعيل الشهيد
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جبر    56341 عبدالهادى زكريا يحى العداديةالمشتركة   احمد على 5.531043.5صفر425قطوركوم

الشناوى    56342 بسيونى محمود يحيى العداديةالمشتركة   احمد على 2610107.58.513.51253قطوركوم

شتات   56343 عبدالرسول ابواليزيد العداديةالمشتركة   السيد على 32.5813.57.511161463قطوركوم

المرشدى    56344 متولى عطا ايهاب العداديةالمشتركة   ايمن على 37.516187.5121716.555.5قطوركوم

محمدجلل   56345 جلل وائل العداديةالمشتركة   جلل على 32.55151.513.510.51552قطوركوم

العناني    56346 محمد جمال علء العداديةالمشتركة   حازم على 30.5816.53.511.5111454قطوركوم

الجنك    56347 حامد حامد استفتاح العداديةالمشتركة   حامد على 37.51513.51312.512.516.554.5قطوركوم

ابوعيطه   56348 حسن احمد العداديةالمشتركة   حسن على 1215.515.553.5نصف351113.5قطوركوم

جبر    56349 ابراهيم حلمى ابراهيم العداديةالمشتركة   حلمى على 13.5761.5851151.5قطوركوم

المرشدى    56350 عنتر جمعه سعد العداديةالمشتركة   رائد على 31.5151911.514.518.517.567.5قطوركوم

الخولى    56351 حسن فاروق جمال العداديةالمشتركة   رمضان على 331118.531414.516.564قطوركوم

سنبلو    56352 محمد عبدالله رمضان العداديةالمشتركة   عبدالحميد على 38261812.514.5191767.5قطوركوم

جوهر    56353 على السيد عطيه العداديةالمشتركة   عبدالرحمن على 38.53019.7514.51519.51987.5قطوركوم

غلوش    56354 رمضان ابواليزيد شعبان العداديةالمشتركة   عبدالله على 37.52718.51214.51814.564قطوركوم

المرشدى    56355 متولى عطا وليد العداديةالمشتركة   عطا على واحد29911.51.59.5109.54قطوركوم

الخولى    56356 حسن على اسامه العداديةالمشتركة   على على 38.51718.51010.512.51342قطوركوم

حجاج    56357 على عبدالفتاح على العداديةالمشتركة   عماد على 382418.57.591016.552.5قطوركوم

صالح   56358 صديق احمد العداديةالمشتركة   عمر على 301617.59.57.5121752.5قطوركوم

جواد    56359 ابوالعل سعد علء العداديةالمشتركة   عمر على 393019.51315201857.5قطوركوم

لبن    56360 محمود محمود وليد العداديةالمشتركة   عمر على 39.52619101218.51863قطوركوم

الشاعر    56361 يوسف سعد يوسف العداديةالمشتركة   عمرو على صفر38.52717.57.510.514.5157قطوركوم

عبدالرازق   56362 طلبه عصام العداديةالمشتركة   كريم على واحد37.52418.512.514.510168قطوركوم

غانم    56363 على محمد ابوالعز العداديةالمشتركة   محمد على نصف39271812.512.519.517.57قطوركوم
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صقر    56364 بسيونى سليمان بيومى العداديةالمشتركة   محمد على 38.51816.57.511.5111674قطوركوم

الجنك    56365 حامد سعد حسنى العداديةالمشتركة   محمد على واحد36.571123.54166قطوركوم

جوهر    56366 عبداللطيف عبدالعال رضا العداديةالمشتركة   محمد على 36.51714.512.512.51516.573قطوركوم

ابوعيطه    56367 جمعه محمد شافعى العداديةالمشتركة   محمد على 38151411.5131215.563قطوركوم

عبدالله    56368 عبدالعال محمد عيد العداديةالمشتركة   محمد على 3924201314.5191761.5قطوركوم

عتيس    56369 ابواليزيد نجاح ياسر العداديةالمشتركة   محمد على 6610234.51561.5قطوركوم

غانم    56370 احمد محروس ابراهيم العداديةالمشتركة   محمود على 25.5611.587.57.51262.5قطوركوم

الشناوى    56371 بسيونى محمود صبحى العداديةالمشتركة   محمود على 174107.57.54.51361.5قطوركوم

حبر    56372 عطيه ربيع محمد العداديةالمشتركة   محمود على 2781044.5101551.5قطوركوم

غانم   56373 على وجيه العداديةالمشتركة   محمود على واحد185112.5329.56قطوركوم

زهران    56374 محمد احمد محمد العداديةالمشتركة   مسعد على واحد3817167.55.510168قطوركوم

سنبك    56375 ابوشادى زكريا ابوشادى العداديةالمشتركة   مصطفى على 37.51515.57.5513.51571.5قطوركوم

الكلوى   56376 احمد غريب العداديةالمشتركة   وليد على 5.561542نصف1656.5قطوركوم

خليل    56377 احمد فرج محمد العداديةالمشتركة   ياسين على 18571.55.53.51261.5قطوركوم

ابوموسى    56378 عبدالله عبدالحميد على العداديةالمشتركة   اسراء على 38.5261914.51518.517.582.5قطوركوم

جواد    56379 السيد السيد حسن العداديةالمشتركة   اسماء على 37211911.59.51917.562قطوركوم

غلوش     56380 محمد الله حمد عصام العداديةالمشتركة   اسماء على 37.5262012.513.517.51472.5قطوركوم

صالح    56381 احمد يحيى ايمن العداديةالمشتركة   اشواق على 39.52919.513.51519.514.563.5قطوركوم

الزلبانى    56382 ابراهيم ابوالفتوح ابوزيد العداديةالمشتركة   الء على 382419.5121417.515.573.5قطوركوم

تجريده    56383 ابراهيم عبدالعظيم مراد العداديةالمشتركة   الء على 36.518191312.5141264قطوركوم

صالح   56384 ابراهيم ياسر العداديةالمشتركة   امانى على 39.52317.5121418.516.564قطوركوم

جواد    56385 ابراهيم اسماعيل ناجح العداديةالمشتركة   امل على 39.5302014.5152014.554.5قطوركوم

ابوزينه    56386 عبدالحميد محمد عيد العداديةالمشتركة   ايمان على 13.541027.55.514.553قطوركوم
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عبدالوهاب    56387 السيد كيلنى عبدالحميد العداديةالمشتركة   ايه على 38.53019.75131418.51754.5قطوركوم

زهران   56388 حسين ماجد العداديةالمشتركة   ايه على 392519108.5181663قطوركوم

العقده    56389 خليل محمد اشرف العداديةالمشتركة   بدر على 37.52719.512.510.5191752قطوركوم

علوان    56390 عبدالجواد فاروق ثروت العداديةالمشتركة   بسمه على 3871512.512191962.5قطوركوم

محمدابوموسى   56391 حسن عزمى العداديةالمشتركة   تسنيم على 38181311.59161882قطوركوم

حجاج    56392 ابوالعل مصطفى رمضان العداديةالمشتركة   تقى على 37.58148916.517.542.5قطوركوم

غلوش    56393 محمد فرج اشرف العداديةالمشتركة   ثريا على 26.5614.59.57.512.51263قطوركوم

نجم    56394 عبدالرازق بسيونى طارق العداديةالمشتركة   حنين على 35.51119.75129141564.5قطوركوم

جوهر   56395 عطيه على العداديةالمشتركة   حوريه على 35.52018.511.51119.518.564قطوركوم

جوهر    56396 عبدالفتاح زكريا السيد العداديةالمشتركة   خلود على 38.51518.511.59151966قطوركوم

زعزوعه    56397 على رمضان حماده العداديةالمشتركة   دنيا على 39.529191315191755.5قطوركوم

غانم    56398 احمد محروس احمد العداديةالمشتركة   دينا على 3551511917.515.563.5قطوركوم

عتيس   56399 ربيع محمد العداديةالمشتركة   روحيه على 2551094.5151453قطوركوم

بارومه    56400 ابوالعزم جابر حسنى العداديةالمشتركة   زينب على 39302013.513.519.51763قطوركوم

شتات    56401 يوسف عيد رمضان العداديةالمشتركة   ساره على 21.58.5102.581014.551.5قطوركوم

العطافى    56402 محمد بسيونى عبدالوهاب العداديةالمشتركة   سهير على 3927.519.5141419.51663قطوركوم

زهران    56403 محمد فؤاد جميل العداديةالمشتركة   شهد على 38.52917.5881913.573قطوركوم

شكر    56404 عبدالوهاب ابراهيم حاتم العداديةالمشتركة   شهد على 38.52018.56418.51553قطوركوم

الكيلني   56405 ابواليزيد محمد العداديةالمشتركة   شهد على 3826.51912.51118.518.553.5قطوركوم

ابواليزيد    56406 نجاح احمد سيد العداديةالمشتركة   شهيره على 39.528.519.51412202062قطوركوم

سنبلو    56407 محمد عبدالله رمضان العداديةالمشتركة   شيماء على 32.57.517.569.518.514.561.5قطوركوم

عبدالسلم    56408 الجالى طلب عزت العداديةالمشتركة   علياء على 3915.51913.513.52014.572قطوركوم

غلوش    56409 عبدالفتاح فاروق كمال العداديةالمشتركة   علياء على واحد379174.57.519166قطوركوم
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عتيس    56410 احمد سيد مصطفى العداديةالمشتركة   فتحيه على 38918.557.52014.562.5قطوركوم

العقده     56411 خليل محمد رزق ايمن العداديةالمشتركة   فرحه على 3929.519.51012201462.5قطوركوم

عرابين   56412 منير احمد العداديةالمشتركة   مديحه على 25151253.2541472قطوركوم

بارومة     56413 احمد على احمد الله العداديةالمشتركة   منه على 39301914152015.553قطوركوم

ابوموسى     56414 على عبداللطيف كمال الله العداديةالمشتركة   منه على 3928.519.514132016710قطوركوم

جواد    56415 ابوالعل عبدالقادر رفيق العداديةالمشتركة   منه على 393018.512.5152016.574قطوركوم

الجندى    56416 عبدالعزيز شعبان رمضان العداديةالمشتركة   منه على 3310.515.537.5161562.5قطوركوم

الكلوى    56417 عبدالغفار احمد رمضان العداديةالمشتركة   نانسى على 5661.5نصفنصف8.52.510قطوركوم

شتات   56418 عبدالمول جمعه العداديةالمشتركة   نجوى على واحد37.52916.57.591913.57قطوركوم

العقده    56419 ابراهيم ماهر احمد العداديةالمشتركة   نوال على 39.53019.7514.5152018.577قطوركوم

ابواليزيدالمرسى   56420 نجاح محمد العداديةالمشتركة   نوال على 23.59102.5314.51261.5قطوركوم

ندا    56421 السيد احمد محمد العداديةالمشتركة   نوران على 392919.7513.514.5201962.5قطوركوم

غلوش    56422 رمضان محمود طاهر العداديةالمشتركة   نورهان على 3928.520141519.51863.5قطوركوم

الفيومى    56423 محمد رجب محمد العداديةالمشتركة   هبه على 7.56.561.5واحد9.57.565قطوركوم

جواد    56424 يوسف عبدالرحمن ابراهيم العداديةالمشتركة   وفاء على 39.53019.7514.514202071.5قطوركوم

دياب    56425 حسن فرج حسن 39.53019.7513.5152014.576.5قطوراحمد

محمدعبدالقوى   56426 عبدالباقى محمد 33.519.51411.5512575قطوراحمد

عبيد    56427 ابراهيم طه طلعت 36.521.516129.51714.564قطورايمن

احمد   56428 طه السيد 3826.51814.51519.51275قطورطه

البشبيشى    56429 عبدالوهاب عبدالوهاب متولى 38.52518141519.510.584قطورمحمد

حجازى    56430 محمود محمد محمود 3512.5104.51.541061.5قطورمحمد

عبدالل    56431 عبدالمعطى رمضان ابراهيم 2615.569.53.57.511.562قطورمحمود

السمر    56432 محمود عبدالراضى جاسر 21554.54.52.55.561.5قطورمحمود
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مصطفى    56433 عبدالحي محمد سامح واحد36.5151312.57.512.510.56قطورمحمود

المجدوبة    56434 البهى عبدالستار مصطفى واحد36157.5103.510106قطورمحمود

خليفة    56435 محمود قطب ياسر 36.521.514.512.54.51311.574.5قطورمحمود

ابوميرة    56436 محمد اصيل وليد 3824.516.511.58.517.512.564قطورمهند

موسى    56437 عيد عبدالحميد موسى 321512811.5121064.5قطوراسماء

عامر   56438 فرج سامى 33151310.510.5131164.5قطوراشرقت

موسى    56439 عيد عبدالحميد عيد 38.527.518121519.513.574.5قطورافنان

موسى    56440 عيد عبدالحميد موسى 26.515103.57.54.51074.5قطوراميره

الفقى    56441 السيد انور اشرف 3822.5161312.515.51364.5قطورايه

مسعود    56442 سعد فاروق سعد 3822.5151312.518.514.574.5قطورريهام

خورشيد    56443 زكريا شعبان خالد 38.53017.514152013.574قطورعايده

البنا     56444 معوض معوضسعد الله 37.526.517.514152016.574قطورمنه

ابوزينه    56445 عطيه محمد فهيم 37.524.517.51314.52016.573قطورناهد

شرف    56446 محمد مصطفى محمد 3817.5141110.515.51275.5قطورهاجر

ندا     56447 احمد سيد محمد ابراهيم 3721.513.5121316.51474.5قطوريمنى

عبدالدايم   56448 محمد احمد المشتركة   احمد ى تا 24.5181310.5315.51078.5قطورسـما

احمد    56449 السيد على الشحات المشتركة   احمد ى تا 39.526.52012.513.52010.569.5قطورسـما

الديب    56450 عبدالفتاح حسن حسن المشتركة   احمد ى تا 6.5510.59.5227.558قطورسـما

يوسف    56451 رضوان خطاب حمدى المشتركة   احمد ى تا 2646صفر4.53.5109.5قطورسـما

العوضى   56452 محمد رضا المشتركة   احمد ى تا 47.545.5صفر776.58قطورسـما

محمد    56453 ابراهيم محمد سعد المشتركة   احمد ى تا 6.510.554.5واحد4556قطورسـما

النمكى   56454 محمد صبحى المشتركة   احمد ى تا 148592.51010.555قطورسـما

عبدالمجيدحسين   56455 مسعد صبرى المشتركة   احمد ى تا 29151010.53121067قطورسـما
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محمد    56456 عبدالعزيز يونس عبدالمعطى المشتركة   احمد ى تا 229124.52.513.513.555قطورسـما

البشيهى    56457 سمير الدين كمال المشتركة   احمد ى تا 37.52115.5139.52013.568قطورسـما

خميس    56458 محمد احمد محمد المشتركة   احمد ى تا 34.51714.51311.518.51044.5قطورسـما
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ابراهيم    56459 على رزق محمد المشتركة   احمد ى تا 21.551081.51012.563.5قطورسـما

الشربينى   56460 عبدالرؤف محمد المشتركة   احمد ى تا 2010.54.58.525.5854.5قطورسـما

عبدالدايم    56461 السيد مامون محمد المشتركة   احمد ى تا 856.5826.51064.5قطورسـما

القالب   56462 محفوظ محمد المشتركة   احمد ى تا 33.5161310.54.51410.567.5قطورسـما

يونس   56463 محمد وائل المشتركة   احمد ى تا 26.55.5107.52.5108.554قطورسـما

القالب    56464 ابراهيم عبدالنبى محمد المشتركة   اسلم ى تا 12724.51.546.557.5قطورسـما

محمدحسين   56465 محمد صالح المشتركة   السعيد ى تا 10.54.51.54.51.558.564قطورسـما

النمكى   56466 محمد محمد المشتركة   ايمن ى تا 88.522.51.53.51.543قطورسـما

الشاذلى    56467 احمد سيداحمد فتحى المشتركة   حاتم ى تا 3826.5191314.518.51879.5قطورسـما

محمد   56468 سيف محمد المشتركة   حسام ى تا 201911.512.51.5101066.5قطورسـما

غنيم   56469 حسن حمدى المشتركة   حسن ى تا 3223.51211.521313.555قطورسـما

ابوريه   56470 حسن صبحى المشتركة   حسن ى تا 3518201161812.577قطورسـما

حسن    56471 عبدالفتاح حسن عبدالفتاح المشتركة   حسن ى تا 39.52918.51413.5201469قطورسـما

الخولى    56472 ابراهيم احمد عماد المشتركة   حماده ى تا 4.5101154واحد7410قطورسـما

ايوب   56473 بسيونى بسيونى المشتركة   خالد ى تا 38.52213.51010191575.5قطورسـما

عبدالله    56474 مصطفى عبدالمنعم عبدالناصف المشتركة   خالد ى تا 38.518.51710.5919.51666.5قطورسـما

غازى   56475 سيداحمد على المشتركة   خالد ى تا 36241611.51118.51448.5قطورسـما

الدين    56476 حسام احمد عماد المشتركة   خالد ى تا 4.5101043واحد10صفر20قطورسـما

سليمان    56477 حسن رشدى طارق المشتركة   رشدى ى تا 27.58.56.528.513.51056قطورسـما

عبدالحميدكامل    56478 عبدالعليم احمد العابدين المشتركة   زين ى تا 61032.532.5643قطورسـما

ابوطالب    56479 ابراهيم عبدالكريم محمد المشتركة   سراج ى تا 39.525.51713.511.518.514.578قطورسـما

شعبان    56480 على سعد ايمن المشتركة   سعد ى تا 30151041013.51153.5قطورسـما

البشيهى   56481 سمير اسامه المشتركة   سمير ى تا 3929.52013.514.5201165قطورسـما
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مندور    56482 اليمانى شوقى عصام المشتركة   سيداحمد ى تا 13.543.51.52.510854.5قطورسـما

مندور    56483 على شحاته على المشتركة   شحاته ى تا 164.53.51.55.57.51456قطورسـما

السعيد   56484 اسماعيل يسرى المشتركة   شريف ى تا 39251412.511201989قطورسـما

سليمان   56485 جميل محمد المشتركة   صفوت ى تا 3417567.5151186.5قطورسـما

هنداوى   56486 شوقى على المشتركة   صلح ى تا 26.5154.5108.5141577.5قطورسـما

شهاب    56487 السيد مصطفى ابراهيم المشتركة   عادل ى تا 22.5114.57.58.51212.555.5قطورسـما

اسماعيل   56488 لطفى موسى المشتركة   عبدالحليم ى تا 381516.58.510.519.516.579قطورسـما

الشاذلى    56489 احمد قطب محمد المشتركة   عبدالرحمن ى تا 3921181212.52014.588قطورسـما

عوض   56490 عبدالله رضا المشتركة   عبدالله ى تا 69.53.51.57.563.544قطورسـما

منسى    56491 عبدالله محمد عماد المشتركة   عبوده ى تا 4.55.531.5543.544قطورسـما

عبدالعال   56492 الغمرى فاضل المشتركة   عصام ى تا 95.576512.58.544قطورسـما

فوده   56493 عبدالفتاح رمضان المشتركة   علء ى تا 1054.55416.51245قطورسـما

ايوب   56494 بسيونى احمد المشتركة   على ى تا 39.528.5201414.5201878قطورسـما

فرج    56495 السيد على فتحى المشتركة   على ى تا 3924.52012.512.5201877.5قطورسـما

ابوعمر   56496 الشحات جمال المشتركة   عمر ى تا 38191911.511201655قطورسـما

خليفه   56497 عبدالفتاح حمدى المشتركة   عمر ى تا 37.5231410.581915.554.5قطورسـما

عبدالدايم   56498 محمد احمد المشتركة   عمرو ى تا 39.5302014.515201989قطورسـما

على    56499 عبدالله احمد عبدالله المشتركة   عمرو ى تا 129.5108.57.512.516.545.5قطورسـما

الشيخى   56500 على بيومى المشتركة   فارس ى تا 39292012.514.5202087.5قطورسـما

ابراهيم     56501 زكريا محمد عبدالله المشتركة   فارس ى تا 36.524.518.510.512.52017.565.5قطورسـما

خليفه   56502 ابراهيم وليد المشتركة   فارس ى تا 39.52519911.5201966.5قطورسـما

الديب    56503 عبدالفتاح حسن حسن المشتركة   فايز ى تا 186.51099151754.5قطورسـما

علم    56504 محمد علم عاصم المشتركة   كريم ى تا 34242011.511.251916.567قطورسـما
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خليفه   56505 عبدالفتاح محمد المشتركة   كريم ى تا 2510.510.567.514.513.565قطورسـما

ابوالعز    56506 الدين كمال رضا المشتركة   كمال ى تا 23.5910.55.57.51212.554.5قطورسـما

ابوشنب   56507 محمد عبدالمعطى المشتركة   محسن ى تا 125.574.54.57.5844قطورسـما

القالب    56508 ابراهيم عطيه ابراهيم المشتركة   محمد ى تا 212116101418.51856.5قطورسـما

عبدالدايم   56509 عبدالعليم احمد المشتركة   محمد ى تا 38.529191214191887قطورسـما

القالب   56510 محفوظ السيد المشتركة   محمد ى تا 3924.51913.59.519.51868قطورسـما

عيسى    56511 عبدالله على جمال المشتركة   محمد ى تا 38.5251914919.51878قطورسـما

مندور   56512 على حمدى المشتركة   محمد ى تا 3824.518.511.59201878قطورسـما

عبدالمقصودعلم   56513 محمد خالد المشتركة   محمد ى تا 3725.518.511.59201777قطورسـما

الخولى   56514 عبدالمنعم رأفت المشتركة   محمد ى تا 29.51810.513.57.5151455.5قطورسـما

عبدالدايم   56515 عبدالفتاح رجب المشتركة   محمد ى تا 35182010.511.51819.577قطورسـما

البشيهى   56516 ابراهيم رضا المشتركة   محمد ى تا 3627.515.5131419.514.597.5قطورسـما

سليمان    56517 السيد عبدالله رضا المشتركة   محمد ى تا 26.5201011.57.5710.576.5قطورسـما

السقا   56518 شعبان شريف المشتركة   محمد ى تا 35.516.510119.5121277قطورسـما

ابوشنب   56519 محمد شعبان المشتركة   محمد ى تا 221510.5127.51012.575قطورسـما

سلمه    56520 محمد السيد صبحى المشتركة   محمد ى تا 27141011810773.5قطورسـما

محمد   56521 محمود صبحى المشتركة   محمد ى تا 8.544.53.57.53.5683قطورسـما

حماد   56522 محمود عايدى المشتركة   محمد ى تا 3616.510131014.51587قطورسـما

سلمه    56523 عبدالمعطى احمد عبدالمعطى المشتركة   محمد ى تا 219.57.565.55.58.544.5قطورسـما

سيداحمدسعد   56524 محمد عبدالناصر المشتركة   محمد ى تا 3724.5171211.51910.557.5قطورسـما

فرج    56525 على محمد فرج المشتركة   محمد ى تا 31.5141087.51313.577قطورسـما

فوده    56526 امين فاروق فؤاد المشتركة   محمد ى تا 33.513.5109.5514.514.556قطورسـما

على    56527 على محمد لطفى المشتركة   محمد ى تا 28.51510831216.586.5قطورسـما
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فودة   56528 شلبى محسن المشتركة   محمد ى تا 352517.51412.51613.565قطورسـما

طه     56529 على محمد رجب محمود المشتركة   محمد ى تا 27.515.57.56.5313.51055قطورسـما

منسى    56530 موسى محمد محمود المشتركة   محمد ى تا 34.515.5118.52.51414.573.5قطورسـما

محمد    56531 محمود عبدالله مسعد المشتركة   محمد ى تا 2812.5105312.51275قطورسـما

محمد   56532 غازى مسعد المشتركة   محمد ى تا 29.520.51011.55.51412.565قطورسـما

بلتاجى   56533 حسين موسى المشتركة   محمد ى تا 36.524191291914.588قطورسـما

عبدالله   56534 موسى موسى المشتركة   محمد ى تا 3824.519.75128.5191577قطورسـما

حمدان   56535 السعيد نبيل المشتركة   محمد ى تا 3725.519.51310.518.515.587.5قطورسـما

فوده   56536 محمود نبيل المشتركة   محمد ى تا 3729.5201413.5201588.5قطورسـما

داود   56537 عبدالعزيز احمد المشتركة   محمود ى تا 141010.51.54.514.51785.5قطورسـما

الدين     56538 شرف عبدالفتاح حسن السيد المشتركة   محمود ى تا 36.515145.512181874.5قطورسـما

الشرقاوى    56539 حسين احمد حسين المشتركة   محمود ى تا 38.529.519.51214201589قطورسـما

فوده   56540 عبدالقادر خالد المشتركة   محمود ى تا 3425.512.599.5171987.5قطورسـما

ابوالعز    56541 الدين كمال رضا المشتركة   محمود ى تا 8.513.51355واحد15.51110قطورسـما

ابوشنب   56542 عيد رمضان المشتركة   محمود ى تا 1021.5121.59.5161576قطورسـما
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رمضان    56543 عبدالعزيز محمود سامى المشتركة   محمود ى تا 36.529.514.58101915.587قطورسـما

القالب    56544 احمد كمال شعبان المشتركة   محمود ى تا 312.51053واحد1.556.5قطورسـما

الزنارى    56545 عبدالحليم سليم صلح المشتركة   محمود ى تا 23.519101.57.515.58.595قطورسـما

الدسوقى    56546 على محمود على المشتركة   محمود ى تا 362815.557.51910.557قطورسـما

حسن    56547 ابراهيم محمد مجدى المشتركة   محمود ى تا 31.518101.55.5171286.5قطورسـما

داود    56548 ابراهيم رجب محمد المشتركة   محمود ى تا 13.59101.5416.51375قطورسـما

فوده   56549 محمود نبيل المشتركة   محمود ى تا 3823181212.5201578قطورسـما

احمد    56550 محمد مسعد وليد المشتركة   مسعد ى تا 2910.512.599.51813.566قطورسـما

عبدالدايم   56551 عبدالواحد جمال المشتركة   مصطفى ى تا 111411.52.55.51811.555.5قطورسـما

راضى   56552 محمود صبرى المشتركة   مصطفى ى تا 1915151.59.518.51776قطورسـما

ابراهيم    56553 على محمد عصام المشتركة   مصطفى ى تا 38.527.519.512.514.519.519.568قطورسـما

ايوب    56554 بسيونى بسيونى هشام المشتركة   وليد ى تا 3526.518.51313.518.513.556قطورسـما

خليفه    56555 قطب محمد عباده المشتركة   يحى ى تا 361915.5811.519.51675.5قطورسـما

امام    56556 غازى بسيونى محمد المشتركة   يوسف ى تا 16111451017.51455.5قطورسـما

حمدان   56557 محمد الششتاوى المشتركة   اثار ى تا 39.529.519.514.5152020910قطورسـما

سلمه   56558 مسعد عاصم المشتركة   اسراء ى تا 177.57.54315.51244.5قطورسـما

حمدان   56559 محمد رجب المشتركة   اسماء ى تا 39.529181315201799.5قطورسـما

الشاذلى   56560 السيداحمد سيداحمد المشتركة   اسماء ى تا 392917.513152015.5810قطورسـما

محمدالشاذلى   56561 عبدالفتاح صبحى المشتركة   اسماء ى تا 36.53019.51314.5201699قطورسـما

ابوشنب   56562 عيد محمد المشتركة   اسماء ى تا 3115.57.587.5101488.5قطورسـما

فوده    56563 عبدالله محمد محمد المشتركة   اسماء ى تا 38.529.52012.514.52019710قطورسـما

شنب    56564 محمد سيداحمد مصطفى المشتركة   اسماء ى تا 26.513.548.55.51010.547.5قطورسـما

علم   56565 احمد احمد المشتركة   الء ى تا 3322.51311916.512.579قطورسـما
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حماد    56566 محمود عبدالمعطى وائل المشتركة   الء ى تا 2916.5109814887.5قطورسـما

مندور   56567 على رضا المشتركة   امانى ى تا 3729.513.512.513.519.51488.5قطورسـما

القالب    56568 عبدالعزيز محمد عادل المشتركة   اميره ى تا 39.529.51912.514.519.51488قطورسـما

عماره    56569 على زكى هاشم المشتركة   ايمان ى تا 2510.5108.53131765.5قطورسـما

حمدان    56570 عبدالكريم السعيد ايمن المشتركة   ايه ى تا 39.5302013152018.5810قطورسـما

السيد   56571 قطب سامى المشتركة   ايه ى تا 2514.53.561.5312.587قطورسـما

ابوسليمان    56572 احمد رياض عبدالجواد المشتركة   ايه ى تا 281811.58.5411.511.578.5قطورسـما

شعبان     56573 على رزق سعد خالد المشتركة   بسمه ى تا 38.5301712152013.586.5قطورسـما
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يوسف    56574 السيد احمد سامى المشتركة   حبيبه ى تا 27.51013.5137.513.513.587قطورسـما

ابوطالب    56575 شلبى الدين جمال المشتركة   خلود ى تا 34.5261012.53.517.514.568.5قطورسـما

مرجان    56576 عبدالهادى ابراهيم كرم المشتركة   داليا ى تا 1311.53.5121.5101276قطورسـما

داود    56577 محمد على خالد المشتركة   دعاء ى تا 27.514.57123.511.51288قطورسـما

فوده    56578 على على محمود المشتركة   دعاء ى تا 25.513.53102.57.51376.5قطورسـما

محمدعلى   56579 ابراهيم ايمن المشتركة   دنيا ى تا 2712.55.54.531113.5710قطورسـما

منصور    56580 السيد بدير عادل المشتركة   دنيا ى تا 177632.5513.563قطورسـما

شنب    56581 يوسف السيد امير المشتركة   ديانا ى تا 37291811.2513.51916.579قطورسـما

الشرقاوى   56582 شعبان خالد المشتركة   دينا ى تا 372518129.518.51875قطورسـما

عبدالخالق    56583 فهمى حسن سمير المشتركة   دينا ى تا 34.5207.553.518.517.564قطورسـما

ابراهيم    56584 شلبى محمد شلبى المشتركة   دينا ى تا 33.527.514.547.5191454.5قطورسـما

رزق    56585 ابراهيم على على المشتركة   دينا ى تا 351710.54.57.5191863قطورسـما

ابوعمر   56586 ابراهيم رضا المشتركة   رانده ى تا 35.52210.54.54182054.5قطورسـما

سعد    56587 احمد عبدالفتاح احمد المشتركة   رانيا ى تا 29.52110.55.551616.563قطورسـما

خليفه   56588 عبدالفتاح حمدى المشتركة   رحمه ى تا 372016135.51918.565قطورسـما

سليمان   56589 شلبى عادل المشتركة   رضوى ى تا 3018104.54.5152054.5قطورسـما

سليمان   56590 على عماد المشتركة   رميساء ى تا 39.53019.515152020710قطورسـما

داود    56591 محمد عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة   رنا ى تا 29.5965.53.51518.562قطورسـما

منسى   56592 عبدالعزيز محمد المشتركة   رنا ى تا 37302013.514.752019710قطورسـما

عبدالعاطى    56593 فرج عاشور مدحت المشتركة   زينب ى تا 30.57126.57.5181554.5قطورسـما

عبدالدايم    56594 عبدالعزيز كمال سند المشتركة   ساره ى تا 31.5221210917.51557.5قطورسـما

ابوالعز   56595 صابر سيداحمد المشتركة   ساره ى تا 4.51012.576نصف19215قطورسـما

شنب    56596 احمد جمعه محمد المشتركة   ساره ى تا 35301011.55.51814.566قطورسـما
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عبدالعزيز   56597 عبدالله هانى المشتركة   سلمى ى تا 32.527.5151411191977قطورسـما

رمضان   56598 عبدالمعطى عبدالعزيز المشتركة   سمر ى تا 382619.7514152016.568.5قطورسـما

سليمان    56599 السيد عبدالله رضا المشتركة   شذى ى تا 131042.51.5101065.5قطورسـما

حجازى    56600 السيد محمد احمد المشتركة   شهد ى تا 39.53019.515152019.5710قطورسـما

ابراهيم    56601 محمد مختار رجب المشتركة   شهد ى تا 2310.553.5211.51778قطورسـما

شنب    56602 عبدالمجيد محمد محمد المشتركة   شهد ى تا 1216.586واحد25.515.58.57.5قطورسـما

فودة    56603 السنجابى حسن السنجابى المشتركة   شيماء ى تا 125.57.541.55.56.565قطورسـما

سعد    56604 محمد خليفه ايمن المشتركة   صفاء ى تا 38.528.519.513.51419.51575.5قطورسـما

الدين     56605 حسام عبدالمنعم عبدالمعطى صبحى المشتركة   فاديه ى تا 3115.513.5117.51415.567.5قطورسـما

سمير   56606 محمد السيد المشتركة   فاطمه ى تا 181513.587.5151866.5قطورسـما

ايوب   56607 بسيونى احمد المشتركة   فريال ى تا 373019.513.5142018.579.5قطورسـما

محمد    56608 اسماعيل شوقى محمد المشتركة   لمياء ى تا 8.51110.533.5108.577قطورسـما

فوده    56609 عبدالجواد حمدين عادل المشتركة   مايسه ى تا 38.517.518.5118.515.518.577قطورسـما

داود   56610 عبدالعزيز السيد المشتركة   مروه ى تا 37.52616.5139.5191878.5قطورسـما

ابوعمر   56611 نسيم محمد المشتركة   مريم ى تا 37251411.591616.568قطورسـما

عماره    56612 مسعد ابراهيم الله المشتركة   منه ى تا 362714128.514.51677قطورسـما

ابوعمر    56613 عبدالحميد سامى الله المشتركة   منه ى تا 38.52919.513.515201869.5قطورسـما

سلمه     56614 خفاجه عبدالجليل مجدى الله المشتركة   منه ى تا 31.5151553.51019.585.5قطورسـما

العوضى      56615 الله نعمه رشدى محمد الله المشتركة   منه ى تا 251817.58.510171897.5قطورسـما

سليمان     56616 عبدالباقى شلبى محمد الله المشتركة   منه ى تا 34.523.5171311.516.51876.5قطورسـما

الدسوقى   56617 احمد فرج المشتركة   منه ى تا 35.530181413.519.515.589.5قطورسـما

محمود    56618 احمد السيد هشام المشتركة   منه ى تا 3523.51514.5916.51869قطورسـما

ابوشنب   56619 عبدالوهاب رشاد المشتركة   منى ى تا 37251614.59171589قطورسـما



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2646

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

فوده   56620 سيداحمد اكرامى المشتركة   مى ى تا 32.52314.514816.51075قطورسـما

عوض    56621 على محمد على المشتركة   مى ى تا 21176.5107.51013.579قطورسـما

على   56622 قدرى محمود المشتركة   مى ى تا 109.573.58510.573قطورسـما

منسى   56623 عبدالعظيم اسامه المشتركة   ناريمان ى تا 37.5291712.513.518.518.599.5قطورسـما

على   56624 عبدالحميد فرج المشتركة   نانسى ى تا 17.510647.5610.556.5قطورسـما

ابوشنب   56625 محمد مصطفى المشتركة   نانسى ى تا 392819.514.5142019910قطورسـما

علم     56626 سيداحمد على وحيد محمد المشتركة   نجيه ى تا 175.5747.54.512.564.5قطورسـما

محمد    56627 على قدرى جمال المشتركة   ندا ى تا 207.5107.58513.542قطورسـما

هنداوى    56628 محمد سعد خالد المشتركة   ندا ى تا 32.52016.59.57.517.516.584.5قطورسـما

خميسعطيه    56629 راضى رأفت المشتركة   ندا ى تا 26156.57.57.515.51464قطورسـما
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ابوشنب   56630 التهامى رفيق المشتركة   ندا ى تا 208.57.53.57.51515.584.5قطورسـما

القالب   56631 عبدالفتاح زاهى المشتركة   ندا ى تا 361916.512.51217.514.565.5قطورسـما

على    56632 محمد عبداللطيف شعيب المشتركة   ندا ى تا 3621.51713.511.51716.587.5قطورسـما

عبدالعزيز   56633 رمضان عرفه المشتركة   ندا ى تا 257.5107.57.515.511.565قطورسـما

سلمه   56634 محمد ايهاب المشتركة   ندى ى تا 207.563.53.514.510.555قطورسـما

القالب    56635 يونس عبدالمقصود جميل المشتركة   ندى ى تا 3928.520141419.7519.51010قطورسـما

احمد    56636 محمد محمد سامى المشتركة   ندى ى تا 39302013.5152020910قطورسـما

عبده    56637 محمد السيد صلح المشتركة   نسمه ى تا 15117.57.55101174قطورسـما

سلمه   56638 عبدالمعطى شعبان المشتركة   نهى ى تا 3011.5108.5101515.585قطورسـما

الشيخى    56639 عبدالفتاح عبدالمعطى اشرف المشتركة   نور ى تا 341779.5916.51456.5قطورسـما

عبدالعال   56640 ابراهيم علء المشتركة   نورا ى تا 24.57107.58.515.51364قطورسـما

حمدان   56641 السعيد نبيل المشتركة   نورا ى تا 3476.587.51715.595قطورسـما

خليفه   56642 محمد عادل المشتركة   هبه ى تا 20.58545.5101674.5قطورسـما

النمكى    56643 محمد محمد فتحى المشتركة   هبه ى تا 28.512.555.54.5131576.5قطورسـما

منسى    56644 سيداحمد فؤاد موسى المشتركة   هدير ى تا 36.52618.51412.519.517.568قطورسـما

مصطفى   56645 عبدالله عبدالله المشتركة   هنا ى تا 27.510.577.591615.567قطورسـما

محمد   56646 عبدالوارث سامى المشتركة   هويدا ى تا 5.5242.53.5108.553قطورسـما

عبدالمقصود   56647 علم جمال المشتركة   وسام ى تا 25.51516.510.57.517.51555قطورسـما

يوسف    56648 السيد احمد مصطفى المشتركة   وفاء ى تا 203.57.57.5517.51164قطورسـما

عبدالفتاح   56649 عيد رضا المشتركة   ياسمين ى تا 18.521057.515.51073.5قطورسـما

عبدالدايم   56650 محمد سيداحمد المشتركة   ياسمين ى تا 33.518.513107.514.515.586قطورسـما

جعفر   56651 جعفر احمد المشتركة  ابراهيم ع 3729.51812132015.563قطوربلتاج

ابوريه    56652 سعد محمد احمد المشتركة  ابراهيم ع 21.55.510.51.51.51114.563قطوربلتاج
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عوض   56653 ابراهيم ايمن المشتركة  ابراهيم ع 1021.512843واحد18.5قطوربلتاج

سميه   56654 مصطفى محمد المشتركة  ابراهيم ع 39301914.511.52015.563قطوربلتاج

العالم   56655 احمد ابراهيم المشتركة  احمد ع 33.522157.54.5201163قطوربلتاج

شلتوت   56656 متولى ابراهيم المشتركة  احمد ع 349.5165.54181673قطوربلتاج

الخشاب    56657 السيد ربيع السيد المشتركة  احمد ع 25.58111.53.511.5663قطوربلتاج

الصيرى   56658 محمد السيد المشتركة  احمد ع 39.526.51912.513201644قطوربلتاج

نجا   56659 امين امين المشتركة  احمد ع 35111610.5517.518.573قطوربلتاج

سميه   56660 حسن بسيونى المشتركة  احمد ع 39301914.515201873قطوربلتاج

حماده   56661 فتحى حسن المشتركة  احمد ع 31.51515108.5171253قطوربلتاج

النجار   56662 عبدالقادر حسنى المشتركة  احمد ع 158.51033.5101143قطوربلتاج

رياض   56663 عبدالعاطى رضا المشتركة  احمد ع 349.515441812.553قطوربلتاج

الشيخ   56664 على سامى المشتركة  احمد ع 342218.557.5201773قطوربلتاج

الجمل   56665 احمد طارق المشتركة  احمد ع 20.58103.52.5131243قطوربلتاج

الكلف    56666 ابراهيم قطب طارق المشتركة  احمد ع 136.543واحد22.51.5102.5قطوربلتاج

النقيب   56667 احمد طه المشتركة  احمد ع 3215145317.51243قطوربلتاج

الشرقاوى   56668 عبده عبدالستار المشتركة  احمد ع 33813.553181343قطوربلتاج

حسن   56669 حلمى عبدالله المشتركة  احمد ع 3411.5187.5417.51253قطوربلتاج

يونس   56670 عامر عبده المشتركة  احمد ع 37.524198.57.51915.553قطوربلتاج

نصار   56671 عبدالكريم عزت المشتركة  احمد ع 392519.59.57.5201543.5قطوربلتاج

المقدم   56672 احمد متولى المشتركة  احمد ع نصف513.514.56واحد35.51511قطوربلتاج

حسن   56673 عبدالحافظ محمد المشتركة  احمد ع 1.5653واحد2.51.5صفر10قطوربلتاج

الدالى   56674 عبدالمعطى محمد المشتركة  احمد ع 36.51114.57.531712.553قطوربلتاج

عبدالل   56675 حسن محمود المشتركة  احمد ع 1.5412.551.5واحد9.56.56قطوربلتاج
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شعله   56676 يوسف هانى المشتركة  احمد ع 61.51.537.553نصف12.5قطوربلتاج

الشيخ   56677 عبدالوهاب وليد المشتركة  احمد ع 36.518.51497.517.51471.5قطوربلتاج

فرج    56678 محمود السيد ابراهيم المشتركة  السيد ع 381813.5117.517.51463قطوربلتاج

نبيه   56679 عبدالعزيز عبدالله المشتركة  السيد ع 224.5117.5413.511.573قطوربلتاج

عبدالله   56680 بسيونى على المشتركة  بسيونى ع 3215147.57.516.51171.5قطوربلتاج

عيد   56681 فؤاد محمد المشتركة  جمال ع 3107.561.5واحد4.525قطوربلتاج

السكرى   56682 عبداللطيف السيد المشتركة  حازم ع 72.527.5673واحد9.5قطوربلتاج

الشرقاوى   56683 كامل فتحى المشتركة  حازم ع 193.58.51.51.5101173قطوربلتاج

الهمشرى   56684 محمد حسن المشتركة  حسام ع 33.56.510.531.5161473قطوربلتاج

سميه   56685 عبدالله طارق المشتركة  حسام ع 36.510.59.51.57.514.51273قطوربلتاج

ابوالخير   56686 اسماعيل ناصر المشتركة  حسام ع صفر4واحدصفرصفرنصف2صفر4قطوربلتاج

عمر    56687 عوض الدين نور المشتركة  حسن ع 377.5104.5317.51053قطوربلتاج

داود   56688 محمد محمد المشتركة  حمدى ع 3625.510.594.51711.563قطوربلتاج

الهمشرى   56689 فوزى يسرى المشتركة  حمدى ع 261610.54.53151453قطوربلتاج

ابوريه   56690 احمد عبدالحميد المشتركة  خالد ع 332610.57.5816.51361.5قطوربلتاج

الشرقاوى   56691 محمد عزت المشتركة  خالد ع 31.521117.57.51712.563قطوربلتاج

يونسمحمد   56692 كمال المشتركة  خالد ع 159.564.52105.562قطوربلتاج

عبدالقادر   56693 خيرى وليد المشتركة  خيرى ع 38.52719.7514.514.519.51474.5قطوربلتاج

شعله   56694 محمد شعبان المشتركة  راضى ع 32.524.51513.55.517.514.563قطوربلتاج

السيد   56695 قطب صبحى المشتركة  ربيع ع 116.54.54.51.510.56.541.5قطوربلتاج

فاضل   56696 زكى عاصم المشتركة  رجب ع 55.543نصف9.56.55.54قطوربلتاج

البهوتى   56697 حسنين رأفت المشتركة  رضا ع 11.55.543نصف11655.5قطوربلتاج

عزه   56698 محمد عبدالناصر المشتركة  رضا ع 1812.552صفر30.5165.58.5قطوربلتاج
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السعيد   56699 شوقى محمد المشتركة  رضا ع 17.51262واحد33126.57.5قطوربلتاج

الدبشى   56700 رمضان عبدالله المشتركة  رمضان ع 14857.51.514.58.561.5قطوربلتاج

الششتاوى   56701 محمد عيد المشتركة  زكى ع 7.5632.52111042.5قطوربلتاج

مراد   56702 سامى محمد المشتركة  سامى ع 372813.511102014.552قطوربلتاج

الفيومى   56703 سعد خالد المشتركة  سعد ع 20.59.55.59.53138.542قطوربلتاج

الجندى   56704 زكى رجب المشتركة  سعد ع 341510.58.53.515.514.562قطوربلتاج

الشرقاوى   56705 كمال سعد المشتركة  سعد ع 3310.56.58317.514.562.5قطوربلتاج

البلتاجي    56706 حسن السعيد السيد المشتركة  سعيد ع 3119.56.514.5418.51362.5قطوربلتاج

نوفل   56707 محمد رأفت المشتركة  شادى ع 393019.514.514.5201542.5قطوربلتاج

الصبرى   56708 ابوليله رضا المشتركة  ضياء ع 3615797.514.515.563قطوربلتاج

الجندى   56709 عبدالمعطى احمد المشتركة  طارق ع 3421.51511.57.51816.553.5قطوربلتاج

عبدالمقصود   56710 على ادهم المشتركة  عادل ع 37.517.512107.51715.552.5قطوربلتاج

الصيفى   56711 احمد خالد المشتركة  عادل ع 38.52818.511.510201673قطوربلتاج

الصيفى   56712 محمد رضا المشتركة  عادل ع 34.52917.510.57.519.7515.553قطوربلتاج

خفاجى   56713 احمد عبدالفتاح المشتركة  عبدالحميد ع 36.519.51510317.51662.5قطوربلتاج

عبدالفتاح   56714 عبدالدايم عبدالفتاح المشتركة  عبدالدايم ع 231023.5455.541.5قطوربلتاج

عوض   56715 عبدالحميد احمد المشتركة  عبدالرحمن ع 3415108.57.517.51154.5قطوربلتاج

شاهين   56716 عزت السيد المشتركة  عبدالرحمن ع 2915108.57.5171764.5قطوربلتاج

نبيه   56717 السيد رضا المشتركة  عبدالرحمن ع 39.53018.514.514.52015.577.5قطوربلتاج

جاد   56718 عبدالجواد رضا المشتركة  عبدالرحمن ع 29.522.561091713.556قطوربلتاج

سعد   56719 صابر سعد المشتركة  عبدالرحمن ع 39301912112015.557.5قطوربلتاج

ابويوسف    56720 ابراهيم عبدالفتاح فتوح المشتركة  عبدالفتاح ع 3429.5181212201146قطوربلتاج

جعفر   56721 محمد صلح المشتركة  عبدالله ع 3629.5107.51119.512.545قطوربلتاج
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الهمشرى   56722 عبدالمطلب عصام المشتركة  عبدالله ع 33.517.51011.5101711.547قطوربلتاج

كاشف   56723 احمد مجدى المشتركة  عبدالله ع 39.53014.514.5112013.558.5قطوربلتاج

الجندى   56724 صابر محمد المشتركة  عبدالله ع 30.5155.53.551413.543.5قطوربلتاج

ابوريه   56725 عبدالله ياسر المشتركة  عبدالله ع 168.562.53105.542قطوربلتاج

عفيفى   56726 عبدربه بدراوى المشتركة  عبده ع 31.515137.55146.532قطوربلتاج

عزب   56727 محمد مجدى المشتركة  عزت ع 32.51710107.516.51457قطوربلتاج

بدوى   56728 رمضان السعيد المشتركة  على ع 7.55.56.544.5واحد37.53.5قطوربلتاج

الجمل    56729 محمد على حسن المشتركة  على ع 1183.51.535832قطوربلتاج

البرماوى   56730 محمد محمد المشتركة  على ع 355.545واحد563.5قطوربلتاج

مشرف   56731 السيد عبدالسلم المشتركة  عماد ع 3825181111191346قطوربلتاج

زايد   56732 صابر ابراهيم المشتركة  عمر ع 3824.514.58.59181476قطوربلتاج

شعله    56733 محمد عبداللطيف ايمن المشتركة  عمر ع 34.524.5141112191246.5قطوربلتاج

النعناعى   56734 حسين صفوت المشتركة  عمر ع 36.528.51412.51319.51347قطوربلتاج

ابوريه   56735 محمد عبدالرحمن المشتركة  عمر ع 25.518.51.54.510168.541.5قطوربلتاج

جويده   56736 عبدالرؤف عشم المشتركة  عمر ع 39.53015.51414.5201063قطوربلتاج

عويس   56737 احمد احمد المشتركة  عمرو ع 38.5291514.514.7519.511.562قطوربلتاج

الصياد   56738 محمد خالد المشتركة  عمرو ع 39.527.510914.5201062قطوربلتاج

التراس   56739 على حماده المشتركة  فارس ع 3818.514.57.514.52011.562قطوربلتاج

نصار    56740 الله فتح المشتركة  فارسسامى ع 37261210.514.518752.5قطوربلتاج

الفخرانى   56741 نبيه محمود المشتركة  فارس ع واحد29103.5510176.54قطوربلتاج

البهوتى   56742 غازى عبدالحميد المشتركة  فتحى ع 24.51544.5917.54.541.5قطوربلتاج

عويس   56743 مرسى عبدالله المشتركة  كريم ع 2.51016.5642واحد21.512قطوربلتاج

عبدالحليم   56744 حسن على المشتركة  كريم ع 3828131114.52012.573قطوربلتاج
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مصطفى   56745 فتحى محمد المشتركة  ماهر ع 3929.516.51414.5201052قطوربلتاج

ابوهرجه   56746 ابراهيم ابراهيم المشتركة  محمد ع 39.528109.5142013.552.5قطوربلتاج

خليفه   56747 محمد ابراهيم المشتركة  محمد ع 35.528107.51219.511.551.5قطوربلتاج

عماره   56748 احمد احمد المشتركة  محمد ع واحد3923.51081320126قطوربلتاج

عبدالنبى   56749 على احمد المشتركة  محمد ع 24.516.53.52.5917.56.562قطوربلتاج

كليب   56750 مصطفى احمد المشتركة  محمد ع 39.529.516.51214201072قطوربلتاج

عباس   56751 عبدالحميد السيد المشتركة  محمد ع 3424175.51118.510.572قطوربلتاج

ابوعمر   56752 حسن حسن المشتركة  محمد ع 39.5301514.5142013.582.5قطوربلتاج

ابوريه   56753 عيسوى حسن المشتركة  محمد ع 39.530141415201442.5قطوربلتاج

داغر   56754 حامد رضا المشتركة  محمد ع 18.511.567.59171082قطوربلتاج

النجومى   56755 محمد رضا المشتركة  محمد ع 38.515164.57.518.510.571.5قطوربلتاج

جعفر   56756 محمد سامى المشتركة  محمد ع 39.528.519131419.516.587.5قطوربلتاج

سليمان   56757 سرور سليمان المشتركة  محمد ع 3522179.51015.513.573قطوربلتاج

نجا   56758 محمود عبدالرحمن المشتركة  محمد ع 39.5291912142014.574.5قطوربلتاج

عبدالهادى   56759 على عبدالسلم المشتركة  محمد ع 451033.55.56.571.5قطوربلتاج

عبدالقادر   56760 شرف عبدالله المشتركة  محمد ع 7.57645.53.5464.5قطوربلتاج

عبدالله   56761 بسيونى فتحى المشتركة  محمد ع 28.517105.57.511.58.576.5قطوربلتاج

عبدالعزيز    56762 ابراهيم ابراهيم فرج المشتركة  محمد ع 5.585.54.546.55.565.5قطوربلتاج

مصطفى   56763 بركات فؤاد المشتركة  محمد ع 29.516107.57.510754قطوربلتاج

وديعه   56764 صالح مسعد المشتركة  محمد ع 2523113.57.5131675قطوربلتاج

شاهين   56765 محمد مهدى المشتركة  محمد ع 382614.57.511.513.515.567.5قطوربلتاج

احمد    56766 قطب محمد موسى المشتركة  محمد ع 301777.57.5121073.5قطوربلتاج

فرج   56767 فرج ياسر المشتركة  محمد ع 38.5221110.58.518.513.575.5قطوربلتاج
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النجومى   56768 محمد ياسر المشتركة  محمد ع 2118744.51011.575.5قطوربلتاج

الدين    56769 شرف على شرف المشتركة  محمود ع 39.527.519.51414.752016.577.5قطوربلتاج

الهمشرى   56770 فوزى فوزى المشتركة  محمود ع 3818.517107.5191476.5قطوربلتاج

نصار   56771 محمد احمد المشتركة  مصطفى ع 3928201414.752016.577قطوربلتاج

البنا   56772 عبدالله مصطفى المشتركة  مصطفى ع 2015.577.57.511.513.576.5قطوربلتاج

حيدر   56773 محمد هشام المشتركة  مصطفى ع 37.525149.58.5171376.5قطوربلتاج

الشيخ   56774 محمود محمود المشتركة  نور ع 37.525.517101116.512.576.5قطوربلتاج

يونس    56775 يونسمحمد محمد المشتركة  هانى ع 34.51568.57.515.58.565.5قطوربلتاج

على   56776 السيد عبدالمحسن المشتركة  هيثم ع 1396.52.54101062قطوربلتاج

الشلقامى   56777 عثمان انيس المشتركة  يسرى ع 25.515.56.52.54.513.51083.5قطوربلتاج

الدالى    56778 يوسف يوسف عادل المشتركة  يوسف ع 3820107.5516.515.583.5قطوربلتاج

سعيد   56779 عبدالحميد عبدالحميد المشتركة  احلم ع 1715.54.52.51.57.51773.5قطوربلتاج

دياب   56780 ابراهيم بسيونى المشتركة  اسراء ع 392919.514.5152019.585.5قطوربلتاج

نجا   56781 محمود رجب المشتركة  اسراء ع 39.53019.7515152019.596.5قطوربلتاج

السيد   56782 شحاته رضا المشتركة  اسراء ع 2924.5103310.518.594.5قطوربلتاج

عبدالقادر   56783 السيد رفعت المشتركة  اسراء ع 39.530191413.52019.585.5قطوربلتاج

البليهى    56784 عبدالله بسيونى سعد المشتركة  اسراء ع 38271611.57.51918.586قطوربلتاج

البهوتى   56785 على فيصل المشتركة  اسراء ع 393019.7513.5132019.585.5قطوربلتاج

يونس   56786 فرج بسيونى المشتركة  اسماء ع 372710.57.54.514.518.584قطوربلتاج

الجمل   56787 السيد حمدى المشتركة  اسماء ع 392916.51292019.585قطوربلتاج

سليم   56788 متولى رجب المشتركة  اسماء ع 38.53017.5127.5201474.5قطوربلتاج

الفار    56789 ابراهيم مجاهد رزق المشتركة  اسماء ع 39.52917.51092018.554.5قطوربلتاج

الصيرى   56790 عبدالمعطى سامى المشتركة  اسماء ع 39.529.5191292019.585قطوربلتاج
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خضر   56791 يوسف سامى المشتركة  اسماء ع 39.53019.515152019.586قطوربلتاج

ابوريه   56792 احمد على المشتركة  اسماء ع 39.5271712.5102019.565.5قطوربلتاج

البهوتى   56793 محسن محمد المشتركة  اسماء ع 31.521.5147.55.51218.574.5قطوربلتاج

عزب   56794 محمد ابراهيم المشتركة  الء ع 38.5301611.510.51918.585قطوربلتاج

الحاج    56795 محمد محمد طارق المشتركة  الهام ع 39.529151310.5191785قطوربلتاج

عزه   56796 عبدالسلم عبدالله المشتركة  امل ع 38.52617.57.57.518.518.585قطوربلتاج

سميه   56797 فاروق السيد المشتركة  امنيه ع 37.5251511.57.516.517.575.5قطوربلتاج

عوض    56798 على محمد عاطف المشتركة  امنيه ع 312174.54.512.513.587قطوربلتاج

القواس   56799 على رضا المشتركة  انجى ع 382718.5151418.51589قطوربلتاج

عزه   56800 شوقى عزت المشتركة  انجى ع 38.53019.5141519.51498قطوربلتاج

ابوعمر    56801 عبداللطيف احمد سيد المشتركة  انعام ع 31301313815.51778قطوربلتاج

الشريف   56802 عبدالفتاح حسن المشتركة  ايمان ع 1612643.5513.565قطوربلتاج

زلط   56803 فرج على المشتركة  ايمان ع 3625.51713.512.518.517.587.5قطوربلتاج

سالم   56804 محمد ابراهيم المشتركة  ايه ع 27171212.57.5141586قطوربلتاج

حيدر   56805 محمد احمد المشتركة  ايه ع 362410137.51717.585.5قطوربلتاج

بركات   56806 مصطفى اشرف المشتركة  ايه ع 382913.513.5913.517.586.5قطوربلتاج

طه   56807 السيد السيد المشتركة  ايه ع 35.5221412.57.51116.565قطوربلتاج

احمد     56808 علم سعد علم الله المشتركة  ايه ع 35.52816.5121015.51363قطوربلتاج

جعفر   56809 احمد ايمن المشتركة  ايه ع 34.51513.57.59131875.5قطوربلتاج

ابوريه   56810 محمود جمال المشتركة  ايه ع 352816.5121218.51577قطوربلتاج

الحاج   56811 الحسينى حسن المشتركة  ايه ع 37.529.5171515191889.5قطوربلتاج

الشرقاوى   56812 عبدالله رضا المشتركة  ايه ع 342212.511.57.51912.576قطوربلتاج

البربرى   56813 سعد صالح المشتركة  ايه ع 31.5187107.511.511.575.5قطوربلتاج
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سميه    56814 طه عبدالهادى طه المشتركة  ايه ع 1.51.51262.5واحد65.51.5قطوربلتاج

ابوالسيد   56815 عبدالعزيز عبدالله المشتركة  ايه ع 36.52916.5141418.517.575قطوربلتاج

الصعيدى   56816 المغاورى فرج المشتركة  ايه ع 34.52512.51412181873قطوربلتاج

سليم   56817 ابراهيم سامى المشتركة  بسمه ع 39.5301913.5152018.587قطوربلتاج

طه   56818 السيد سامى المشتركة  بسمه ع 3526137.5914.51686.5قطوربلتاج

راضى   56819 عبدالعزيز خالد المشتركة  حبيبه ع 37.5251314.510.517.510.566قطوربلتاج

عبداللطيف    56820 رمضان عادل مختار المشتركة  حبيبه ع 34151414.541218.566.5قطوربلتاج

جويده   56821 عبدالله عبدالله المشتركة  حفصه ع 39.53019.5151519.51781.5قطوربلتاج

بكر   56822 محمد صابر المشتركة  حمديه ع 371815.5145161688قطوربلتاج

خفاجى   56823 جلل عبدالرحمن المشتركة  حنان ع 34241812.53.515.519.566قطوربلتاج

ابوالسيد   56824 احمدى عزت المشتركة  حنان ع 3929201515202089قطوربلتاج

حماد   56825 فتحى رضا المشتركة  حنين ع 31221012.51.514.51779قطوربلتاج

النقيب   56826 احمد احمدى المشتركة  خلود ع 14.513.568.5صفر29.57.57.58قطوربلتاج

سميه   56827 عبدالله طارق المشتركة  خلود ع 341110.592141768.5قطوربلتاج
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شلتوت   56828 يوسف قطب المشتركة  خلود ع 25.55.5492.512.51077.5قطوربلتاج

مطرود   56829 عطيه عبدالكريم المشتركة  داليا ع 39.51810.510.551316.586.5قطوربلتاج

قاسم   56830 ابراهيم محمد المشتركة  دنيا ع 58.553واحد10769.5قطوربلتاج

نبيه   56831 عبدالعزيز عبدالله المشتركة  دينا ع 6.51657.5واحد29111010قطوربلتاج

دياب   56832 ابراهيم محمد المشتركة  دينا ع 39.5221615514.51956.5قطوربلتاج

النجومى   56833 محمود السيد المشتركة  رانيا ع 331914.513.5313.51454قطوربلتاج

رمضان   56834 طه صابر المشتركة  رانيا ع 5157.591.527.546.5قطوربلتاج

عيد   56835 فايز عبدالفتاح المشتركة  رنا ع 372212.514.58161766قطوربلتاج

البخومى   56836 محمود محمد المشتركة  رنا ع 38247.514.510.5161957قطوربلتاج

النمر   56837 عبدالقادر ابراهيم المشتركة  روان ع 393019.515152019.568قطوربلتاج

النعناعى   56838 على حسن المشتركة  روان ع 39.53018.5151519.52076.5قطوربلتاج

صقر   56839 محمد هاشم المشتركة  روان ع 38.5221414.510.5181676.5قطوربلتاج

النعناعى   56840 على حسن المشتركة  ريم ع 39.529201514.519.751887قطوربلتاج

ابوجبل   56841 محمد عبدالحميد المشتركة  ساره ع 2.51244.5واحد4.53.52.53قطوربلتاج

القط   56842 عبدالمقصود عصام المشتركة  ساره ع 361717.5103191867قطوربلتاج

فرج    56843 محمود السيد ابراهيم المشتركة  ساندى ع 39.53019.515152019.557.5قطوربلتاج

الدين    56844 شرف عزت محمد المشتركة  سعاد ع 39301914.5152019.567.5قطوربلتاج

بعرور   56845 لطفى احمد المشتركة  سلوى ع 33.5221387.5172074.5قطوربلتاج

غنيم   56846 صابر ابراهيم المشتركة  سناء ع 25136.51.51.571563.5قطوربلتاج

ابوشريف   56847 شريف وائل المشتركة  شمس ع 361816.57.57.51519.555قطوربلتاج

ابوعمر    56848 احمد السيد طارق المشتركة  شهد ع 23.51110429.51654قطوربلتاج

النجومى   56849 محمد كمال المشتركة  شهد ع 393019.5151519.751766.5قطوربلتاج

الطاهر   56850 ابوالوفا مصطفى المشتركة  شهد ع 29.51110.53.57.5171965قطوربلتاج



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2657

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الجمل   56851 حسن ربيع المشتركة  شيرين ع 25.5116.52.5241673.5قطوربلتاج

الجندى   56852 عبدالمعطى حامد المشتركة  شيماء ع 39.53018.515152017.577قطوربلتاج

عجا   56853 بدوى فوزى المشتركة  شيماء ع 392918.51514.519.752077.5قطوربلتاج

الشرقاوى   56854 عبدالله عبدالله المشتركة  ضحى ع 22.576.52.51.59.519.565.5قطوربلتاج

الصيرى   56855 عبدالله حسنى المشتركة  عبير ع 20973.51.59.51864.5قطوربلتاج

الشيخ   56856 السيد محمد المشتركة  عزه ع 289114.53.513.51465.5قطوربلتاج

عبدالهادى   56857 على عبدالسلم المشتركة  عواطف ع واحد106واحدنصفصفر542.5قطوربلتاج

الشرقاوى   56858 محمد ادهم المشتركة  فاطمه ع 35.5151012915.517.565قطوربلتاج

بركات   56859 محمد ايمن المشتركة  فاطمه ع 35.5151011.5914.519.574.5قطوربلتاج

الشرقاوى   56860 احمد عبدالله المشتركة  فاطمه ع 341510.55.52.51019.575قطوربلتاج

عماره   56861 ابراهيم محمد المشتركة  فاطمه ع 362012101015.51865قطوربلتاج

ابوشعيشع   56862 السعيد رضا المشتركة  فايزه ع 5.517.564نصفنصف23.557.5قطوربلتاج

سميه   56863 احمد عبدالعزيز المشتركة  فايزه ع 3315113.510.5919.566قطوربلتاج

الهنداوى   56864 صابر رضا المشتركة  فتحيه ع 37.52713.513.514.517.51773.5قطوربلتاج

الفرماوى   56865 محفوض وليد المشتركة  فوزيه ع 35.51511.541115.513.565.5قطوربلتاج

الصعيدى   56866 على محمد المشتركة  كنزى ع 34161048.513.51565.5قطوربلتاج

ابوالسيد    56867 محمد احمدى سلم المشتركة  ليلى ع 3928.51810.510.519.51775قطوربلتاج

السكرى   56868 عبداللطيف ربيع المشتركة  مروه ع 1553.537.5101075قطوربلتاج

شاهين   56869 عزت السيد المشتركة  مريم ع 3822.518.510.510.519.51776.5قطوربلتاج

الحاج    56870 محمد محمد محمد المشتركة  مريم ع 393019.514.514.519.51868قطوربلتاج

النعناعى   56871 محمود السيد المشتركة  منه ع 392917.514.514.519.51966قطوربلتاج

دياب   56872 ممدوح كمال المشتركة  منه ع 372215.57.514171675.5قطوربلتاج

حجازى   56873 السيد زكى المشتركة  منى ع 34.51513.557.5151865قطوربلتاج



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2658

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشلقامى   56874 احمد عبدالباسط المشتركة  منى ع 343015.5911.5141464.5قطوربلتاج

الشيخ   56875 محمد صلح المشتركة  مى ع 36.515.515.5811.5151766قطوربلتاج

حماد   56876 عبدالحق مسعود المشتركة  مى ع 20271.554.5665قطوربلتاج

الصيفى   56877 محمد محمود المشتركة  مياده ع 38.5161810.511.51618.578قطوربلتاج

قاسم   56878 ابراهيم حسن المشتركة  نانسى ع 30.51711.5107.512.51864.5قطوربلتاج

الدبشى   56879 يوسف محمد المشتركة  ناهد ع 39.53019.751515201984قطوربلتاج

زايد   56880 ابراهيم ابراهيم المشتركة  ندا ع 393019.51514.5191984قطوربلتاج

السباعى   56881 على الحسينى المشتركة  ندا ع 39.53019.513152019.588قطوربلتاج

الحريرى   56882 صالح محمد المشتركة  ندا ع 25.54.5101.5291574.5قطوربلتاج

ايوب   56883 ابراهيم اسامه المشتركة  ندى ع 38.528158.510.51814.577قطوربلتاج

عبدالكريم   56884 جلل علء المشتركة  نرمين ع 3625171112191877.5قطوربلتاج

مراد   56885 مصطفى مصطفى المشتركة  نرمين ع 2720109.58.514.51277قطوربلتاج

العالم   56886 عيسى احمد المشتركة  نصره ع 5.583.53.52.56.51056قطوربلتاج

العالم   56887 عيسى اشرف المشتركة  نصره ع 177432.571046قطوربلتاج

الهمشرى   56888 عبدالمطلب نبيل المشتركة  نعمه ع 34.51510.57.5214.514.587قطوربلتاج

زايد   56889 بيومى احمد المشتركة  نورهان ع 11.5151032.55575قطوربلتاج

ابوعمر    56890 يوسف غازى رضا المشتركة  نورهان ع 342415131017.51375قطوربلتاج

الدين    56891 يونسشرف يونس المشتركة  نورهان ع 37.52918.51514207.579قطوربلتاج

النجومى   56892 كمال عثمان المشتركة  هاجر ع 392919.51515201477.5قطوربلتاج

سميه   56893 طه محمد المشتركة  هاجر ع 29.5251312.512.5181478.5قطوربلتاج

العصر   56894 حسن عبدالباسط المشتركة  هبه ع 38.5261613.5111714.577.5قطوربلتاج

ابوريه   56895 محمود رضا المشتركة  هدير ع 352918.51412.515.514.577.5قطوربلتاج

النعناعى   56896 اسماعيل سامى المشتركة  هدير ع 38.53018.5141519.751677.5قطوربلتاج
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بركات   56897 مصطفى شعبان المشتركة  هدير ع 38.53019151419.7511.577.5قطوربلتاج

الدين    56898 شرف يوسف سامى المشتركة  هويدا ع 38291610.59.517.516.567.5قطوربلتاج

ابوعمر   56899 عمر خالد المشتركة  وسام ع 3519131110.513.516.567قطوربلتاج

عمر   56900 عبدالفتاح محمود المشتركة  يارا ع 31.5201011.591315.576.5قطوربلتاج

الحول    56901 احمد محمود احمد المشتركة  ياسمين ع 32.51213.59.55.516.510.557قطوربلتاج

الدخاخنى   56902 السيد عادل المشتركة  ياسمين ع 383019.751413.52016.567.5قطوربلتاج

سعد   56903 فتوح عبدالحميد المشتركة  ياسمين ع 15.513103312667.5قطوربلتاج

ابورية   56904 مرشدى عبدالستار المشتركة  ياسمين ع 393019.751315201677.5قطوربلتاج

الله    56905 فضل عبدالمعطى محمد المشتركة  ياسمين ع 2721.516.58.57.515.51056.5قطوربلتاج

محمود    56906 عبدالله عبدالجليل ابراهيم أ   احمد ت النعناعى 3727.5201514.752015.546قطوركفر

النعناعى   56907 حلمى السيد أ   احمد ت النعناعى 37.527.519.515112016.548.5قطوركفر

عطية    56908 اليمانى فتحى ايمن أ   احمد ت النعناعى 7.52.5107.554نصف4.55.5قطوركفر

على    56909 رزق محمد محمد أ   احمد ت النعناعى 39.52919.51514.7519.51857قطوركفر

ابراهيم   56910 بلتاجى رجب أ   بلتاجى ت النعناعى 15.51354نصف3013.5108قطوركفر

سعد    56911 محمد سعد محمد أ   بهاء ت النعناعى 34211013.59.51812.555قطوركفر

مرسي     56912 عبدالعزيز الدين شمس صبحى أ   رأفت ت النعناعى 13.5166.512217.51544.5قطوركفر

خضر   56913 عبدالله محمود أ   زكريا ت النعناعى 34.524.513.512.511.52014.555.5قطوركفر

العربى   56914 عبدالرازق وحيد أ   شادى ت النعناعى 38.529201415201748قطوركفر

العربى   56915 عبدالرازق سامى أ   عبدالله ت النعناعى 3929191515201747.5قطوركفر

حمد   56916 على ايمن أ   على ت النعناعى 362511.511.57.5161756.5قطوركفر

الفقى    56917 على حدودى جميل أ   على ت النعناعى 5.57.55.58315648.5قطوركفر

طه   56918 كامل حماده أ   كامل ت النعناعى 26.526.57.512.57.5191557.5قطوركفر

الفيومى   56919 عبدالله تامر أ   كريم ت النعناعى 38.52813.513.59.519.516.556.5قطوركفر
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مصطفى   56920 احمد محمد أ   كريم ت النعناعى 34.51911.513.57.5201256قطوركفر

صالح   56921 ابراهيم حسين أ   محمد ت النعناعى 37.52818139201759قطوركفر

العطار   56922 احمد خالد أ   محمد ت النعناعى 342610127.519.512.556.5قطوركفر

عطية   56923 محمد رضا أ   محمد ت النعناعى 3219.51013.57.519.51548قطوركفر

حامد    56924 السيد عامر سعد أ   محمد ت النعناعى 38.5281913.51219.518.557.5قطوركفر

عوض    56925 احمد السيد سمير أ   محمد ت النعناعى 301312107.51713.548قطوركفر

بدوى    56926 احمد محمد عادل أ   محمد ت النعناعى 342116.512.5916.51247قطوركفر

المرشدى   56927 عبدالفتاح عبدالمنصف أ   محمد ت النعناعى 17.51215111014.59.545قطوركفر

عطية    56928 محمد السيد عمر أ   محمد ت النعناعى 36151512.51119.51567.5قطوركفر

غازى   56929 عبداللطيف مدحت أ   محمد ت النعناعى 371216.511.5101914.556.5قطوركفر

حسن   56930 عبدالحميد همام أ   محمد ت النعناعى 291212117.51614.557قطوركفر

ابراهيم    56931 الدين محى السيد أ   محمود ت النعناعى 238.5105.55.5179.555.5قطوركفر

عبدالقادر   56932 السيد عبدالقادر أ   محمود ت النعناعى 39.52919131119.516.558.5قطوركفر

النعناعى   56933 عبدالرؤف محمد أ   محمود ت النعناعى 372219.7512141813.556.5قطوركفر

مرعى   56934 ابراهيم رمضان أ   مرعى ت النعناعى 34.515.519131219.516.558قطوركفر
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الله     56935 جاد عبدالحميد مصطفى على أ   مصطفى ت النعناعى 21.515111191712.545قطوركفر

الجارحى   56936 نبيل وحيد أ   نبيل ت النعناعى 35.52317.51110.518.51448قطوركفر

النعناعى    56937 امين نصر ابرهيم أ   نور ت النعناعى 33.52217.510101917.559قطوركفر

السيد    56938 غازى عبداللطيف برهوم أ   هادى ت النعناعى 35.52013.5910.52013.556.5قطوركفر

البدوي    56939 على طلعت محمد أ   هشام ت النعناعى 39.5302014152016.579.5قطوركفر

عطية   56940 عزت فخرى أ   احسان ت النعناعى 39.5302014152019.578.5قطوركفر

عبدالسلم   56941 محمد عبدالباسط أ   اسراء ت النعناعى 30111447.5196.556قطوركفر

عطية   56942 حسن ناجى أ   امال ت النعناعى 3930201415201859.5قطوركفر

الجارحي   56943 كامل اشرف أ   امنيه ت النعناعى 39.530201415201889قطوركفر

جبريل   56944 محمد محمود أ   اميره ت النعناعى 38.52116.514.511.51919.566.5قطوركفر

البدوى   56945 على محى أ   اميره ت النعناعى 38.518.51212.58201646.5قطوركفر

عطية    56946 احمد محمد صديق أ   ايمان ت النعناعى 39.529.5201514.5202078.5قطوركفر

عبدالجواد    56947 على محمود على أ   ايمان ت النعناعى 38.5291712.5142016105.5قطوركفر

غازى    56948 زاكى سفوق محمد أ   ايمان ت النعناعى 3923.51713.58.5191965قطوركفر

غنيم   56949 حسنى غنيم أ   تسنيم ت النعناعى 39.53019.51514.75202056قطوركفر

صالح   56950 ابراهيم عبدالفتاح أ   دعاء ت النعناعى 39.530201415202066قطوركفر

النعناعى    56951 بدوى محمد احمد أ   دينا ت النعناعى 36.51616151117.510.575.5قطوركفر

عطية   56952 بكير رضا أ   دينا ت النعناعى 392516.514.51219.7519.596.5قطوركفر

رزق   56953 محمد عبدالمنعم أ   دينا ت النعناعى 39.522.519151219.752077قطوركفر

البدوى   56954 نسيم شاكر أ   رنا ت النعناعى 39.529.519.751514.5201999قطوركفر

جمعه    56955 احمد جمعه مجدى أ   روان ت النعناعى 3927.51814.512201888.5قطوركفر

السقا   56956 عبدغازى شريف أ   رؤى ت النعناعى 3321.5111410.5171587قطوركفر

عوض   56957 سعد عبداللطيف أ   ريم ت النعناعى 39.5302015152020109قطوركفر
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الجارحى   56958 عبدالله الجارحى أ   ساره ت النعناعى 3921.518.512.51119.519.576.5قطوركفر

عطية    56959 ابراهيم عمر حسن أ   سهام ت النعناعى 4030201515202099.5قطوركفر

عطيه    56960 ابوزيد محمد رضا أ   شاهنده ت النعناعى 1899138101074.5قطوركفر

العربى   56961 نجاح مجدى أ   شروق ت النعناعى 37.5161112.510.5182087.5قطوركفر

مرعى   56962 السيد رمضان أ   عبير ت النعناعى 38.51711.51212172093.5قطوركفر

غنيم   56963 عبدالمعطى بدران أ   علياء ت النعناعى 39302015152020910قطوركفر

الجارحي    56964 محمد محمد عبدالناصر أ   فاطمه ت النعناعى 39.5302015152019.51010قطوركفر

اسماعيل    56965 حامد بدر عيد أ   فاطمه ت النعناعى 3718127.57.517.518.587.5قطوركفر

خضر   56966 ابرهيم ابواليذيد أ   مريم ت النعناعى 32.52311.55.5816.514.574.5قطوركفر

ابراهيم    56967 غنيم حسنى محمد أ   مريم ت النعناعى 3624.514.5913.51918.576قطوركفر

سعد     56968 ابراهيم السيد نسيم محمد أ   منه ت النعناعى 37.52311.510.512201977قطوركفر

زكى   56969 ابراهيم زكى أ   منى ت النعناعى 3817.515.510.511.5201986قطوركفر

النعناعى    56970 نصر ابراهيم خيرى أ   نانسى ت النعناعى 39.5282015152019.5910قطوركفر

عبدالعال   56971 عبدالونيس سامى أ   نانسى ت النعناعى 3019.51088.51318.564قطوركفر

اسماعيل   56972 متولى زكى أ   ندا ت النعناعى 35.522.513.51010.51919.569.5قطوركفر

عبدالقادر   56973 السيد صبحى أ   ندا ت النعناعى 3929.51712.5152019109.5قطوركفر

عطية    56974 ابراهيم عمر حسن أ   هانم ت النعناعى 39.53020151520201010قطوركفر

العجمى    56975 عبدالعزيز ابراهيم ابراهيم أ   هايدى ت النعناعى 39.53020151520191010قطوركفر

مصطفى   56976 محمود محمد أ   هدى ت النعناعى 37.52813.58.51019.51798قطوركفر

مرعى   56977 بسيونى رمضان أ   هيام ت النعناعى 39.53020151520201010قطوركفر

ابراهيم    56978 عبدالعزيز على رياض أ   ولء ت النعناعى 33.525161112.5201779قطوركفر

البرماوى   56979 سمير بسيونى أ   يارا ت النعناعى 39.53018.514.514.5202099.5قطوركفر

الجارحى   56980 عبدالحليم الشافعى أ   ياسمين ت النعناعى 39301815152020810قطوركفر
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محمد   56981 شوقى فريد أ   ياسمين ت النعناعى 39.5292014.5152020710قطوركفر

عواض   56982 عبدالرحمن ايمن مسير      ابراهيم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 34.524.512.51211.51817.576.5قطورالشهيد

عبدالعاطي    56983 ابراهيم الله جاب مسير      ابراهيم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 29.526111110151755قطورالشهيد

اللولى   56984 عطيه محمد مسير      ابراهيم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 22.522.51110.59.5161776.5قطورالشهيد

شلبى    56985 محمد سعيد يوسف مسير      ابراهيم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 24.523699.51514.564.5قطورالشهيد

الهنداوى   56986 ابراهيم ابراهيم مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 26.5156.57.55.5131372.5قطورالشهيد

قاسم   56987 فؤاد ابراهيم مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.523171210191764.5قطورالشهيد

رضوان   56988 عبدالقادر السيد مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3122.51211.51118.516.575قطورالشهيد

الديب    56989 محمد احمد امير مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.526.516.51514192077.5قطورالشهيد

ابراهيم   56990 شفيق حسن مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2119.51011.5816.518.574.5قطورالشهيد

البنداق   56991 محمد حلمى مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 33.519.512.512.510.516.518.575قطورالشهيد

عيشه   56992 عبدالفتاح رضا مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3120.517.51314191975قطورالشهيد

حسين   56993 محمد شوقى مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3826.519.513152018.576.5قطورالشهيد

عواض   56994 احمد عطيه مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3824.51713.57.518.518.566قطورالشهيد

ابراهيم    56995 كامل عرفه كامل مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 332012.51010.51315.576قطورالشهيد

محمد    56996 منصور فتحى ماهر مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.528191413.519.51776قطورالشهيد

درويش   56997 ابراهيم محمد مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.5261613.512.5162076.5قطورالشهيد

الخضر     56998 ابراهيم بسيونى صلح محمد مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.528.517.51312.52018.578قطورالشهيد

يوسف    56999 غازى الشافعى نزيه مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3018.567.5814.51375قطورالشهيد

قطب    57000 عبدالعزيز عبدالمعطى نصر مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 30.52211.5107.513.516.576قطورالشهيد

ابوحلوه   57001 عبدالمنعم ياسر مسير      احمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2816.51198.51012.565.5قطورالشهيد

العربى   57002 السيد عبدالحميد مسير      ادهم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 231069.57.5121474قطورالشهيد

متولى    57003 مصطفى السعيد اسماعيل مسير      اسامه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 32.518.51714.51113.51655.5قطورالشهيد
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جوده     57004 عبدالقادر على السيد احمد مسير      اسلم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 7.541055.591243.5قطورالشهيد

مراد   57005 محمد احمد مسير      اسلم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.5251714.51419.7512.564قطورالشهيد

منصور    57006 بسطويسى عبدالله راشد مسير      السيد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 14.511.5413.57.5141044قطورالشهيد

عبدالفضيل   57007 احمد بيومى مسير      حامد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 25.515414813.51061.5قطورالشهيد

ابراهيم   57008 شفيق حسن مسير      حسام بمحلة رمضان عوض منجد وائل 1712.55148.51310.542قطورالشهيد

السيد    57009 محمد حمدى سعد مسير      حسام بمحلة رمضان عوض منجد وائل 18.565.514913.519.553.5قطورالشهيد

النمر   57010 احمد مجدى مسير      حسام بمحلة رمضان عوض منجد وائل 319.515131014.51476قطورالشهيد

يحيى    57011 محمد عطيه على مسير      خالد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 9.53.53.514813.51565قطورالشهيد

مندور   57012 محمود محمود مسير      رجب بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.5151413.513191675.5قطورالشهيد

فايد    57013 عبدالله عبدالحليم صابر مسير      سالم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 30.543.513.59.514.51672قطورالشهيد

الديب     57014 احمد الدين سعد مشير مسير      سعد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.519141511.5171475قطورالشهيد

جوده   57015 نسيم محمد مسير      شكرى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.52919.51514.519.7516.576قطورالشهيد

جباره    57016 مرسى جمعه محمد مسير      طارق بمحلة رمضان عوض منجد وائل 16.587159.5141064.5قطورالشهيد

محمد   57017 على ابراهيم مسير      عبدالرحمن بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3015101511.5191455.5قطورالشهيد

البربرى   57018 بسيونى احمد مسير      عبدالرحمن بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2118.51014.51115.51664قطورالشهيد

ابوشعيشع   57019 سعيد ايمن مسير      عبدالرحمن بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38261815111618.575.5قطورالشهيد

عبدالكريم   57020 فتحى عبدالكريم مسير      عبدالرحمن بمحلة رمضان عوض منجد وائل 302014151016.51874.5قطورالشهيد

المغربى   57021 زكريا محمد مسير      عبدالرحمن بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2818111412.51411.554.5قطورالشهيد

حسين    57022 محمد مامون محمد مسير      عبدالرحمن بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.526.5191514.519.51755قطورالشهيد

الخضر    57023 بسيونى صلح ولء مسير      عبدالرحمن بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.524.5141514.52017.545.5قطورالشهيد

الحضرى   57024 عبدالفتاح عيد مسير      عبدالفتاح بمحلة رمضان عوض منجد وائل 7.51211.514.51454واحد7.5قطورالشهيد

نمشه   57025 ابراهيم الليثى مسير      عمرو بمحلة رمضان عوض منجد وائل 35.527.5151514201744.5قطورالشهيد
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احمد    57026 ابواليزيد محمد فتوح مسير      عمرو بمحلة رمضان عوض منجد وائل 33.518.571513.5191344قطورالشهيد

الديب   57027 فاروق حاتم مسير      فاروق بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.5221413.51016.51864.5قطورالشهيد

النمر    57028 محمد احمد جلل مسير      كريم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.5261814.7514.518.51666.5قطورالشهيد

اللولى   57029 طلبه خالد مسير      كريم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.5281814.513.518.51677.5قطورالشهيد

موسى    57030 غازى السيد محمد مسير      كريم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382419.514.5141917.577.5قطورالشهيد

نمشه   57031 كمال احمد مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 35241713.513.518.51775.5قطورالشهيد

العربى    57032 عبدالحميد السيد العربى مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3516121312181575قطورالشهيد

فايد    57033 عبدالله عبدالحليم ايمن مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.524.5161414191975قطورالشهيد

توفيق    57034 مسعود محمد ايمن مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 26.52.51089.5171574.5قطورالشهيد

سلمه    57035 محمد الدين بدر مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 402919.51514.75201888.5قطورالشهيد

جامع    57036 بدوى احمد حسن مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 14.546.53.5412.51143.5قطورالشهيد

عبدالبارى   57037 محمود رضا مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 9.541046151254.5قطورالشهيد

ناصف    57038 حسينى محمد سامح مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 1871057.5151365قطورالشهيد

قطب    57039 عبدالعزيز محمد سامى مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 25.54.5127.591214.574.5قطورالشهيد

سلمه   57040 ابراهيم سلمه مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 147104.58.59.511.563قطورالشهيد

مراد    57041 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 392919.5141519.51966قطورالشهيد

ابراهيم   57042 موسى عبدالفتاح مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 30.515148818.51665قطورالشهيد

رحيم   57043 السيد عبدالناصر مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3315158.510.518.517.574.5قطورالشهيد

الشريف   57044 محمد علء مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.527.5201311.519.512.576قطورالشهيد

المغازى    57045 غازى عبدالله فتحى مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2513139.5101813.556قطورالشهيد

احمد     57046 سيد على رجب مجدى مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 12.57.51095.51610.544.5قطورالشهيد

مندور   57047 محمود محمود مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3819.518111119.519.576قطورالشهيد

الحسينى   57048 شحاته مصطفى مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 23.51514.57912.51865.5قطورالشهيد
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نعمان    57049 على كمال نصر مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3826.518111218.51877قطورالشهيد

ابوشريف   57050 محمد هشام مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3616171012.51718.574.5قطورالشهيد

النجار    57051 عبدالهادى السيد هلل مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 14.562.54.5410.51254قطورالشهيد

صابر    57052 مصطفى صابر ياسر مسير      محمد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 14.55.536.5210.511.564.5قطورالشهيد

موسى   57053 محمد ابراهيم مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 9.53.564.51.51411.544قطورالشهيد

عبده   57054 محمد احمد مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 25.55.5101021415.555قطورالشهيد

الديب    57055 الحبشى وردانى احمد مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 392920131519.51766قطورالشهيد

مرعى   57056 بدير السيد مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 710.5119.57.51212.553قطورالشهيد

الديب   57057 فخرى السيد مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 76.56851213.563قطورالشهيد

ناصف    57058 عبدالفتاح فارس جمال مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382718.5131218.51763قطورالشهيد

التليتى   57059 حسنى عبدالمجيد مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 32181813.512.5191667.5قطورالشهيد

جباره   57060 جمعه عبدالناصر مسير      محمود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.523.51912.513.51915.568.5قطورالشهيد

المنسى   57061 نصر على مسير      معاذ بمحلة رمضان عوض منجد وائل 228109.55.51314.563.5قطورالشهيد

نمشه    57062 مصطفى على هانى مسير      معاذ بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.5191512.58.51717.554.5قطورالشهيد

عيشه    57063 احمد نصر شادى مسير      نصر بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.519.513.5117.51716.566.5قطورالشهيد

الغنام   57064 محمد عاشور مسير      هادى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 34.51110125.51612.554.5قطورالشهيد

شرف   57065 عبدالمطلب ابراهيم مسير      يوسف بمحلة رمضان عوض منجد وائل 27.510.569.541513.555.5قطورالشهيد

عبدالخالق   57066 ابراهيم محمد مسير      احلم بمحلة رمضان عوض منجد وائل 26674.51.51214.565قطورالشهيد

الشريف   57067 احمد ايمن مسير      اروى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.528.519.51411.519.51577قطورالشهيد

الحبيب    57068 الله عطا احمد مسير      اسراء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 392919.5141519.51678.5قطورالشهيد

الديب    57069 الحبشى احمد الحبشى مسير      اسراء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.53019.513.514.519.51586قطورالشهيد

مجاهد   57070 سعد السيد مسير      اسراء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 319105213.51462.5قطورالشهيد

خضر   57071 عبدالهادى عاطف مسير      اسراء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 325.5107.531515.574قطورالشهيد
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المعدلى   57072 مسعد رشاد مسير      اسماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 27.53.5107.52.51315.575قطورالشهيد

المزين    57073 عقاب سعيد سالم مسير      اسماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 9.512.554.5نصف24.55.574قطورالشهيد

خضر    57074 السيد عبدالفتاح سمير مسير      اسماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 22146.59531055قطورالشهيد

حماده    57075 عبدالحميد محمد سمير مسير      اسماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.52715.513.51317.51676.5قطورالشهيد

سالم    57076 محمد عطيه اكرامى مسير      الء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.52713.51312.5161676قطورالشهيد

قاطور   57077 عبدالنبى ايمن مسير      الء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 27.516.56854.51154قطورالشهيد

سلم   57078 مرزوق سلم مسير      الء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 27.5186.524.57.51056قطورالشهيد

عواض   57079 عبدالرحمن مجدى مسير      الء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2915.573512.51055.5قطورالشهيد

جباره   57080 مرسى جابر مسير      امال بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.53019.5131519.7515610قطورالشهيد

رضوان   57081 عبدالقادر عبدالمجيد مسير      امل بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3929.519.513142016.589قطورالشهيد

عبدالعال    57082 رجب عبدالعاطى عصام مسير      امل بمحلة رمضان عوض منجد وائل 33221011101116.565.5قطورالشهيد

سلمه    57083 احمد السيد احمد مسير      اميره بمحلة رمضان عوض منجد وائل 31.51565314.515.554.5قطورالشهيد

رضوان   57084 عبدالقادر عبدالمجيد مسير      اميره بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.528.519.513.513.518.517.569قطورالشهيد

اسماعيل    57085 احمد ابراهيم احمد مسير      ايمان بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3726131313181568قطورالشهيد

الجاويش    57086 غريب محمد احمد مسير      ايمان بمحلة رمضان عوض منجد وائل 362013.511.57.51413.555قطورالشهيد

خضر    57087 مجاهد السيد جمال مسير      ايمان بمحلة رمضان عوض منجد وائل 32.515.510.58414.513.555.5قطورالشهيد

الديب   57088 صلح محمد مسير      ايمان بمحلة رمضان عوض منجد وائل 403019.75131519.7519810قطورالشهيد

رمضان    57089 السيد رمضان اسماعيل مسير      ايناس بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3720.512.510.55.512.514.568قطورالشهيد

عبده    57090 احمد صلح اشرف مسير      ايه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3622.511117.513.516.566قطورالشهيد

رضوان   57091 عبدالعليم خيرى مسير      ايه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382718131018.51665.5قطورالشهيد

الديب   57092 حمدى سعد مسير      ايه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3519.510.511815.512.566.5قطورالشهيد

القاضى   57093 مهدى عاصم مسير      ايه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3419.512117.515.51756قطورالشهيد

القوش    57094 على ابراهيم على مسير      ايه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.52819.51312.518.515.568قطورالشهيد
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رجب    57095 عبدالعاطى محمد هانى مسير      ايه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 33207.594.5101566.5قطورالشهيد

ابوريه   57096 فؤاد محمد مسير      بسمله بمحلة رمضان عوض منجد وائل 30.51777.554.51066قطورالشهيد

مصطفى   57097 ذكى محمد مسير      بسمه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 31156.587.510.513.564.5قطورالشهيد

حجازى    57098 امين عمر محمد مسير      بسمه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3.54.51064واحد2084.5قطورالشهيد

ابواليزيد   57099 عبدالمحسن صلح مسير      بسنت بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2885.57.54.58.51075.5قطورالشهيد

جامع   57100 عبدالمعطى ياسر مسير      بسنت بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.5291914.5152016.579.5قطورالشهيد

السيد    57101 ابراهيم محمد ابراهيم مسير      ثريا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2615610.53.5101365قطورالشهيد

شحاته   57102 مصطفى رشاد مسير      دعاء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.51815.513.512.5181866.5قطورالشهيد

البلقاسى    57103 بسيونى على على مسير      دعاء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2295.53271865.5قطورالشهيد

رمضان    57104 السيد العوضى ابراهيم مسير      دنيا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 28157.54.53101665قطورالشهيد

الشريف   57105 احمد احمد مسير      دنيا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.526191411.5202079.5قطورالشهيد

عبدالغنى    57106 على مصطفى حامد مسير      دنيا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.51715.514818.51857.5قطورالشهيد

موسى    57107 سعد بسيونى سعد مسير      دنيا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 35.51815.5141016.51857قطورالشهيد

مجاهد   57108 سعد منصور مسير      دنيا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 34.51717.5141318.51776قطورالشهيد

المزين    57109 عبدالله احمد عبدالله مسير      دينا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 393019.7514.515201979قطورالشهيد

السلكاوى   57110 محمد جمال مسير      راندا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 32.5121611.511161145.5قطورالشهيد

فايد   57111 فتحى اسماعيل مسير      رانيا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3.544.555.5واحد31.51110قطورالشهيد

نمشه   57112 ابراهيم فتوح مسير      رانيا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.52916.514142013.586قطورالشهيد

الشرقاوى    57113 محى عبدالله اشرف مسير      رضا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 22.513.532.52.5108.564قطورالشهيد

فايد   57114 عبدالفتاح محمد مسير      رقيه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37151010.511.51216.564.5قطورالشهيد

الديب   57115 صلح السيد مسير      رنا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39292014.5152018.578.5قطورالشهيد

عرب    57116 حسن محمود صبرى مسير      روميساء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 342111.5148.5131065.5قطورالشهيد

عبدالوهاب   57117 مرسى سعيد مسير      ساره بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.52517.5139.5171654قطورالشهيد
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عيشه   57118 عبدالغفار ابراهيم مسير      سمر بمحلة رمضان عوض منجد وائل 35241382.516.51145.5قطورالشهيد

طه   57119 رأفت محمد مسير      سهيله بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382615.512.510.516.515.556قطورالشهيد

يونس    57120 عبدالفضيل محمد صبحى مسير      سومه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 141548.54.512.510.544قطورالشهيد

سعيد   57121 شعبان الشحات مسير      شاديه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 1717485.513.51044.5قطورالشهيد

النجار    57122 عبدالهادى شعبان محمود مسير      شروق بمحلة رمضان عوض منجد وائل 26.51611.51371517.554.5قطورالشهيد

ماضى   57123 فهمى عصام مسير      شهد بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.5302014.5152018.559قطورالشهيد

بليح    57124 جوده حسن جوده مسير      شوق بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.527201313.52018.559.5قطورالشهيد

الديب    57125 الحبشى احمد سعيد مسير      شيماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 31.52117.513.512.5181557قطورالشهيد

عبدالوهاب   57126 مرسى سعيد مسير      شيماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 29.51915.5111217.51555.5قطورالشهيد

البربرى   57127 سليمان مجدى مسير      شيماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 289103415.51343.5قطورالشهيد

عبدالهادى   57128 عبدالمنعم محمد مسير      شيماء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 26.5157.57.53.514.51255.5قطورالشهيد

البربرى   57129 صلح طاهر مسير      صابرين بمحلة رمضان عوض منجد وائل 18865.53.51012.564.5قطورالشهيد

العربى   57130 السيد حسان مسير      صفيه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 12.5154.57.547.5665قطورالشهيد

الشافعى   57131 صلح احمد مسير      ضحى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.52819.513.513.5201759قطورالشهيد

المنسى   57132 نصر على مسير      عل بمحلة رمضان عوض منجد وائل 24.5181111.511161358قطورالشهيد

الديب   57133 فهمى ابراهيم مسير      عهود بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382719.751413.5202058.5قطورالشهيد

خضر    57134 السيد محمد محمد مسير      فاطمه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 10.515610.59.511.511.544قطورالشهيد

الحبشى   57135 احمد محمد مسير      مروه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382619.51412.5201557قطورالشهيد

جامع     57136 محمد صالح سامح الله مسير      منه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.5291813.513201856.5قطورالشهيد

موسى    57137 عبدالعاطى عبدالله الله مسير      منه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382917.51412.5191647قطورالشهيد

رجب     57138 على رجب على الله مسير      منه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 301410127.5131154قطورالشهيد

شحاته     57139 السيد محمد محمد الله مسير      منه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 382914.512.58.51815.555قطورالشهيد

الديب   57140 فكرى صبحى مسير      منه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 31.51716.511.57.519.51245.5قطورالشهيد
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الحبيب    57141 محمد احمد عاطف مسير      منه بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2075.57.5410966قطورالشهيد

عماره   57142 يونس خالد مسير      مها بمحلة رمضان عوض منجد وائل 31161087.515.512.546قطورالشهيد

الغازولى    57143 على فتحى رضا مسير      مى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.52213.513101818.565قطورالشهيد

عبده    57144 السيد عبدالعزيز منجى مسير      مى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 32161110.55.516.518.575قطورالشهيد

الجزار    57145 احمد مشحوت خالد مسير      مياده بمحلة رمضان عوض منجد وائل 19166.55.54.51011.564قطورالشهيد

عبدالسلم   57146 محمد مندى مسير      مياده بمحلة رمضان عوض منجد وائل 27151010.55.514.51574.5قطورالشهيد

رمضان    57147 محمود مصطفى عبدالعزيز مسير      ميرنا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.52919.7514.514.52019810قطورالشهيد

العربى   57148 عبدالعال حماده مسير      نجاة بمحلة رمضان عوض منجد وائل 36.52212128171883.5قطورالشهيد

ناصف   57149 فارس اسلم مسير      نجوى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 20.510107.53.5136.572.5قطورالشهيد

عيشه     57150 السيد احمد حامد احمد مسير      نور بمحلة رمضان عوض منجد وائل 39.530201515201898قطورالشهيد

موسى    57151 محمد الدسوقى السيد مسير      نورهان بمحلة رمضان عوض منجد وائل 32.51910118.515.51664قطورالشهيد

الشريف   57152 ذكى عبدالفتاح مسير      نورهان بمحلة رمضان عوض منجد وائل 33241011.5817.513.573.5قطورالشهيد

مصطفى   57153 عبدالهادى مصطفى مسير      نورهان بمحلة رمضان عوض منجد وائل 32.52412.58.59.5191673قطورالشهيد

مرعى   57154 بدير احمد مسير      هاجر بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37281614.51218.51874.5قطورالشهيد

السعودى   57155 السعيد محمد مسير      هاجر بمحلة رمضان عوض منجد وائل 25.516105.54151873.5قطورالشهيد

طعيمه   57156 سعد محمد مسير      هاجر بمحلة رمضان عوض منجد وائل 3830191415201868قطورالشهيد

خضر    57157 احمد السيد ناصر مسير      هاجر بمحلة رمضان عوض منجد وائل 20.51913.57.54.51010.573.5قطورالشهيد

عبدالرحمن    57158 عبدالكريم فتحى رمزى مسير      هاله بمحلة رمضان عوض منجد وائل 2621155214.51464.5قطورالشهيد

بدوى   57159 عبدالفتاح ايمن مسير      هدى بمحلة رمضان عوض منجد وائل 15114.521.510743قطورالشهيد

ابواليزيد   57160 محمد ابواليزيد مسير      هند بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.523.516.512.51116.51564.5قطورالشهيد

طعيمه    57161 محمد محروسمسعد مسير      هند بمحلة رمضان عوض منجد وائل 37.52416121017.51864.5قطورالشهيد

فرج   57162 عادل محمد مسير      وسام بمحلة رمضان عوض منجد وائل 31.52012.59514.51874.5قطورالشهيد

فارس   57163 ابواليزيد عادل مسير      ولء بمحلة رمضان عوض منجد وائل 28157.512.59.512.51573.5قطورالشهيد
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ابوشعيشع    57164 احمد محمود السيد مسير      يارا بمحلة رمضان عوض منجد وائل 362613.513.5101616.574.5قطورالشهيد

جامع   57165 عبدالعظيم مصطفى مسير      ياسمين بمحلة رمضان عوض منجد وائل 38.5302014152018.579قطورالشهيد

محمود   57166 ابراهيم احمد أ   ابراهيم ت الشيخ 21205.521214.51042قطورميت

حسن     57167 محمد ابراهيم حسن أ   ابراهيم ت الشيخ 14.51542.59.511.57.541.5قطورميت

فتحى   57168 احمد السيد أ   احمد ت الشيخ 17215.52.510141142قطورميت

الدميرى    57169 مسعود بسيونى باهر أ   احمد ت الشيخ 34.528121312191744.5قطورميت

الله     57170 عطا عطيه محمد فؤاد أ   احمد ت الشيخ 32.5281313.512191567قطورميت

العاصى    57171 ابوالفتوح عبدالمنعم محمود أ   احمد ت الشيخ 38.5262010.758.251815.587.5قطورميت

عبدالعزيزالشهاوى   57172 احمد عبدالعزيز أ   اكرم ت الشيخ 29.5211.57.513166.566.5قطورميت

العربى   57173 عبدالكريم محمود أ   جمال ت الشيخ 39.529181414.5201467قطورميت

حسن   57174 ابراهيم جمال أ   حسن ت الشيخ 32.521169.258.25161587.5قطورميت

حماد   57175 ابراهيم محمود أ   خالد ت الشيخ 292159.511.517.5766.5قطورميت

النجار   57176 ابراهيم خالد أ   سامح ت الشيخ 382719.7514.514.5201377قطورميت

بسيونى   57177 حسين عيسى أ   صلح ت الشيخ 21.520.53.5311.5138.556قطورميت

عبدالله    57178 على عبدالحميد يسرى أ   عبدالحميد ت الشيخ 30.5203.5311.512.510.554.5قطورميت

عطية   57179 محمد انور أ   عمرو ت الشيخ 362712.512.511191557.5قطورميت

عبدالله    57180 حسن فتحى اسامه أ   فتحى ت الشيخ 25.51963.511178.555قطورميت

النجار    57181 حسن ابراهيم احمد أ   كريم ت الشيخ 34237.59131611.566قطورميت

ابوشعيشع   57182 السيد السيد أ   محمد ت الشيخ 292318991815.587.5قطورميت

بيومى    57183 احمد محمد السيد أ   محمد ت الشيخ 26.5216.57.513.515.51045.5قطورميت

موسى    57184 محمد احمد رمضان أ   محمد ت الشيخ 35.527.5108.51217.510.555قطورميت

عبدالعال    57185 الششتاوى محمد صلح أ   محمد ت الشيخ 3828141414.519.51456.5قطورميت

على    57186 ربه عبده على أ   محمد ت الشيخ 19.5174.54.5811.510.542قطورميت
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النجار   57187 عبدالستار عماد أ   محمد ت الشيخ 3225101014.514.51356.5قطورميت

محمد   57188 محمود عصام أ   محمود ت الشيخ 312915.512.55.517.51676.5قطورميت

فوده    57189 حماد محمود محمد أ   محمود ت الشيخ 362918.51414201679.5قطورميت

بدر    57190 امين السعيد ابراهيم أ   مصطفى ت الشيخ 20.5291010417.513.574.5قطورميت

احمد   57191 فرج امير أ   احلهم ت الشيخ 222910.58214.512.563.5قطورميت

مصطفى    57192 عبدالحميد عبدالله السيد أ   اسراء ت الشيخ 39.53019.51413.519.51779.5قطورميت

السيد   57193 ذكريا بدوى أ   اسراء ت الشيخ 39.53019.514.514.52017.584قطورميت

رحيم    57194 ابراهيم السيد عاطف أ   اسراء ت الشيخ 33281911.57.518.515.576قطورميت

الشهاوى   57195 بلل موسى أ   اسماء ت الشيخ 14.51042.5واحد1719121.5قطورميت

الطنطاوى   57196 عبدالصمد عصام أ   الشيماء ت الشيخ 31.52714.57.57.51516.576قطورميت

الشرنوبى    57197 احمد سيد محمد أ   امانى ت الشيخ 24.52311.57.5410.51673قطورميت

ابوطالب   57198 محمد محمود أ   امل ت الشيخ 3523141311.51814.578قطورميت

محمد   57199 محمود طارق أ   امنيه ت الشيخ 29.5261012.58.514.514.565قطورميت

ابراهيم   57200 عبدالحميد ابراهيم أ   ايمان ت الشيخ 25265.5114.5131173.5قطورميت

موسى   57201 ابراهيم على أ   ايمان ت الشيخ 3828191213.5191969قطورميت

النجار    57202 عبدالحميد محمود ايمن أ   ايه ت الشيخ 212410.55.53.5141964.5قطورميت

السيد   57203 عيد اسامه أ   حبيبه ت الشيخ 4.514.564.5نصف13175.52.5قطورميت

غزالى    57204 عبدالحميد ابراهيم عزت أ   حسنيه ت الشيخ 31.5221263.5141865.5قطورميت

منصور   57205 اسماعيل منصور أ   حنان ت الشيخ 35.52515.5117.5171964.5قطورميت

عبدالجواد   57206 ابراهيم محمد أ   داليا ت الشيخ 392917.513.511.5191967.5قطورميت

الشرنوبى    57207 احمد سيد ابراهيم أ   رضا ت الشيخ 414.561.5واحد16.515.53.51.5قطورميت

الشهاوى   57208 على رمضان أ   روضه ت الشيخ 36.53017.5139181464.5قطورميت

ابراهيم   57209 سعد شعبان أ   ريهام ت الشيخ 1215.5107.52.5101364.5قطورميت
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النجار   57210 عباسمسعد أ   ريهام ت الشيخ 38.526.51512.511171768قطورميت

عبدالحميد   57211 محمد وائل أ   ريهام ت الشيخ 37.5241813.51417.51857.5قطورميت

فرج   57212 احمد فرج أ   ساميه ت الشيخ 38.5241213131817.557.5قطورميت

عبدالله    57213 حسن مسعد ايمن أ   سماح ت الشيخ 38281813.513.517.517.567.5قطورميت

الششتاوى   57214 صابر محمد أ   سمر ت الشيخ 29184.587.51017.567.5قطورميت

رحيم   57215 ابراهيم رفعت أ   سوسه ت الشيخ 2183.58.58.51.51265قطورميت

عبدالجواد    57216 احمد محمود ابراهيم أ   شروق ت الشيخ 2619107.55.5101864.5قطورميت

على   57217 محمد ايمن أ   شيماء ت الشيخ 382716.514.511201868قطورميت

محمد   57218 عرفه محمد أ   عزيزه ت الشيخ 3677.5111013.51065.5قطورميت

حسن   57219 فتحى هشام أ   غاده ت الشيخ 316789.5111365قطورميت

احمد   57220 فرج مبروك أ   مريم ت الشيخ 35213910.514.513.556قطورميت

حافظ    57221 ابوطالب السيد محمد أ   مريم ت الشيخ 37.5231514.512.515.51457.5قطورميت

محمد   57222 محمد اسماعيل أ   ندا ت الشيخ 33131012.51112.513.567قطورميت

بدر    57223 داود عطيه محمد أ   ندا ت الشيخ 37.513.5710.5101210.566قطورميت

عبدالرازق   57224 عبدالفتاح بدوى أ   نرمين ت الشيخ 393018131519.7512.566.5قطورميت

حسين   57225 ابراهيم محمد أ   هاجر ت الشيخ 378.510138.517.510.566قطورميت

درويش    57226 مرسى محمد احمد أ   يارا ت الشيخ 35.52616131318.51368.5قطورميت

السيد   57227 بسيونى محمد أ   يارا ت الشيخ 3724.515.512.513.5181267.5قطورميت

ابوطالب   57228 السيد احمد أ   ياسمين ت الشيخ 393019.5141419.513.556.5قطورميت

النجار   57229 السيد محمد أ   ياسمين ت الشيخ 371010119.512.51366قطورميت

الشهاوى   57230 بدير محمد أ   ياسمين ت الشيخ 3617.51313131311.556قطورميت

عبدالحميد   57231 امين محمود أ   ياسمين ت الشيخ 36.52115.514.51313.515.568قطورميت

حميدة     57232 مصطفى ابراهيم محمد احمد المشتركة  ابراهيم العدادية 26.52313135.5171266قطورخـباطة
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صالح    57233 محمد ابراهيم مدحت المشتركة  ابراهيم العدادية 352613.5137.5181358قطورخـباطة

خضر     57234 حسن عبدالعزيز عبدالفتاح السيد المشتركة  احمد العدادية 37.52918.514.515201869قطورخـباطة

عبده    57235 محمد عبدالرحيم بسيونى المشتركة  احمد العدادية 372818.514.515201858.5قطورخـباطة

رزق    57236 محمد عبدالعزيز حسن المشتركة  احمد العدادية 27.51710135.5191447قطورخـباطة

طولن   57237 عبدالودود رأفت المشتركة  احمد العدادية 3824.516147.52017.547قطورخـباطة

ابوزيد    57238 ابراهيم محمد سمير المشتركة  احمد العدادية 3525.51714.51019.51659قطورخـباطة

طولن    57239 عبدالتواب عبدالعزيز عبدالتواب المشتركة  احمد العدادية 3424.517125.519.518.567قطورخـباطة

سليم    57240 على جاد عبدالحميد المشتركة  احمد العدادية 372812.515817.517.576.5قطورخـباطة

رزق   57241 عبدالعزيز عبدالعزيز المشتركة  احمد العدادية 32.525.510.5157.5141976.5قطورخـباطة

الهمشرى    57242 محمد عنتر فريد المشتركة  احمد العدادية 322413.513.59.5191856قطورخـباطة

الدين     57243 شمس قنديل عبدالحميد مجدى المشتركة  احمد العدادية 39291914.511201958.5قطورخـباطة

ابوالمجد    57244 عبدالرحمن مرعى يسرى المشتركة  احمد العدادية 38.52919.514.514.52017.557.5قطورخـباطة

النجار    57245 ابراهيم عبدالحميد عبدالمنعم المشتركة  اسلم العدادية 36.528151414.5201959.5قطورخـباطة

خضر    57246 سعيد على محمد المشتركة  اسلم العدادية 37.52815.51412.519.51959.5قطورخـباطة

علي     57247 الشيخ عبدالله السيد جميل المشتركة  السيد العدادية 3524.51412.59181859قطورخـباطة

الغمري    57248 عبدالواحد سعيد محمد المشتركة  ايهاب العدادية 362417.513.57.5202058.5قطورخـباطة

عبده    57249 عبدالوهاب بسيونى محمود المشتركة  بسيونى العدادية 30.522.51012.5121917.558قطورخـباطة

طولن    57250 بسيونى عبدالباعث خالد المشتركة  جمال العدادية 38291914.5152018.568قطورخـباطة

خضر      57251 اسماعيل محمد عبدالرحمن عبدالمنصف المشتركة  حازم العدادية 37.5271614.515201967.5قطورخـباطة
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الرفاعي    57252 احمد محمد زكى المشتركة  حسام العدادية 38.52818.5151519.51958قطورخـباطة

نوار    57253 غازى حسين اسامه المشتركة  حسين العدادية 36.526191513.519.51958.5قطورخـباطة

صالح    57254 حسين كمال صالح المشتركة  خالد العدادية 362818.514.51418.51858.5قطورخـباطة

عبدالعال   57255 غمرى عبدالعال المشتركة  سامح العدادية 39.528191514.519.517.568.5قطورخـباطة

محمد    57256 بدرالدين محمود مصطفى المشتركة  سعيد العدادية 332516.513915.517.566.5قطورخـباطة

ابوزيد   57257 سيد حسنين المشتركة  سيد العدادية 33.52616148.516.51657.5قطورخـباطة

الماظ    57258 محمود كامل اشرف المشتركة  عبدالرحمن العدادية 36.52417.513.513.517.51868.5قطورخـباطة

صقر   57259 عبدالحميد على المشتركة  عبدالرحمن العدادية 38.5291915151916.568.5قطورخـباطة

طولن    57260 عبدالتواب عبدالفتاح احمد المشتركة  عبدالله العدادية 392918.51515191867.5قطورخـباطة

خليل    57261 السعيد عطيه السعيد المشتركة  عبدالله العدادية 38.5281815141915.558قطورخـباطة

ابوالجريد     57262 عبدالله الدين تاج طلعت المشتركة  عبدالله العدادية 36.524.516149.518.516.555.5قطورخـباطة

بسيونى    57263 محمد عبدالفتاح عماد المشتركة  علء العدادية 37.52818.51511.5191757قطورخـباطة

درباله    57264 محمود عبدالعزيز محمد المشتركة  عمرو العدادية 392819151519.51958.5قطورخـباطة

طولن    57265 عبدالهادى عبدالسميع محمد المشتركة  فريد العدادية 38.527181514.519.51758.5قطورخـباطة

سعيد     57266 على عبدالحميد خالد محمد المشتركة  كريم العدادية 36.52617.51513.518.51248.5قطورخـباطة

صالح    57267 حسين كمال خالد المشتركة  كمال العدادية 36.5271914.51418.511.557.5قطورخـباطة

خضر    57268 محمد حسن سعيد المشتركة  ماهر العدادية 372518.51511.518.51858قطورخـباطة

فرج    57269 بسيونى على ابراهيم المشتركة  محمد العدادية 26.5211714.511.512.51257.5قطورخـباطة

محمد    57270 عبدالجليل سعيد اشرف المشتركة  محمد العدادية 32.521.516.513.51018.516.556قطورخـباطة

مصطفى    57271 حامد محمد اشرف المشتركة  محمد العدادية 39.52618.51512.517.51878.5قطورخـباطة

النجار    57272 محمد سعيد حكيم المشتركة  محمد العدادية 39272015152018.568.5قطورخـباطة

ابوالجريد    57273 خليل عطيه خالد المشتركة  محمد العدادية 382815.51513.5201969قطورخـباطة

طولن    57274 عبدالمجيد محمد سامى المشتركة  محمد العدادية 3928.520151519.52068.5قطورخـباطة
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خضر   57275 عبدالرحمن سعد المشتركة  محمد العدادية 38.5281815142019.559.5قطورخـباطة

عطية    57276 محمود محمد عاطف المشتركة  محمد العدادية 36.52713.5151119.517.547قطورخـباطة

شعبان   57277 عبدالرحيم عبدالحكيم المشتركة  محمد العدادية 38281114.5122017.548.5قطورخـباطة

بسيونى    57278 عبدالله محمد عبدالله المشتركة  محمد العدادية 38.52819.51515201958.5قطورخـباطة

خضر    57279 محمد عبدالحميد عبدالمجيد المشتركة  محمد العدادية 35.5261515152018510قطورخـباطة

طولن    57280 عبدالهادى عبدالسميع فريد المشتركة  محمد العدادية 37.528161512201959.5قطورخـباطة

خضر    57281 حافظ عبدالفتاح محمود المشتركة  محمد العدادية 32.522.571512.517.51759.5قطورخـباطة

مرسى   57282 اسماعيل نادر المشتركة  محمد العدادية 34.526.513.51513181759قطورخـباطة

النجار    57283 محمود عبدالله ناصر المشتركة  محمد العدادية 35.526.516.515131817.578.5قطورخـباطة

الخرص    57284 محمود محمود نصر المشتركة  محمد العدادية 36.528.518.51513.518.517.568.5قطورخـباطة

زعلوك    57285 محمد عبدالمجيد يسرى المشتركة  محمد العدادية 28.521.56151115948قطورخـباطة

شعبان    57286 عطيه غازى احمد المشتركة  محمود العدادية 33261014.512.5161647.5قطورخـباطة

دياب    57287 رمضان محمود خالد المشتركة  محمود العدادية 36.527.514151317.517.559قطورخـباطة

طولن    57288 مطاوع عبدالفتاح صبرى المشتركة  محمود العدادية 3726.513151317.517.558.5قطورخـباطة

خضر    57289 محمد محمود عبدالعزيز المشتركة  محمود العدادية 382716.51514.51916.568قطورخـباطة

احمد    57290 سيد احمد عبدالمطلب المشتركة  محمود العدادية 38.52919.51515201758قطورخـباطة

طولن    57291 محمود يحيى هلل المشتركة  محمود العدادية 382819.751514.5201858قطورخـباطة

طولن    57292 عبدالسلم عبدالعزيز احمد المشتركة  مصطفى العدادية 362717121018.517.558.5قطورخـباطة

بيرم    57293 محمد عبدالمنعم احمد المشتركة  مصطفى العدادية 37.5261712.59.519.517.559.5قطورخـباطة

الدين     57294 شرف محمود بسيونى اشرف المشتركة  مصطفى العدادية 37.5251811.51318.51859قطورخـباطة

ابوزيد    57295 ابراهيم محمد سعيد المشتركة  مصطفى العدادية 33.524.51811.511.519.517.559.5قطورخـباطة

ابوالجريد    57296 عبدالصمد محمد محمد المشتركة  مصطفى العدادية 31.514147.5101816.558.5قطورخـباطة

الدين     57297 شرف عبدالهادى مجاهد محمد المشتركة  معاذ العدادية 36.52718.512.513.51915.569.5قطورخـباطة
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عبدالنبى    57298 يوسف موسى يوسف المشتركة  معاذ العدادية 39.52919.5151519.51779.5قطورخـباطة

الغمرى    57299 عبدالعال احمد عبدالحميد المشتركة  يحيى العدادية 36.527.518101516.51579قطورخـباطة

النجار    57300 بسيونى السيد السيد المشتركة  يوسف العدادية 36.52318.511.513.517.51759قطورخـباطة

خضر     57301 حافظ سعيد على سعيد المشتركة  يوسف العدادية 3018.51410.510.5171565.5قطورخـباطة

صقر    57302 محمود على عماد المشتركة  يوسف العدادية 3423.516.5121319.51568قطورخـباطة

احمد   57303 سعيد عبدالله المشتركة  اسامى العدادية 2910.514129.5171558قطورخـباطة

خضر     57304 حسن عبدالعزيز عبدالفتاح درويش المشتركة  اسراء العدادية 392818.5141519.51969قطورخـباطة

الدين    57305 سيف ابراهيم عبدالحافظ المشتركة  اسراء العدادية 3728191413.519.52069.5قطورخـباطة

خضر    57306 محمود عبدالستار اشرف المشتركة  اسماء العدادية 38.527.5191414201969قطورخـباطة

عوض    57307 عبدالشفوق عيد سعيد المشتركة  اسماء العدادية 38.525169.512.517.52078.5قطورخـباطة

طولن   57308 بسيونى عابد المشتركة  اسماء العدادية 3930201415202078قطورخـباطة

الدين     57309 شمس محمد ابراهيم محمد المشتركة  اسماء العدادية 3929.519.51415202048قطورخـباطة

دربالة    57310 محمود ابواليزيد محمود المشتركة  اسماء العدادية 21.516101213.511.510.577.5قطورخـباطة

خضر    57311 عبدالله سعيد شبل المشتركة  الء العدادية 3930201415202058قطورخـباطة

رزق    57312 محمد عبدالعزيز محمد المشتركة  امل العدادية 3020.513.5147.517.517.558.5قطورخـباطة

خضر    57313 زيدان نعيم احمد المشتركة  امنيه العدادية 1515.510.51341716.576.5قطورخـباطة

على    57314 عبدالمجيد محمود ايمن المشتركة  امنيه العدادية 39.53019.751515202069.5قطورخـباطة

الغمري   57315 سعيدعبدالواحد شعبان المشتركة  امنيه العدادية 181510.58.541613.558.5قطورخـباطة

الدين    57316 شمس عبدالمجيد محمد المشتركة  امنيه العدادية 23.515118.5416.515.577.5قطورخـباطة

الهباب    57317 عبدالجليل مصطفى فايز المشتركة  اميره العدادية 392818.5151519.518.5710قطورخـباطة

مصباح    57318 عبدالوهاب عبدالحميد محمد المشتركة  امينه العدادية 37.526171513.519.7517.578.5قطورخـباطة

طولن    57319 عبداللطيف عبدالحميد ايمن المشتركة  ايمان العدادية 392919151519.7518.5710قطورخـباطة

خليفة    57320 على محمد ايمن المشتركة  ايمان العدادية 392919.5151519.520710قطورخـباطة
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النجار   57321 عبدالعزيز طارق المشتركة  ايمان العدادية 38.528.518.514.58.51920710قطورخـباطة

رمضان    57322 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشتركة  ايمان العدادية 3824.518.514.5919.52079قطورخـباطة

رجب    57323 عبدالوهاب الدسوقى عدس المشتركة  ايمان العدادية 3826.519.514.511.5202079.5قطورخـباطة

ابوزيد    57324 ربيع محمد مرجان المشتركة  ايمان العدادية 3828.519.51514.5202079.5قطورخـباطة

حمد    57325 الشناوى محمود سعيد المشتركة  بسمه العدادية 3723.51814.59202078قطورخـباطة

عبدالدايم    57326 عثمان عبدالباعث سمير المشتركة  بسمه العدادية 38.52518.513.510.5192068.5قطورخـباطة

النجار    57327 بسيونى ابراهيم السيد المشتركة  جهاد العدادية 18.51510127.517.517.568.5قطورخـباطة

ابوالمجد    57328 على محمد احمد المشتركة  حبيبه العدادية 39.528.519.51514.5202079قطورخـباطة

صالح    57329 محمود اسماعيل محمد المشتركة  حبيبه العدادية 38.528.517.515152020710قطورخـباطة

شاهين    57330 مصطفى محمد محمد المشتركة  حبيبه العدادية 392817.51513.5202079.5قطورخـباطة

ابوزيد    57331 ابراهيم عبدالفتاح سامى المشتركة  حنين العدادية 3828.52013.511.5202078قطورخـباطة

على    57332 جاد عبدالسميع خالد المشتركة  خلود العدادية 382718.51413.519.51679.5قطورخـباطة

صقر    57333 محمد زكريا شلبى المشتركة  خلود العدادية 38281713.51219.51679.5قطورخـباطة

ابوالمجد    57334 سليمان سليمان ابراهيم المشتركة  دعاء العدادية 37.525.513.51413.5191669.5قطورخـباطة

الله    57335 عوض ابوالغيط بدر المشتركة  دينا العدادية 3920.514.5141318.51569.5قطورخـباطة

حجازى    57336 طه عبدالحميد بدر المشتركة  رنا العدادية 38.53017.513.513208.577.5قطورخـباطة

ابوالمجد    57337 السيد على عادل المشتركة  روان العدادية 3929.519.75151519.7516.5810قطورخـباطة

ابوالمجد   57338 ابوالسعود محمد المشتركة  روان العدادية 39.527.520151519.7518710قطورخـباطة

عبدالله    57339 محمد مصطفى محمد المشتركة  رويدا العدادية 35.52419141419.513.579.5قطورخـباطة

خضر     57340 محمد عبدالحميد بسيونى عصام المشتركة  ريهام العدادية 39.529.52015152020610قطورخـباطة

طولن    57341 محمد سعيد عمرو المشتركة  سلمى العدادية 39.52920151519.519810قطورخـباطة

النجار   57342 يونس عبدالعزيز المشتركة  شروق العدادية 39.5302015152018810قطورخـباطة

الرفاعى    57343 محمد انور محمد المشتركة  شهد العدادية 39.53019.515152019810قطورخـباطة
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ابوزيد     57344 محمد ابراهيم سعد عادل المشتركة  عزه العدادية 38241314111913.559قطورخـباطة

عبدالعال   57345 غمرى عبدالعال المشتركة  غاده العدادية 372214.511.51018.57.579قطورخـباطة

طولن    57346 عبدالرحيم عبدالعزيز طارق المشتركة  مايا العدادية 382918141419.516.5710قطورخـباطة

عبدالله    57347 محمد مصطفى عصام المشتركة  مرام العدادية 39.52920151519.519.5810قطورخـباطة

ابوالجريد    57348 عبدالمقصود صابر محمد المشتركة  مرام العدادية 393018.51515201479قطورخـباطة

طولن     57349 على محمد ابراهيم ابراهيم المشتركة  منار العدادية 39.5301915152019.5710قطورخـباطة

شاهين    57350 ابراهيم بدر محمد المشتركة  ندا العدادية 39.53019.515152017.579.5قطورخـباطة

طة   57351 عبدالحميد عبدالعزيز المشتركة  ندى العدادية 332517.51413.519.51068قطورخـباطة

خضر   57352 عبدالرحمن سعد المشتركة  نرمين العدادية 39.528.518.514.515202097قطورخـباطة

الماظ    57353 محمود فؤاد محمد المشتركة  نرمين العدادية 39.5302014.5152020910قطورخـباطة

صالح     57354 عبدالله محمد رياض احمد المشتركة  نهله العدادية 403019.514.515202097.5قطورخـباطة

محمد    57355 عبدالمولى عبدالعزيز صبحى المشتركة  نورهان العدادية 39.53019.51515202097.5قطورخـباطة

ابوالمجد    57356 على محمد احمد المشتركة  هاجر العدادية 39.53019.514.515202087.5قطورخـباطة

صالح     57357 عبدالله محمد رياض احمد المشتركة  هبه العدادية 39.53019.513.5152018.587.5قطورخـباطة

ابوالجريد     57358 محمد على ممدوح الله المشتركة  هبه العدادية 36.527.51711.512.5192087.5قطورخـباطة

موسى    57359 محمد عبدالتواب عاطف المشتركة  هدى العدادية 39.53019.51414.7519.52097.5قطورخـباطة

ابوزيد    57360 ابراهيم سعد سمير المشتركة  وفاء العدادية 392919.513.51219.51996.5قطورخـباطة

النجار    57361 على محمدى صبرى المشتركة  يارا العدادية 39.52919.514152020910قطورخـباطة

النجار     57362 محمد حامد عبدالباسط مصطفى المشتركة  يارا العدادية 16.53.552.54918.597قطورخـباطة

خضر   57363 عبدالعزيز سامى المشتركة  ياسمين العدادية 39.529.519.514.51519.52097.5قطورخـباطة

عطية    57364 محمود محمد عاطف المشتركة  ياسمين العدادية 38.53019151519.52097.5قطورخـباطة

خضر    57365 محمد محمود عبدالعزيز المشتركة  ياسمين العدادية 3429.51013.51219.752097.5قطورخـباطة

الزاملى    57366 عواض محمد علء المشتركة  ياسمين العدادية 30.5243.57.539.52097قطورخـباطة
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غلوش    57367 سعد ابراهيم حسن 23.511107.512101682.5قطورابراهيم

ابراهيم    57368 عبدالهادى عبده سعد 39.52819.513.51518.514.574قطورابراهيم

حبيب    57369 محمد فرج سعد 38.52919.514152015.568قطورابراهيم

عامر    57370 على محمد عادل 37.520.5181413.519.513.553.5قطورابراهيم

عرب    57371 ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم 26.512108.5911.511.573قطوراحمد

ابوقصعه   57372 محمد فرج 25.59.56.59814883.5قطوراحمد

السبكى    57373 مصطفى محمد ماهر 39.52919.51415202083قطوراحمد

بدر    57374 حافظ احمد محمد 3318.513.51412.5181384قطوراحمد

ابوالخير   57375 ناصف محمد 39.53019.751414.519.7518.554قطوراسماعيل

عويس   57376 ابراهيم محمد 39.52818.5121318.51574قطورايمن

ماجد    57377 سيداحمد محمد محمد 312114.512141514.564قطورزياد

حبيب   57378 فرج محمد 39.528.52014152017.586قطورعبدالرحمن

ماجد    57379 سيداحمد عبدالعزيز اسامه 36.516.51812.513181683قطورعبدالعزيز

حجازى   57380 عبدالعزيز محمود 341518.51213181873قطورعبدالله

ابوزيد    57381 لبيب على لبيب 301517131116.510.573.5قطورعلى

بدران     57382 منصور حامد سامح الدين 3011.5111110.5131164قطورعماد

جمعه    57383 ابراهيم محمد جمعه 39.528.520141519.751476قطورمحمد

حماد    57384 كيلنى بلتاجى رضا 37.52819.5141519.751576قطورمحمد

شحاته    57385 ابوالخير محمد سعيد 11.53108.58.59.58.553قطورمحمد

يوسف   57386 عبدالله عبدالحميد نصف21.57.5115.58.510.5146قطورمحمد

بدر    57387 حافظ احمد مصطفى 3929.5191414.519.51887قطورمحمد

شاهين   57388 عبدالمقصود نصر واحد33.51714127.517.516.54قطورمحمد

يونس    57389 محمد مغاورى يونس واحد342415131119.519.56قطورمحمد
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غنيم   57390 عبدالعزيز رمضان نصف3115107.54.516187قطورمحمود

ابوسالم    57391 سالم محمود سامى 321510127.511.515.562.5قطورمحمود

بسيونى    57392 عبدالخالق محمود عبدالجواد واحد24.510.514991914.56قطورمحمود

عامر   57393 محمد عبدالشافى واحد37.523.519141319.75155قطورمحمود

ابوقصعه    57394 محمد السيد محمد نصف35151813.511.519.5167قطورمحمود

الدسوقى    57395 محمود بسيونى ابراهيم نصف18.55.55.58.55.513.5115قطورنادر

الدمراوى   57396 الشرنوبى الدمراوى واحد115.55نصف954.54.5قطورناصر

بدر   57397 محمود ابراهيم 392919.514.51419.52083قطوراسراء

السبكى   57398 عامر سعيد 332012.5108.51916.572.5قطوراسراء

عماره    57399 خطاب عبداللطيف عماد 392819.5131419.52074قطوراسراء

زيدو    57400 عباس ابراهيم عثمان 32.515117.57.59.518.572.5قطوراسماء

ابوالخير   57401 سعيد طلعت 3825.51513.512.519.51973.5قطوراكرام

عيسى    57402 متولى عبدالمجيد النميرى 3625.51483171562قطورالء

الباجورى    57403 حسن حسان رفعت 21.512.567.52.51110.552قطوراميره

غلوش   57404 محمد السيد 26.518114.53151652.5قطورايمان

الشهاوي   57405 محمد ايمن 3825.51513.512201676قطورايمان

عيسى     57406 مرشدى محمد مرشدى سعد 3928171411.52016.587.5قطورايمان

عيسى     57407 سعد السيد الدين عماد 36.517.512.5104.516.516.552.5قطورايه

الدمراوى   57408 الشرنوبى ناصر 37261887.52017.582.5قطوربسمله

حبيب    57409 على عبدالشفوق صبحى 3619.510.59.55.5181774.5قطورجنات

عفيفى    57410 محمد ابوشادى فرحات 26.5187.59413.51983قطورحنان

عماره    57411 على محمد احمد 34.522.516128.517.51984قطورراندا

عيسى     57412 مرشدى محمد مرشدى سعد 3523.518.51313.5181986.5قطورسعده
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العجمى    57413 سليم محمد السيد 36.52518141518.51984قطورسلمى

شتات   57414 محمد عزت 36.5221712.57.518.51974.5قطورسميه

جبر    57415 شعبان محمد السيد 38.52618.51410.5201996قطورسها

الحنفى    57416 ربيع فؤاد عادل 3929181413191986قطورشروق

متولى    57417 السيد محمد السيد 3418.5137.58141974قطورشهد

عيسى    57418 ابراهيم محمود الشحات 20.5155.59.54.5101853.5قطورعزيزه

حسانين    57419 احمد محروس كمال 35.526.516131119.51986قطورفاطمه

حسين    57420 محمد محمد جمعه 33.527.515.512919.51996.5قطورملك

عطيه    57421 محمد ابراهيم السيد 3526.51411.5519.51984قطورمنه

مسعود    57422 عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز 2917.5105.53.512.51863.5قطورمنه

الباجورى    57423 حسن فهمى جمال 21.5115.53.52.57.518.553قطورندا

مرشدى    57424 محمد منير شعبان 382818.51314.519.51986قطورندى

جلل   57425 السيد محمد 36301814.51419.51985.5قطورندى

حسن    57426 منير عبدالنبى وليد 31.51811.53.5415.51853.5قطورنور

الباجورى    57427 حسن حسان صلح 3623.5104.54.513.51653قطورنورهان

الله    57428 جاب محمد عبدالرحمن 36.524.51712.59.5201885قطورهناء

الدين     57429 شمس زكريا سالم زكريا القبلية     احمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 38.5302014.515191963.5قطورالشهيد

عبيده    57430 على زكى محمود القبلية     احمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 20.518.510.5107.5141652.5قطورالشهيد

شريف   57431 عبدالعزيز مصطفى القبلية     احمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 37.5281813.57.519.51863.5قطورالشهيد

النجار    57432 رمضان محمد محمد القبلية     اسلم بالعتوة رزق ممدوح احمد 22.52315.5125.5171753قطورالشهيد

النجار     57433 الدين جمال الدين علء القبلية     جمال بالعتوة رزق ممدوح احمد 382419.5129191773قطورالشهيد

شاهين    57434 احمد عدلى السيد القبلية     رشاد بالعتوة رزق ممدوح احمد 282512.5125.51816.582.5قطورالشهيد

على   57435 اسماعيل وحيد القبلية     رضا بالعتوة رزق ممدوح احمد 30.52518.5107.519.51272.5قطورالشهيد
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داود    57436 فتحى ابراهيم احمد القبلية     سمير بالعتوة رزق ممدوح احمد 27.52617139.515.51773.5قطورالشهيد

الدين     57437 شمس زكريا سالم اسماعيل القبلية     عبدالرحمن بالعتوة رزق ممدوح احمد 392919.5149.519.51784قطورالشهيد

رشوان    57438 الشوادفى سيد جلل القبلية     عبدالرحمن بالعتوة رزق ممدوح احمد 9.52817134.5171763قطورالشهيد

عماره    57439 رمضان زكى محمود القبلية     عبدالرحمن بالعتوة رزق ممدوح احمد 38.5302014.512201783.5قطورالشهيد

جوهر    57440 عبدالكريم منير القبلية     عبدالرحمن بالعتوة رزق ممدوح احمد 2421.516.510.5418.51653قطورالشهيد

عبدالله    57441 احمد عبدالعزيز حماده القبلية     عبدالعزيز بالعتوة رزق ممدوح احمد 33.52618.511419.51673قطورالشهيد

شعبان   57442 عبدالعزيز سامى القبلية     عبدالعزيز بالعتوة رزق ممدوح احمد 272214631815.563قطورالشهيد

سلمة   57443 عبدالعزيز سلمه القبلية     عبدالعزيز بالعتوة رزق ممدوح احمد 30.5201610418.515.573قطورالشهيد

سلمة   57444 عبدالعزيز محمد القبلية     عبدالعزيز بالعتوة رزق ممدوح احمد 3121169417.51773قطورالشهيد

النجار    57445 الشاملى فوزى احمد القبلية     محمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 25191710.53.516.51762.5قطورالشهيد

رزق    57446 على رزق السيد القبلية     محمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 39.530201514.5201776.5قطورالشهيد

الشاذلى    57447 ابوالمكارم الشاذلى خالد القبلية     محمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 39302014.514201764.5قطورالشهيد

النجار     57448 الدين جمال الدين علء القبلية     محمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 372419.7514.513.5201763.5قطورالشهيد

سعدات    57449 ابوزيد محمد عمرو القبلية     محمد بالعتوة رزق ممدوح احمد 2024.518.514819.515.563قطورالشهيد

شعبان    57450 محمد ابراهيم الحسينى القبلية     محمود بالعتوة رزق ممدوح احمد 3617.510124.516.51466.5قطورالشهيد

سعدات    57451 متولى جابر محمود القبلية     ياسين بالعتوة رزق ممدوح احمد 12.51358نصف24.597.55قطورالشهيد

رزق    57452 بسيونى محمد بسيونى القبلية     اخلص بالعتوة رزق ممدوح احمد 37.52512.5105.51914.559قطورالشهيد

سعدات    57453 عبدالقادر جابر احمد القبلية     اسراء بالعتوة رزق ممدوح احمد 36.519108.57.516.513.568.5قطورالشهيد

العزب    57454 محمد خليل عبدالهادى القبلية     اسراء بالعتوة رزق ممدوح احمد 3611.55.57.55.518.514.577.5قطورالشهيد

البحيري   57455 جوده بدوى القبلية     اسماء بالعتوة رزق ممدوح احمد 32879.54.516.513.567.5قطورالشهيد

راشد    57456 على عبدالعزيز السيد القبلية     الء بالعتوة رزق ممدوح احمد 3828.518.51412.52015.569.5قطورالشهيد

رضوان   57457 محمود ايمن القبلية     الء بالعتوة رزق ممدوح احمد 301661481913.569قطورالشهيد

جبر    57458 محمد ابواليزيد بدوى القبلية     امانى بالعتوة رزق ممدوح احمد 39.53019.51513201979قطورالشهيد
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الشازلي   57459 فرحات ايمن القبلية     امنيه بالعتوة رزق ممدوح احمد 3517157.5818.514.557قطورالشهيد

النجار   57460 توفيق محمد القبلية     امنيه بالعتوة رزق ممدوح احمد 382715.51110.51914.569قطورالشهيد

درويش    57461 محمد عبدالعزيز مصطفى القبلية     امنيه بالعتوة رزق ممدوح احمد 32.515107.55.517.514.557.5قطورالشهيد

داود    57462 ابراهيم داود شعبان القبلية     امينه بالعتوة رزق ممدوح احمد 331552.5516.514.556قطورالشهيد

جبر     57463 رياض احمد الدين عز القبلية     ايه بالعتوة رزق ممدوح احمد 3818.51133.518.513.557قطورالشهيد

سعدات    57464 ابوزيد محمد ابراهيم القبلية     حبيبه بالعتوة رزق ممدوح احمد 228.53.53211.513.543قطورالشهيد

النجار     57465 توفيق الدين تاج توفيق القبلية     حبيبه بالعتوة رزق ممدوح احمد 27.5154.53.5314.51454.5قطورالشهيد

سعدات   57466 عبدالمعطى ابراهيم القبلية     داليا بالعتوة رزق ممدوح احمد 382717117.519.513.556.5قطورالشهيد

ابوحسين    57467 السيد محمد السيد القبلية     دنيا بالعتوة رزق ممدوح احمد 30.523108416.514.557.5قطورالشهيد

حسنين    57468 السيد حسين بسيونى القبلية     دنيا بالعتوة رزق ممدوح احمد 30.523.51087.5151456قطورالشهيد

داود    57469 عبدالمنعم عادل عبدالمنعم القبلية     روضه بالعتوة رزق ممدوح احمد 36.524.5129.57.517.513.567.5قطورالشهيد

الشوادفي   57470 الدسوقى على القبلية     سلوان بالعتوة رزق ممدوح احمد 39.5302015152018710قطورالشهيد

النجار    57471 يوسف فريد محمد القبلية     سمر بالعتوة رزق ممدوح احمد 3930171514.52011.547قطورالشهيد

سعدات    57472 عبدالقادر جابر عبدالقادر القبلية     سميه بالعتوة رزق ممدوح احمد 3218.516.583.519.512.556.5قطورالشهيد

شاهين   57473 عدلى حسن القبلية     سومه بالعتوة رزق ممدوح احمد 34.515.51694.51914.545قطورالشهيد

الشاذلى     57474 الدين محى السيد محمد القبلية     شيماء بالعتوة رزق ممدوح احمد 3411.5169.58.52013.543.5قطورالشهيد

الزمر    57475 عبدالعزيز محمد بلل القبلية     صبحيه بالعتوة رزق ممدوح احمد 318.51510.57.5161342قطورالشهيد

يوسف   57476 مختار عبدالحميد القبلية     فاطمه بالعتوة رزق ممدوح احمد 362818105.519.512.555قطورالشهيد

عبيده     57477 على محمد على الله القبلية     منه بالعتوة رزق ممدوح احمد 39.5302013142012.557قطورالشهيد

الشاذلى    57478 عبدالعاطى حمدى فاروق القبلية     مى بالعتوة رزق ممدوح احمد 39301911.57.519.514.568قطورالشهيد

السيد    57479 محمد فتحى حسن القبلية     مياده بالعتوة رزق ممدوح احمد 3526.5171210.52014.555.5قطورالشهيد

الزمر    57480 عبدالعزيز ابراهيم جمال القبلية     نورهان بالعتوة رزق ممدوح احمد 29.51511.5107.518.514.556قطورالشهيد

العزب   57481 حسين كمال القبلية     يارا بالعتوة رزق ممدوح احمد 39302015152013.559قطورالشهيد
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الجزايرلى    57482 عثمان صبحى ربيع القبلية     ياسمين بالعتوة رزق ممدوح احمد 32.58.515.510.58.52015.545قطورالشهيد

محمد     57483 احمد سيد فتحى رمضان القبلية     ياسمين بالعتوة رزق ممدوح احمد 27.57.510852012.543قطورالشهيد

رخا    57484 محمد ابراهيم ايمن البحرية  احمد العتوه 3817.51497.518.51542.5قطورفصول

مبروك    57485 عبدالعاطى بسيونى صالح البحرية  احمد العتوه 361814.59.57.5181642.5قطورفصول

الجندى   57486 محمد مجدى البحرية  احمد العتوه 3926.519.51413201646قطورفصول

بلتاجي     57487 مرسى العابدين زين مرسى البحرية  احمد العتوه 259.512.5114.517.51644.5قطورفصول

غنيم    57488 على على مصطفى البحرية  احمد العتوه 3616.514.510.57.519.51644قطورفصول

رخا    57489 محمد ابراهيم ايمن البحرية  اشرف العتوه 36.518.514114.5201643.5قطورفصول

سعد    57490 عبده متولى عبدالغفار البحرية  انس العتوه 3723139.55201444.5قطورفصول

رزق    57491 محمد فرج مسعد البحرية  جمال العتوه 32.5151294201443.5قطورفصول

القلينى    57492 يوسف عبدالغفار حسن البحرية  حسام العتوه 2715.555.52141453قطورفصول

كليلة    57493 محمد حسين عادل البحرية  حسن العتوه 20.57.56.57.5311.513.543.5قطورفصول

داود    57494 عباس حمدى نشأت البحرية  حمدى العتوه 36.518127.5414.511.544قطورفصول

غانم    57495 محمد فتيان اشرف البحرية  خالد العتوه واحد212.54نصفواحد152.54قطورفصول

ابراهيم   57496 محمد ابراهيم البحرية  رأفت العتوه 210.5751.5واحد289.510قطورفصول

ابوحسن    57497 ابراهيم رضا ابراهيم البحرية  رضا العتوه 38.528.518.51311.519.51868.5قطورفصول

شحاته   57498 عبدالعزيز هلل البحرية  رضا العتوه واحد10104واحد54واحد9.5قطورفصول

عبدالكريم    57499 محمد مصطفى ايمن البحرية  زياد العتوه نصف13.53.52.51.52413.57قطورفصول

بدوى    57500 حسن بدوى محمد البحرية  زياد العتوه 2610.5107.52.5131854.5قطورفصول

شريف     57501 السيد الشافى عبد رمضان البحرية  عبدالرحمن العتوه 20116.57.51.51210.546قطورفصول

رخا   57502 ابراهيم محمد البحرية  عبدالرحمن العتوه 352513.57.57.5151645.5قطورفصول

مرسي    57503 احمد محمد محمد البحرية  عبدالرحمن العتوه 7.59.543نصفواحد1973.5قطورفصول

شريف    57504 ابرهيم بدير ابراهيم البحرية  عبدالله العتوه 37.529.518.514.515202058.5قطورفصول



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2686

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رزق   57505 على عبدالفتاح البحرية  عبدالله العتوه 103.555واحد16.594.55.5قطورفصول

كليلة    57506 عبدالمعطى محمد محمد البحرية  عبدالله العتوه 23155.55.51.51010.543قطورفصول

اسماعيل    57507 محمد عبدالله نصر البحرية  عبدالله العتوه 20.51047.52103.554.5قطورفصول

رخا     57508 محمد احمد سيد وائل البحرية  عبدالله العتوه 37.529.517.513122017.559قطورفصول

فرج    57509 محمد عبدالعزيز ياسر البحرية  عمار العتوه 322513127.51719.557قطورفصول
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مصطفى    57510 صادق ابراهيم على البحرية  عمرو العتوه 27.5191294161546قطورفصول

ابوحسين    57511 ابراهيم محمد ابراهيم البحرية  محمد العتوه 18.5157.57.5311954.5قطورفصول

محمدالجندى   57512 محمد احمد البحرية  محمد العتوه 33.52211128.518.511.556.5قطورفصول

مصطفى   57513 الدسوقى بسيونى البحرية  محمد العتوه 45.51054.5واحد2493.5قطورفصول

المهدي   57514 شعبان رجب البحرية  محمد العتوه 4109.552.5واحد13.5124قطورفصول

سعد    57515 عبده متولى سعد البحرية  محمد العتوه 34291297.517.51945قطورفصول

رخا    57516 عبدالمنعم بلتاجى صبرى البحرية  محمد العتوه 29.5167.51.53.51410.564.5قطورفصول

رخا   57517 محمد عبدالعزيز البحرية  محمد العتوه 282010241310.545.5قطورفصول

عبده    57518 ابراهيم عبدالحميد علء البحرية  محمد العتوه 24.515102.53.51213.554قطورفصول

الشامى   57519 محمد عمر البحرية  محمد العتوه 3429147.57.51611.544.5قطورفصول

السايس    57520 ابراهيم صبحى احمد البحرية  محمود العتوه 33.529.513.57.57.5141154قطورفصول

نور    57521 محمد صبرى الخطيب البحرية  محمود العتوه 22.5171052.5712.545قطورفصول

مرسى    57522 احمد محمد السعودى البحرية  محمود العتوه 20.5165.543.5106.553.5قطورفصول

سعيد   57523 عبدالتواب بلل البحرية  محمود العتوه 25.5155.54.5311.5845قطورفصول

عاشور    57524 ابراهيم عطيه رضا البحرية  محمود العتوه 292812.53.54.515.511.564.5قطورفصول

ابواحمد    57525 احمد بسطويسى عبدالمنعم البحرية  محمود العتوه 31.52613.53414.512.554.5قطورفصول

عياد    57526 قطب عبدالسلم محمد البحرية  محمود العتوه 30.529133.5415.512.554.5قطورفصول

موسى    57527 حسن يوسف حماده البحرية  يوسف العتوه 332913.55.551612.544.5قطورفصول

عيسى    57528 عبدالمعطى ابراهيم شعبان البحرية  يوسف العتوه 35.530147.57.51712.555.5قطورفصول

كليله   57529 عبدالسلم عبدالله البحرية  يوسف العتوه 18534109.543.5غـقطورفصول

قاسم   57530 يوسف ابراهيم البحرية  اسماء العتوه 2420102.51.512.510.553.5قطورفصول

شريف    57531 السيد محمد حمدان البحرية  اسماء العتوه 14.51464.5واحد2818122قطورفصول

شحاته    57532 عبدالمجيد عبدالقادر ياسر البحرية  اسماء العتوه 38.52914.5108.518.5974.5قطورفصول
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الوكيل    57533 ابراهيم حسان جمال البحرية  الء العتوه 39.529.517.514.514.5201777.5قطورفصول

بدر   57534 عبدالفتاح عصام البحرية  الء العتوه 3829147.57.5171569.5قطورفصول

موسى    57535 ابراهيم موسى عبدالله البحرية  امل العتوه 15176.547.51311.548قطورفصول

غنيم    57536 سليمان عبدالحميد على البحرية  امنيه العتوه 372611.53.57.516.51449قطورفصول

القلينى    57537 عبدالغفار رجب وليد البحرية  انجى العتوه 352810109.5171759قطورفصول

البلتاجى   57538 شكرى احمد البحرية  ايمان العتوه 26.51555.5نصف24156قطورفصول

حشيش    57539 عبدالله عبدالرازق السيد البحرية  ايمان العتوه 2211.54.522101365قطورفصول

مرسي    57540 احمد محمد محمد البحرية  ايمان العتوه 20.51131.52101555.5قطورفصول

غنيم    57541 محمد احمد محمد البحرية  ايناس العتوه 38.53019.51412201787قطورفصول

سعيد    57542 ابراهيم محمود محمد البحرية  ايناس العتوه 382916.514.51218.51777قطورفصول

رزق    57543 ابراهيم عبدالحميد عطا البحرية  ايه العتوه 36.5271513.51018.51886.5قطورفصول

غنيم    57544 طلبه محمد محمد البحرية  ايه العتوه 26.515102.51.515.515.554قطورفصول

حميده    57545 شديد السيد محمد البحرية  حبيبه العتوه 39.53019.514.5152017.579.5قطورفصول

فرج   57546 عبدالقادر محمود البحرية  حبيبه العتوه 38.527.517.51112.5182058قطورفصول

منصور    57547 محمد منصور هانى البحرية  حبيبه العتوه 212263371758.5قطورفصول

الخولى    57548 محمد حسن احمد البحرية  حسناء العتوه 34.53015108.516.51658قطورفصول

خضر    57549 حسن شحاته حسن البحرية  خلود العتوه 37.52715.51213.51914.559.5قطورفصول

قاسم    57550 ابراهيم قاسم رضا البحرية  دنيا العتوه 33.521138.51017.51759.5قطورفصول

رخا    57551 سيداحمد احمد حمدى البحرية  رباب العتوه 34.52414.510.59.51714.559قطورفصول

خضر    57552 محمد حامد فايز البحرية  رغداء العتوه 39251210.59.519.51879قطورفصول

الجندي    57553 خليل سند رمضان البحرية  زينب العتوه 271910341611.548.5قطورفصول

احمد    57554 ابوسيد بسيونى اسامه البحرية  سمر العتوه 39.5301914.515201949.5قطورفصول

داود    57555 عباس عبدالغنى محمود البحرية  سميه العتوه 38.5301411.57.5181749.5قطورفصول
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ابوالحسن    57556 محمد احمد محمد البحرية  سهيله العتوه 38.53019.514.514.52018.559.5قطورفصول

السيد     57557 عبدالونيسحسن بسيونى وجيه البحرية  شهد العتوه 35.51913117.51614.549قطورفصول

عطا   57558 شعبان ابراهيم البحرية  شيماء العتوه 37.530171411191749قطورفصول

داود    57559 سليمان جابر عصام البحرية  ضحى العتوه 383016.514819.516.558.5قطورفصول

شريف    57560 السيد بسيونى عبادة البحرية  عايدة العتوه 30.521117.53.515.59.548.5قطورفصول

عبدالحميدابوحسن   57561 رجب شعبان البحرية  لمياء العتوه 24.515104.52.512.57.548قطورفصول

الفندي     57562 السيد ابواليزيد على الله البحرية  منه العتوه 372714.5147.518.51049قطورفصول

ابوهرجه     57563 ذكى ابراهيم ذكى الله البحرية  منه العتوه 39.52813.5127.5191759قطورفصول

الخواص    57564 عبدالنبى محمد محمد البحرية  نانسى العتوه 29.515108.541315.557قطورفصول

مصطفى   57565 الدسوقى بسيونى البحرية  ندى العتوه 3017104.54717.546.5قطورفصول

ابوالحسن    57566 رجب نبيل محمد البحرية  ندى العتوه 39.53018.513.513.5201949قطورفصول

الخواص    57567 عبدالنبى عبدربه ابراهيم البحرية  نريمان العتوه 38.5291614.510201949قطورفصول

ابراهيم    57568 حسنى السيد ابراهيم البحرية  نسمه العتوه 4848نصف17.57.543قطورفصول

شريف    57569 السيد جمعه هاشم البحرية  نورا العتوه 4.57.543.5واحد16.56.551.5قطورفصول

ابوهرجة   57570 خليل ربيع البحرية  هاجر العتوه 1.55.5744.5واحد12.547.5قطورفصول

موسى    57571 ابراهيم موسى بكر البحرية  هاله العتوه 3.52.545واحد1844.52قطورفصول

شريف    57572 السيد محمد ايمن البحرية  هبه العتوه 10744.5واحد7.53.54.52.5قطورفصول

بدوي    57573 عوض بيومى محمد البحرية  هيام العتوه 37.5291814.513.52014.547قطورفصول

العزب    57574 عبدالسلم متولى عمرو 227.564.54.5108.557.5قطورابراهيم

رجب     57575 عبدالعزيز ابراهيم محمد 371812.57.57.51615.587.5قطورابراهيم

الهمشري    57576 محمد ابراهيم محمد 382815131318.51458.5قطورابراهيم

عماره   57577 ابواليزيد ابراهيم 34.517108.57.516.510.558قطوراحمد

عيسى    57578 زكي عبدالمنعم اكرامى 37.52918.51414.519.51888.5قطوراحمد
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الهمشري    57579 عبدالحميد مصطفى عبدالحميد 35271213817.51188.5قطوراحمد

الرفاعى    57580 محمد اسماعيل محمد 342210.5117.5171558.5قطوراحمد

ابومصطفى    57581 على سعيد محمد 373018.512.513.52010.589قطوراحمد

الوكيل   57582 عبدالوهاب محمد 39.53019.51415201689قطوراحمد

البنا   57583 رشاد يوسف 36251510.5918.51488قطوراحمد

عوض   57584 السيد فارس 22.5114.597.5118.576قطورالسيد

الوكيل    57585 مصطفى سعد عادل 33.51610.510.57.515.510.597.5قطورباسم
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الفندى    57586 محمد ابراهيم جابر 22.595.57.55.55555قطوربكر

سعدات    57587 حسن محمد حسن 33151097.516.51558قطورحسن

ابومصطفى    57588 محمود عدس محمود 15.5114454.5545.5قطورخالد

عماره    57589 محمد سالم محمد 28166.5831611.546قطورزياد

العزب    57590 محمود على محمود 271167.5413.51056.5قطورسامى

ابومصطفى   57591 سعيدعلى مجدى 31.515101081614.557.5قطورسعيد

الجزايرلى   57592 صبحى الزناتى 371612.5107.519.51257.5قطورصبحى

عماره    57593 محمد رمضان احمد 2612610.57.519886.5قطورعادل

الشاذلى   57594 عبدالعزيز محمد 37.529181412.5201886قطورعبدالرحمن

اسماعيل    57595 عطيه ابراهيم وليد 27.5251511.5819.515.565.5قطورعبدالرحمن

الهمشرى    57596 مصطفى محمد ايمن 39291914.514.5201885قطورعبدالله

الوكيل   57597 سعد صفوت 36271613.511.52014.585.5قطورعبدالله

احمد    57598 سيد محمد اشرف 26271210.5101614.584.5قطورعدى

احمد     57599 سيد ابراهيم عيد محمد 17171086.515.51355.5قطورفياض

شريف   57600 عيسى ناصر 39291914.5132018.577قطوركريم

عبدالدايم   57601 ابراهيم ابراهيم 38291914.514.752016.588قطورمحمد

مصطفى    57602 على عبدالعزيز الحسن 362816.5118201888.5قطورمحمد

صبرى   57603 محمد السيد 38.53019.514.514.75201878.5قطورمحمد

العزب    57604 متولى محمود السيد 18.5151210.5915.51075قطورمحمد

الطحان   57605 صلح خالد 31.515171110.518.51655.5قطورمحمد

الهمشرى    57606 عبدالقادر محمد رضا 3828191410191255.5قطورمحمد

الوكيل    57607 مصطفى عبدالعزيز سليمان 392917.51514.52018.565.5قطورمحمد

عماره   57608 سعد طلعت 352816.51381814.553.5قطورمحمد
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رزق   57609 ذكى عبدالرحمن 241511.57.57.5713.565.5قطورمحمد

عيسى    57610 حسن سعيد عيسى 30151395141685قطورمحمد

العزب    57611 السيد محمد كمال 38271914.5132017.577.5قطورمحمد

عماره   57612 ماهر وائل 373019.514.514.75201877.5قطورمحمد

سلمه    57613 عبدالقادر السيد اسماعيل 351913.513.5919.751876.5قطورمحمود

الهمشرى    57614 احمد السيد اشرف 38261910.5918.51766قطورمحمود

الشيخ   57615 محمد بدوى 29.5211267.51516.565.5قطورمحمود

محمد    57616 صبره عبدالحميد سعد 2713107.57.5151465.5قطورمحمود

احمد    57617 رمضان احمد سعيد 33151667.51714.566قطورمحمود

بيومى   57618 ابوالمكارم محب 38.52919.7514.5152018.589قطورمصطفى

الهمشري    57619 خليل ابراهيم محمود 1156.532.57.58.553.5قطورمصطفى

الجندى    57620 عبدالوهاب مصطفى هاشم 33.521153.5819.513.586.5قطورمصطفى

عمارة    57621 عبدالقادر مصطفى سعيد 352718.5117.51916.586.5قطورمؤمن

الوكيل    57622 السيد عبدالسلم احمد 362918.510.57.5201766.5قطوراسماء

شاهين    57623 على شاهين اشرف 39301914.7514201788.5قطوراسماء

عماره    57624 رمضان محمود بلل 383018.512919.51778قطوراسماء

الهمشرى    57625 خليل ابراهيم خليل 38.5291812.512.52016.587.5قطوراسماء

النجار   57626 فوزى فهمى 35.52112541814.577قطوراسماء

رزق   57627 محمد مجدى 39291813122017.598قطوراميره

الشاذلى    57628 عبدالقادر جابر ابوالمكارم 35.524117.5818.51658.5قطورايمان

عماره    57629 محمد محمد ابراهيم 29.5211212.55.51214.588قطورايه

جبر    57630 عبدالقادر عبدالله سعد 32.5101022.51014.567قطورتغريد

سالم    57631 محمد ابراهيم سعيد 3619107.57.518.51766قطورخلود
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ابراهيم    57632 على صبحى اشرف 393019.514.7514201778قطوردعاء

عماره    57633 بسيونى محمد وائل 342314.51211.5201777.5قطوردنيا

مهديه    57634 السيد مصطفى رشدى 30.5206.52.53.516.514.573.5قطورروضه

حواس    57635 ابراهيم اسماعيل عبدالمعطى 393019.514.5152020810قطورساره

عبدالفتاح   57636 محمد مدحت 5.510.517.587نصف29197.5قطورساره

حواس    57637 ابراهيم اسماعيل عبدالمعطى 39.5302014152020810قطورسميره

الششتاوى   57638 على عبدالله 332112.53.57.514.517.586.5قطورشروق

ابومصطفى    57639 عبدالسلم عزت منصور 27.510103.57.51117.576.5قطورشروق

عماره    57640 ابراهيم عيد سليمان 32127.55.57.516.517.577قطورشهد

مهدية    57641 عبدالفتاح كمال شريف 34.51012.554.5181644.5قطورشهد

الهمشري   57642 عبدالعزيز شوقى 32.52312.547.518.514.545قطورشهد

العزب    57643 موسى على طلعت 2610535.510.51576.5قطورشيماء

رجب    57644 احمد عبدالحميد مصطفى 13.51031.54613.544.5قطورشيماء

عبدالتواب   57645 عبدالفتاح ايمن 29.5155.51.57.512.516.577.5قطورفاطمه

راشد    57646 عبده محمود عبدالقادر 3320157.5917.517.568.5قطورفايزه

رجب    57647 على بسيونى عبدالعزيز 2515755612.563قطورلبنى

سيف    57648 مرزوق قطب سيف 3.54.51364.5واحد30.51110قطورمروه

الجندى    57649 زكريا محمد رضا 341911.55.57.5161676.5قطورمنال

البنا    57650 بسيونى موسى وحيد 33166.53.5918.51767.5قطورمنى

عوض    57651 مصطفى محمد كمال 33.5175.52.55.513.514.555قطورمى

عبده    57652 عبدالصمد شعبان جمال 34.52814.510.59.519.517.568قطورنداء

الهمشري    57653 خليل ابراهيم بسيونى 38.529201414201979قطورندى

الله    57654 جاب محمد سعد 33.516109.57.519.516.588.5قطورندى
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ابومصطفى    57655 قطب محمد نصر 34.51610105.519.512.577.5قطورندى

ابومصطفى    57656 قطب محمد سعيد 33.51812.5127.518.515.578.5قطورنرمين

تمراز    57657 مصطفى عيسى مصطفى 251075.5416578قطورنرمين

رجب    57658 عبدالعزيز زكى السيد 12.573.544.511.5966قطورنها

ابوزيد   57659 السيد عبدالعليم 31.51112.57.5514.51156.5قطورنورا

الجزائرلى    57660 عقل محمد محمود 35.5251913.513.5201468قطورنورا

شريف    57661 السيد عبدالقادر سعيد 301565.55.751612.578قطورنوران

رجب    57662 عبدالعزيز زكى السيد 136444.51012.577قطورنورهان

سيف    57663 قطب مرزوق السيد 361511.5139.5171677قطورنورهان

الوكيل   57664 سعيد محمد 3829.516.513.510.52015.568قطورنورهان

خليفه   57665 مرسى عمرو 38251413.59.519.51578.5قطورهاجر

العزب    57666 محمد على سليمان 35.52513.5127.518.512.567.5قطورولء

ابواسماعيل    57667 عطيه ابراهيم ايمن 1710711.54141086.5قطورياسمين

عماره     57668 كيلنى الله نعمت مجدى 37.524.516.513152012.588قطورياسمين

بيومي   57669 عبدالسميع محمد 392814.511.58.5201478قطورياسمين

عبيدو    57670 على سعيد مجدى 34201011.57.5181478قطوريمنى

شفشة    57671 احمد ابراهيم سمسم 271813.58418.511.568قطورابراهيم

غازى   57672 ابراهيم عاطف 3526141182015.578قطوراحمد

سلمه   57673 محمد عصام 35.52014.5107.5201758قطوراحمد

النمكى    57674 محمود احمد محمد 3625.518.5119.5191868قطوراسامه

قاقا   57675 عبدالرحمن مصطفى 2416113.531218.567.5قطوربكر

ابويوسف    57676 حسن محمد عبدالسميع 31.52112.57.5414.519.576.5قطورحسن

النمكي   57677 عبدالجواد رمضان 20.510.5102.54.512.51776.5قطورحسنى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى

. أ  ت الهمشرى
. أ  ت النمكية
. أ  ت النمكية
. أ  ت النمكية
. أ  ت النمكية
. أ  ت النمكية
. أ  ت النمكية
. أ  ت النمكية



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2695

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالحميد   57678 عبدالله عبدالحميد 33.59.515.521.5151876.5قطورعبدالرحمن

قاقا   57679 عبدالرحمن مصطفى 15.512.576.5واحد26.511142قطورعبدالرحمن

جابر   57680 ربيع جابر 16.513.575.5واحد20.511103.5قطورمحمد

النمكى   57681 عبدالجواد ذكى 318.51775نصف28.52112قطورمحمد

عبدالعال   57682 مصطفى صبرى 352011.542.51917.574.5قطورمحمد

حامد   57683 عبدالحليم عبدالنبى 2.518.517.575صفر30.51510قطورمصطفى

النمكى   57684 عبدالمنصف محمود 35.527119.54.518.52066.5قطوراسماء

عبدالعزيز   57685 محمد اشرف 15.511.564واحد228.55.52قطوراميره

على   57686 عبدالله عبدالنبى 331010551916.587.5قطوربسمه

عبدالعال   57687 شعبان ابراهيم 35181154.519.517.577.5قطورحنان

النمكى    57688 احمد عبدالشفيع مصطفى 3929.519.51514.52019.588.5قطورسماح

الخولي    57689 بسيونى عبدالله محمود 3323.51667.518.519.588قطورشاهندا

النمكى     57690 ابوالحسن العمرى محمد حسن 383019.515152017.578.5قطورفريده

النمكي    57691 الدين تاج محمد 39.53019.51515202089قطورناديه

جاد    57692 محمد عبدالموجود السيد 342311.5107.5201978قطورندا

الدماطى   57693 السعيد عبدالسلم 36.528.514.51310.5201989قطورهدير

ابويوسف    57694 حسن محمد عبدالرفيع 3930201414.52019.578.5قطورهناء

زايد   57695 حسن محمد كـة   ابراهيم المشتر ع 352914.51414.5191867.5قطورالشين

خاطر   57696 ابراهيم ياسر كـة   ابراهيم المشتر ع 28.52813.5125.518.513.567قطورالشين

غازي   57697 اسماعيل ايهاب كـة   احمد المشتر ع 383019.5128.519.51979.5قطورالشين

الهطيل   57698 سعد خالد كـة   احمد المشتر ع 33.52516.510.59.5181667.5قطورالشين

عطية   57699 سعد رضا كـة   احمد المشتر ع 35.52614.5108.5191777.5قطورالشين

عطية   57700 عبدالعزيز رفعت كـة   احمد المشتر ع 29191385.751817.567.5قطورالشين

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية

. أ  ت النمكية



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2696

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شلتح   57701 عبدالحليم سامى كـة   احمد المشتر ع 33.523159.58.5191768.5قطورالشين

عطية   57702 شبل سعيد كـة   احمد المشتر ع 36.52816.512.5919.51669قطورالشين

عبدالله    57703 متولى سعد سمير كـة   احمد المشتر ع 382916.51212201869.5قطورالشين

شبل   57704 ممدوح شبل كـة   احمد المشتر ع 373019.513.514201779.5قطورالشين

عمرو   57705 محمد عادل كـة   احمد المشتر ع 34.5261510.51317.515.567.5قطورالشين

المقل   57706 يونس عبدالنبى كـة   احمد المشتر ع 38261812.512201768.5قطورالشين

القاضى   57707 احمد عطيه كـة   احمد المشتر ع 36.52514.59.510.519.51665.5قطورالشين

ابويوسف   57708 على عماد كـة   احمد المشتر ع 35.5251112.51319.516.568قطورالشين

الحوتي   57709 ابراهيم فراج كـة   احمد المشتر ع 292611121118.516.567قطورالشين

جويد   57710 ابراهيم ماهر كـة   احمد المشتر ع 37.519141112.518.51873قطورالشين

الهطيل   57711 فوزى محمد كـة   احمد المشتر ع 36.525.51414.51319.516.567.5قطورالشين

عباسهراس   57712 مدحت كـة   احمد المشتر ع 392919.51314201869.5قطورالشين

حسن   57713 اسماعيل نصر كـة   احمد المشتر ع 3930191313.5201768.5قطورالشين

الهيتى   57714 على نضال كـة   احمد المشتر ع 35.52818.512112017.567.5قطورالشين

معجوز   57715 ابرهيم مجدى كـة   اياد المشتر ع 37241711.511.519.516.567.5قطورالشين

مرقص   57716 فهيم انطوان كـة   بيتر المشتر ع 21.5961041017.563.5قطورالشين

سماحة   57717 عثمان السيد كـة   حاتم المشتر ع 37.520.514115.51717.563.5قطورالشين

منصور   57718 سعد رضا كـة   حسام المشتر ع 35.517188.57.519.751862.5قطورالشين

الحوتي   57719 احمد محمد كـة   حسام المشتر ع 371714.510.55.5171962قطورالشين

الصباغ   57720 سعيد عبدالباسط كـة   حسن المشتر ع واحد34.515149.5513.515.56قطورالشين

زايد   57721 حسن محمد كـة   حسن المشتر ع 2717.5128.581416.562قطورالشين

الزق   57722 سعد السيد كـة   حسنى المشتر ع 27812.58.541712.571.5قطورالشين

القاضى   57723 حمدى محسن كـة   حمدى المشتر ع 30.5117.584159.561.5قطورالشين



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2697

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

معجوز   57724 محمد طه كـة   خالد المشتر ع 39301714.7512.5201772قطورالشين

عيسى    57725 محمد رضا محمد كـة   خالد المشتر ع 39.530191515201762قطورالشين

بركات   57726 محمود مصطفى كـة   خالد المشتر ع 382414.510.57.517.51771.5قطورالشين

ندا   57727 محمد عادل كـة   رضا المشتر ع 37915119151671.5قطورالشين

الشاذلي   57728 سعيد سمير كـة   سعيد المشتر ع 2611.5610.56.513.514.573قطورالشين

عابدين    57729 عبدالخالق اشرف الدين كـة   سيف المشتر ع 39.51811.510716.515.572.5قطورالشين

الحبشى     57730 الدين جمال محمد اسامه كـة   شادى المشتر ع 31810115.5151672قطورالشين

سليم   57731 حسين ابراهيم كـة   عادل المشتر ع 29810106141462قطورالشين

شرباش   57732 محمد سعد كـة   عادل المشتر ع 35.591211.55.516.516.572قطورالشين

سيف   57733 عبدالفتاح عبدالحليم كـة   عبدالحليم المشتر ع 362015.5129.516.51373قطورالشين

الهطيل   57734 سالم سعد كـة   عبدالرحمن المشتر ع 2616.51511.5913.514.561.5قطورالشين

الحاج   57735 محمد طارق كـة   عبدالرحمن المشتر ع 35201511.58.517.514.562قطورالشين

عامر   57736 كمال على كـة   عبدالرحمن المشتر ع 21.51514117.511.514.571.5قطورالشين

عبدالرحمن   57737 محمد فوزى كـة   عبدالرحمن المشتر ع 31.519108.57.5151264قطورالشين

الخولي   57738 اسماعيل مفرح كـة   عبدالرحمن المشتر ع 34.518127.591616.564قطورالشين

الشريف   57739 سعيد وائل كـة   عبدالرحمن المشتر ع 30221410.5915.518.564قطورالشين

الحاج   57740 عبدالسلم محمد كـة   عبدالعزيز المشتر ع 27.52013.598.514.51762قطورالشين

الله    57741 جاد على محمد كـة   عبدالفتاح المشتر ع 372915.512.5131913.562قطورالشين

جادالله   57742 محمد فوزى كـة   عبدالله المشتر ع 3624151212.518.517.562قطورالشين

عبدالغني   57743 عبدالله محمد كـة   عبدالله المشتر ع 191510109141562قطورالشين

الحبشي    57744 ابواليزيد محمد الدين كـة   علء المشتر ع 291610.588.513.510.552قطورالشين

عوض   57745 سعد عادل كـة   علء المشتر ع 3425.5131110.51815.572قطورالشين

البشيهى   57746 سعيد ابراهيم كـة   على المشتر ع 18.51610.51010.512.51372قطورالشين
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حسن   57747 على شعبان كـة   على المشتر ع 35.52113.510.51017.5752قطورالشين

بخيبخ   57748 عبدالستار فرج كـة   على المشتر ع 372314.57.510.51713.553.5قطورالشين

هنداوى   57749 عبدالفتاح مبروك كـة   على المشتر ع 16156.58.510.514752قطورالشين

النجار   57750 عبدالمطلب جمال كـة   عمار المشتر ع 372412.59.591610.554قطورالشين

القص   57751 رجب حسام كـة   عمار المشتر ع 18.523.57.55.59.5107.563قطورالشين

عبدالغني   57752 محمد ناجى كـة   عمار المشتر ع 32241288.5181054قطورالشين

عبدالعزيز   57753 خليفه اشرف كـة   عمر المشتر ع 997.587.51210.562قطورالشين

ابوموسى   57754 عبدالسلم سعيد كـة   عمر المشتر ع 362512.510.511161164.5قطورالشين

الخلفي   57755 عبدالمجيد عبدالعزيز كـة   عمر المشتر ع 342712.598.5171362.5قطورالشين

المنشليني   57756 عبدالمعطى ابراهيم كـة   عمرو المشتر ع 33.527.511.510.591711.572قطورالشين

عبيد   57757 محمد خالد كـة   عمرو المشتر ع 3729.511.51210181372.5قطورالشين

عوض   57758 سعد عادل كـة   عمرو المشتر ع 35.52717.5111018.51647.5قطورالشين

سيف   57759 حسن ابراهيم كـة   فارس المشتر ع 39.529.519.513152018.559قطورالشين

صقر   57760 احمد كـة   فارسمصطفى المشتر ع 37.52919.51313.5191969قطورالشين

محمود   57761 طه محمد كـة   فؤاد المشتر ع 3626.518.51211.519.51956.5قطورالشين

المصطيهي   57762 ابواليزيد ابراهيم كـة   محمد المشتر ع 282816.5910191675قطورالشين

جمعة   57763 ابراهيم احمد كـة   محمد المشتر ع 2218.5107.5915.511.565قطورالشين

عابدين   57764 بسيونى احمد كـة   محمد المشتر ع 3315137.51016.51166قطورالشين

الهطيل   57765 سعد احمد كـة   محمد المشتر ع 3620149.51016.51358.5قطورالشين

الشربينى   57766 عبدالسلم احمد كـة   محمد المشتر ع 34.52116.511.51019.51667قطورالشين

السايس   57767 مرسى السيد كـة   محمد المشتر ع 22.526.515107.5191178قطورالشين

الجنزورى   57768 محمد انور كـة   محمد المشتر ع 393019.512.513.5201879قطورالشين

داود   57769 سيداحمد حسن كـة   محمد المشتر ع 382617.510.57.5201777.5قطورالشين
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سماحة   57770 عثمان حسين كـة   محمد المشتر ع 39.52717.512.5132017.577قطورالشين

الزق   57771 عبدالعاطى خالد كـة   محمد المشتر ع 39.52919.7512.512.5201879قطورالشين

صقر   57772 مصطفى رضا كـة   محمد المشتر ع 393019.51314.5201869قطورالشين

الهطيل   57773 سالم سعد كـة   محمد المشتر ع 2118117.531411.546قطورالشين

تركي   57774 محمد سعد كـة   محمد المشتر ع 14.515.5109214.51044.5قطورالشين

سيف   57775 بدر سعيد كـة   محمد المشتر ع 393019.51214.5201778.5قطورالشين

شبل   57776 ممدوح شبل كـة   محمد المشتر ع 39.530191114.5201778.5قطورالشين

الفقى   57777 ابراهيم شعبان كـة   محمد المشتر ع 342617.5111419.514.578.5قطورالشين

جمعة   57778 محمد طه كـة   محمد المشتر ع 3721.517.511.5132016.577قطورالشين

الخلفى   57779 محمد عبدالسلم كـة   محمد المشتر ع 39.530201414201568.5قطورالشين

الفصير    57780 الله جاب علء كـة   محمد المشتر ع 2525.51811131911.558قطورالشين

سيف   57781 محمد فاروق كـة   محمد المشتر ع 38.524.5189.512181179قطورالشين

عبدالدايم   57782 ابراهيم فؤاد كـة   محمد المشتر ع 39.53019.7512.513.5201668.5قطورالشين

البيطار   57783 محمد فؤاد كـة   محمد المشتر ع 3526.519.51313.5191669.5قطورالشين

عابدين   57784 هنداوى كمال كـة   محمد المشتر ع 392819.512.5142015.549قطورالشين

الله    57785 فتح محمود ماجد كـة   محمد المشتر ع 36.519169.513201048قطورالشين

عطية   57786 عبدالرازق محمد كـة   محمد المشتر ع 25.515117.51314.5744قطورالشين

حلوه   57787 محمد محمود كـة   محمد المشتر ع 55.5105811543.5قطورالشين

داود   57788 محمود محمود كـة   محمد المشتر ع 2710.514.539171267قطورالشين

معروف   57789 محمد مصطفى كـة   محمد المشتر ع 278.514.55.58.516847.5قطورالشين

الهطيل   57790 عبدالخالق يحى كـة   محمد المشتر ع 161011.59.510.516.5847قطورالشين

ابوموسى   57791 موسى عبدالفتاح كـة   محمود المشتر ع 34.51914.51212.5191157.5قطورالشين

الخلفى   57792 خلف وليد كـة   محمود المشتر ع 38.5302013122012.5410قطورالشين
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معجوز   57793 عبدالرؤف ياسر كـة   محمود المشتر ع 39301913.51219.515410قطورالشين

شرباش   57794 مصطفى اسامه كـة   مصطفى المشتر ع 34.52215.581218.515.566قطورالشين

الصاوى   57795 حسن اسماعيل كـة   مصطفى المشتر ع 38.523.516.51012.5191459.5قطورالشين

معجوز   57796 فؤاد فريد كـة   مصطفى المشتر ع 37.523.51781218.513.548قطورالشين

القصير    57797 الله جاب متولى كـة   مصطفى المشتر ع 1022155.511.517.510.548.5قطورالشين

شرباش   57798 مبروك محمد كـة   مصطفى المشتر ع 37.522.519813.51915.544قطورالشين

حامد   57799 مصطفى نبوى كـة   مصطفى المشتر ع 34.519.5197.51318.514.546.5قطورالشين

المصطيهى   57800 بدوى ابراهيم كـة   نادر المشتر ع 39.5302014.5152017.568قطورالشين

ربيع   57801 عطاالله بدوى كـة   هانى المشتر ع 3217.516.51412.519.52068قطورالشين

ابوالعطا   57802 عبدالسلم محمد كـة   ياسر المشتر ع 26.516.511148.51719.577.5قطورالشين

سعد   57803 عبدالغنى سعيد كـة   يوسف المشتر ع 39291814.514202067.5قطورالشين

البشيهي   57804 يوسف سعيد كـة   يوسف المشتر ع 393019.514.512.52019.547قطورالشين

الجنزوري   57805 ابراهيم على كـة   اروى المشتر ع 38301913.512202089.5قطورالشين

النجار   57806 عبدالمطلب جمال كـة   اسراء المشتر ع 39.52919.7513.514.752020710قطورالشين

الجوهري   57807 على جمال كـة   اسراء المشتر ع 38.529.51813.511.5192066.5قطورالشين

جنيدي   57808 ابراهيم رضا كـة   اسراء المشتر ع 28.510.51285161766.5قطورالشين

عبدالله   57809 عبدالفتاح سعد كـة   اسراء المشتر ع 32.515.517.5115.5192066.5قطورالشين

فودة   57810 محمد عزت كـة   اسراء المشتر ع 38.52417.512819.52069قطورالشين

الفلح   57811 عبدالمجيد وجيه كـة   اسراء المشتر ع 31.57.511126.51618.566.5قطورالشين

محمد   57812 اسماعيل ابراهيم كـة   اسماء المشتر ع 382418.513.514202078قطورالشين

ترجم   57813 بدوى ابوزيد كـة   اسماء المشتر ع 35251813.58.5192067قطورالشين

مراد   57814 حسن خيرى كـة   اسماء المشتر ع 36.525.51711818.52067قطورالشين

الفقي   57815 ابواليزيد ربيع كـة   اسماء المشتر ع 34.516.51512.55.518.519.567قطورالشين
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ندا   57816 هلل رمضان كـة   اسماء المشتر ع 36.517.517.512.57.5182067.5قطورالشين

العدولي   57817 اسماعيل طلعت كـة   اسماء المشتر ع 39.530201414.75202088.5قطورالشين

البشبيشى   57818 عبدالقادر عبدالناصر كـة   اسماء المشتر ع 33.5151813.51319.52087.5قطورالشين

المصطيهى   57819 بدوى عبدالنبى كـة   اسماء المشتر ع 37.529.52014.515202068قطورالشين

معجوز   57820 فتحى فواد كـة   اسماء المشتر ع 3628.518.51212202067قطورالشين

الصاوي   57821 عبدالله محمد كـة   اسماء المشتر ع 30301810.5121914.575قطورالشين

شلتح   57822 على محمد كـة   اسماء المشتر ع 351511.513917.515.554.5قطورالشين

ابوالمجد   57823 عبدالفتاح ناصر كـة   اسماء المشتر ع 2215149.57.516.51864قطورالشين

البشيهي   57824 حسن ابراهيم كـة   الء المشتر ع 35.5101597.517.516.563.5قطورالشين

عيد   57825 خليل سامى كـة   الء المشتر ع 3621.511.513.591916.566.5قطورالشين

شاهين   57826 محمد على كـة   الء المشتر ع 37.528.51414.5919.51667قطورالشين

الدسوقي   57827 دسوقى محمد كـة   الء المشتر ع 39261713.57.518.52067قطورالشين

عياد   57828 سعد رضا كـة   الشيماء المشتر ع 39.53019.7514.515202078.5قطورالشين

زلط   57829 فتوح اشرف كـة   امل المشتر ع 38.529.519.514.5151917.569قطورالشين

الشاذلي   57830 بسيونى السيد كـة   امل المشتر ع 37.5301914.515201867قطورالشين

عبدالله   57831 سعد رضا كـة   امل المشتر ع 38.528181413.52018.566.5قطورالشين

الهيتى   57832 محمد عبدالمجيد كـة   امل المشتر ع 30.517.510.514.58.51814.568قطورالشين

بخيبخ   57833 سعد رضا كـة   امنيه المشتر ع 3825.51514.5151913.569قطورالشين

البشيهي   57834 كمال سعيد كـة   امنيه المشتر ع 37.5302014.5152017.568.5قطورالشين

الشربيني   57835 محمد على كـة   اميره المشتر ع 3015.5169.5815.516.554قطورالشين
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الحضيري   57836 محمد فرج كـة   امينة المشتر ع 30.511.5108.53.516.513.564.5قطورالشين

عبدالله     57837 محمد فوزى الدين ايهاب كـة   ايمان المشتر ع 39.53019.51413.52016.569.5قطورالشين

محمد   57838 دسوقى صلح كـة   ايمان المشتر ع 38.52919.514.515202069قطورالشين

شرباش   57839 مصطفى فكيه كـة   ايمان المشتر ع 38.528.518.5141419.52057.5قطورالشين

النمر   57840 محمد ماهر كـة   ايمان المشتر ع 3829.51913.515202089قطورالشين

الهيتى   57841 عبدالفتاح محمد كـة   ايمان المشتر ع 38.526.512.5114.518.517.544قطورالشين

مرزوق   57842 ابراهيم اشرف كـة   ايه المشتر ع 37.527.518128202058قطورالشين

مخلوف   57843 محمد عادل كـة   ايه المشتر ع 352614.512.55.5192068قطورالشين

صقر   57844 مصطفى عبدالحميد كـة   ايه المشتر ع 37.529181310.52016.578.5قطورالشين

خليل   57845 شعبان عبدالناصر كـة   ايه المشتر ع 35.52717.51310202067.5قطورالشين

عبدالرحمن    57846 ابراهيم محمد احمد كـة   تسنيم المشتر ع 22155.510.55.7517.51878.5قطورالشين

جبر   57847 فريج محمد كـة   تقى المشتر ع 27.5176.58.551917.564.5قطورالشين

حسن   57848 موسى ابوالفتوح كـة   جنةالله المشتر ع 24177.58.55.518.51363.5قطورالشين

سيف   57849 ابوزيد جمال كـة   حبيبه المشتر ع 32.5207.58.55.5191576قطورالشين

البشيهى   57850 محمود على كـة   حبيبه المشتر ع 39.52818.512.59201975.5قطورالشين

بركات   57851 السيد عمر كـة   حبيبه المشتر ع 37.52816.512.510.5202086.5قطورالشين

ابوعتاقى   57852 عبدالعزيز محمد كـة   حبيبه المشتر ع 37.5271712.5919.52088قطورالشين

شرباش   57853 عزت محمد كـة   حبيبه المشتر ع 39.52819.513.514.52018.588قطورالشين

عاصم    57854 السيد احمد صلح كـة   حميده المشتر ع 3422.51012818.52085.5قطورالشين

الخولى    57855 ابراهيم جميل ابراهيم كـة   حنين المشتر ع 37.529151310.52018.575.5قطورالشين

جويد   57856 احمد احمد كـة   حنين المشتر ع 3830191414.5202078.5قطورالشين

بخيبخ   57857 ابوزيد رضا كـة   حنين المشتر ع 35.53015.5131219.52078.5قطورالشين

عثمان   57858 عبدالحميد عاطف كـة   حنين المشتر ع 36.53015.512.512202078.5قطورالشين
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معجوز   57859 صلح عبدالفتاح كـة   حنين المشتر ع 3828181414.5202079.5قطورالشين

الهيتي   57860 مجدى علء كـة   خلود المشتر ع 26.52011137.518.52077قطورالشين

محمد   57861 فرج عهدى كـة   داليا المشتر ع 31.522.5610.57.5151977قطورالشين

غازى   57862 احمد عبدالرحمن كـة   دعاء المشتر ع 29.516.5594162075.5قطورالشين

عياد   57863 عبدالفتاح مجدى كـة   دعاء المشتر ع 37.53018.512.57.519.52086.5قطورالشين

مراد   57864 ابراهيم جمال كـة   دنيا المشتر ع 382919.512.511.519.518.577.5قطورالشين

الجنزورى   57865 عبدالحميد عادل كـة   دنيا المشتر ع 34.520.52012.57.5201876قطورالشين

العباسى   57866 محمد احمد كـة   رانيا المشتر ع 27.51812104.5131774قطورالشين

البشيهي   57867 بيومى ابراهيم كـة   رحمه المشتر ع 30.525.51712.52.515.51788قطورالشين

الصعيدي   57868 حسن ابراهيم كـة   رحمه المشتر ع 39.5292013.513.5202079.5قطورالشين

شرباش   57869 سعد عزت كـة   رحمه المشتر ع 382419.5139182078.5قطورالشين

محمود    57870 بركات محمود فؤاد كـة   رحمه المشتر ع 38.5272013.5142020810قطورالشين

هيكل   57871 زكريا علء كـة   رزان المشتر ع 37.52917.5145.7518.51988قطورالشين

صقر   57872 مصطفى ابراهيم كـة   رضوى المشتر ع 39.5292014.512.5202076.5قطورالشين

دويدار   57873 على يحى كـة   رغد المشتر ع 39291814.514.7519.517.575.5قطورالشين

الجنزوري   57874 ابراهيم رزق كـة   رنا المشتر ع 35.52116.59414.516.565قطورالشين

محمد   57875 عبدالعاطى عاطف كـة   رنا المشتر ع 372418.510.5817.52067قطورالشين

الحاج   57876 محمد ميمى كـة   رنا المشتر ع 35.52818.513918.52077قطورالشين

عبدالغنى   57877 محمد رضا كـة   روان المشتر ع 382616.51252019.576قطورالشين

البليهي   57878 سعد على كـة   روان المشتر ع 38.52818.513.59.518.52076قطورالشين

الشرايحى   57879 رفاعى مجدى كـة   روان المشتر ع 37301713.511.519.51977قطورالشين

عمر   57880 على محمد كـة   روان المشتر ع 38301713.512.5192079قطورالشين

العباسي   57881 عبدالجواد محمد كـة   رويده المشتر ع 37.528.516.5129.517.519.567.5قطورالشين
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فرحان   57882 على خالد كـة   ريم المشتر ع 39.53019151419.519.577.5قطورالشين

معجوز   57883 عبدالرؤف اسماعيل كـة   ريناد المشتر ع 383018.51514.5201876.5قطورالشين

الشاذلي   57884 ابواليزيد سامى كـة   ريهام المشتر ع 3321.513101018.52087قطورالشين

الصفطاوي   57885 سليمان سعد كـة   ريهام المشتر ع 37.52713.5131219.52079قطورالشين

المنياوى    57886 محمد جلل مجدى كـة   زهراء المشتر ع 155109.5814.51575.5قطورالشين

جنيدى   57887 محمد محمد كـة   زينب المشتر ع 234104.57.516.515.573.5قطورالشين

مخلوف   57888 اسماعيل علء كـة   زينه المشتر ع 26.56107.58.514.519.576قطورالشين

البيارى   57889 عبدالفتاح خالد كـة   ساره المشتر ع 39.53019.7513.514.75202069قطورالشين

كامل   57890 صبرى مجدى كـة   ساره المشتر ع 38.52716.512.51419.51788قطورالشين

الزغرتي   57891 مصطفى رشاد كـة   سلمى المشتر ع 37.52315.5111419.752099قطورالشين

شرباش   57892 مبروك محمد كـة   سلمى المشتر ع 393019.514152018.579.5قطورالشين

محمد   57893 عبدالقادر مصباح كـة   سلمى المشتر ع 39.5302013.515202079قطورالشين

شحاته   57894 ابراهيم محمد كـة   سماء المشتر ع 36.52716141319.52079قطورالشين

ندا   57895 بسيونى سالم كـة   سمر المشتر ع 297.567.59.5161374.5قطورالشين

القاضي   57896 سعد اسامى كـة   سميه المشتر ع 38.5271913.51419.52067.5قطورالشين

فرو   57897 عبدالجليل السيد كـة   سهيله المشتر ع 35.523.51613.51118.518.577.5قطورالشين

البشبيشى   57898 عبدالقادر ابراهيم كـة   شروق المشتر ع 38.52919.7514152018.5810قطورالشين

الجنزوري   57899 رزق على كـة   شروق المشتر ع 33.51577.5816.51985.5قطورالشين

مخلوف   57900 على ابراهيم كـة   شرين المشتر ع 28166.57.57.515.518.587قطورالشين

محمد    57901 محمود بسيونى انور كـة   شهد المشتر ع 3929189.512.5201678قطورالشين

القاضي   57902 حمدى حاتم كـة   شهد المشتر ع 39.530201415201778.5قطورالشين

الهطيل   57903 مصطفى شعبان كـة   شهد المشتر ع 20.511108.59.51411.564قطورالشين

فودة   57904 بسيونى عبدالحميد كـة   شهد المشتر ع 29.512.56.5101118.514.566قطورالشين



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2705

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشقيطي   57905 عبدالفتاح محمد كـة   شهد المشتر ع 2721.51032.5181577.5قطورالشين

عوينه   57906 عبدالكريم محمود كـة   شهد المشتر ع 32.521.5115.53181478.5قطورالشين

شرباش   57907 عزت ياسر كـة   شهد المشتر ع 3725159.51018.514810قطورالشين

هراس   57908 ابراهيم سعيد كـة   شيماء المشتر ع 39.5301914.514.52016810قطورالشين

شرباش   57909 السيد محمود كـة   عبير المشتر ع 38.530191412.52016710قطورالشين

السنهوري   57910 محمود قطب كـة   عل المشتر ع 37301813.59.52015.5710قطورالشين

فرحات    57911 عبدالكريم فتحى اشرف كـة   عليه المشتر ع 16.512.579نصف27.525.55.52.5قطورالشين

عبدالله   57912 السيد رأفت كـة   غاده المشتر ع 383019138201679.5قطورالشين

الدسوقى   57913 سعيد رفعت كـة   فاطمه المشتر ع 3929191210.51916710قطورالشين

معجوز   57914 احمد عبدالناصر كـة   فاطمه المشتر ع 37.528.51512112016710قطورالشين

ابوعيد   57915 سعد ماهر كـة   فايزه المشتر ع 38.52817128.52018710قطورالشين

معجوز   57916 سعد سعد كـة   فرحه المشتر ع 12.51579واحدصفر33107قطورالشين

سيف    57917 عفيفى رضوان رضا كـة   قمر المشتر ع 3928.518.59.5919.51779قطورالشين

معجوز   57918 جلل جلل كـة   ليلى المشتر ع 38.5291813.514201779قطورالشين

شرباش   57919 محمد خالد كـة   ماجده المشتر ع 3222.513.51110.5151577قطورالشين

عبده    57920 فهمى محمد محمد كـة   مرام المشتر ع 39.53019.751414.5201679قطورالشين

عضام   57921 برهامى سعيد كـة   مروه المشتر ع 36.524.515.511.511.51918710قطورالشين

الصباغ   57922 سعيد حسن كـة   مريم المشتر ع 38.52310.510517.516710قطورالشين

الخلفى   57923 عبدالحميد سعد كـة   مريم المشتر ع 37.52719.513.514.52018710قطورالشين

عبيد   57924 احمد محمد كـة   مريم المشتر ع 37291812.59.52017710قطورالشين

الهطيل   57925 على محمود كـة   منار المشتر ع 393019.51313.52016710قطورالشين

يوسف    57926 عبدالستار اسماعيل الله كـة   منه المشتر ع 37.52013101118.51766قطورالشين

عوض    57927 حسن حسن الله كـة   منه المشتر ع 39.5241911.513.5201976قطورالشين
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مراد    57928 عبدالفتاح سعد الله كـة   منه المشتر ع 37.5251612.512.5201964.5قطورالشين

ابوالغيط    57929 ابراهيم صبرى الله كـة   منه المشتر ع 34157117.512.51765.5قطورالشين

المصرى    57930 مجاهد عبدالفتاح الله كـة   منه المشتر ع 38.53019131219.515.575قطورالشين

الله     57931 حسب محمد عماد الله كـة   منه المشتر ع 382718111119.51774.5قطورالشين

السويفي    57932 زكى مجدى الله كـة   منه المشتر ع 39.52817.510.512201664.5قطورالشين

الله     57933 جاد على سعد رضا كـة   منه المشتر ع 3826.5191213201664.5قطورالشين

بهنسي   57934 محمد شوقى كـة   منه المشتر ع 38.529191213.5201664.5قطورالشين

معجوز   57935 عبدالمعطى ماهر كـة   منه المشتر ع 34.513121110.5151465قطورالشين

القصير   57936 مرغانى ابراهيم كـة   مها المشتر ع 61765.5واحد315.53.54.5قطورالشين

بربوش   57937 محمد محمد كـة   مها المشتر ع 39.53015.51314191675قطورالشين

شريف    57938 سعيد حسين سامح كـة   مى المشتر ع 39.528.518.51314.5201975قطورالشين

الشافعي   57939 عبدالرءوف عبدالله كـة   مى المشتر ع 30.516.5106.57.5171863.5قطورالشين

البشيهى   57940 السيد مصطفى كـة   مى المشتر ع 392916.51314201765.5قطورالشين

البشبيشي   57941 ابراهيم طلعت كـة   ناديه المشتر ع 37207117.517.51765.5قطورالشين

الشقر   57942 احمد حسنى كـة   نجاه المشتر ع 1444.56.5551163.5قطورالشين

النمر   57943 احمد سعيد كـة   ندى المشتر ع 2610.5784.5101565.5قطورالشين

الجنزورى   57944 محمد عبدالرحمن كـة   ندى المشتر ع 38.5121011.5814.51766قطورالشين

هراس   57945 صابر على كـة   ندى المشتر ع 392215.514142015.566.5قطورالشين

البليهي    57946 محمد محمد محمد كـة   ندى المشتر ع 392517.51213.519.51366قطورالشين

البشبيشي   57947 عبدالوهاب عبدالمطلب كـة   نوال المشتر ع 3622.5107.581410.567قطورالشين

ربيع   57948 على اسامه كـة   نور المشتر ع 37.527.517.511.5112015.575قطورالشين

محمد   57949 احمد محمد كـة   نور المشتر ع 2015.5102.53.5111164قطورالشين

صقر   57950 على فاروق كـة   نورا المشتر ع 39.528.51913.513.5201864قطورالشين
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الحاج   57951 حامد رفعت كـة   نوران المشتر ع 32.516393.5131262.5قطورالشين

شرباش   57952 عبدالوهاب فؤاد كـة   نورهان المشتر ع 3728.51212.515201878.5قطورالشين

محمد   57953 بركات محمد كـة   نورهان المشتر ع 35.52311.510.57.5191566.5قطورالشين

عبدالكريم   57954 عبدربه ناصر كـة   نورهان المشتر ع 318.510521011.562قطورالشين

عبيد   57955 ابراهيم مصطفى كـة   هاجر المشتر ع 39.52918.51313.519.514.565.5قطورالشين

محمود   57956 بسيونى مصطفى كـة   هاجر المشتر ع 39.529.519.51211.52014.564.5قطورالشين

معجوز   57957 جميل مصطفى كـة   هاجر المشتر ع 4030201314.52015.578قطورالشين

الشقر   57958 محمود منير كـة   هاجر المشتر ع 38.52417.51082012.562.5قطورالشين

ابوصير   57959 حسين عبدالناصر كـة   هاله المشتر ع 39.5301913.515201679قطورالشين

جبر   57960 فرج جبر كـة   هند المشتر ع 23.517.5124.52.512.51462.5قطورالشين

المنشليني   57961 عبدالمعطى محمد كـة   هند المشتر ع 3826.5161415201777قطورالشين

الحاج   57962 عبدالسلم مندوه كـة   هند المشتر ع 39.52917.51213.52016.569قطورالشين

الشملي   57963 على حسين كـة   وسام المشتر ع 3727.516.51210.5201467قطورالشين

ندا   57964 السيد وجيه كـة   ولء المشتر ع 372315.513.515201365قطورالشين

عمر   57965 سعد مصطفى كـة   يارا المشتر ع 37.524.513.512.512.52013.577.5قطورالشين

داود    57966 احمد سيد طارق كـة   ياسمين المشتر ع 3515.51010316.512.566.5قطورالشين

هنداوى   57967 مصطفى عادل كـة   ياسمين المشتر ع 321610.593.517.51267قطورالشين

عضام   57968 فؤاد عصام كـة   يمنى المشتر ع 38.52615.511.592014.565قطورالشين

الخولى   57969 على اسماعيل شنب     ابراهيم ابو المشتركة ع حمودة 17.515778.5151664.5قطورعبدالمقصود

النبايلي   57970 عبدالجليل حسن شنب     ابراهيم ابو المشتركة ع حمودة 24.515.575.57.513.514.554.5قطورعبدالمقصود
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حموده   57971 محمد ابراهيم شنب     احمد ابو المشتركة ع حمودة 371713.5137.5191654قطورعبدالمقصود

عبدالسلم   57972 صبحى اسماعيل شنب     احمد ابو المشتركة ع حمودة 393019.5151319.516.565.5قطورعبدالمقصود

مرسى    57973 محمد ابراهيم شوقى شنب     احمد ابو المشتركة ع حمودة 29251511.51118.51453.5قطورعبدالمقصود

خطاب   57974 ابراهيم على شنب     احمد ابو المشتركة ع حمودة 302615.51191915.564.5قطورعبدالمقصود

شاهين    57975 عبدالرحمن محمد على شنب     احمد ابو المشتركة ع حمودة 36.5302011.5121816.586قطورعبدالمقصود

عيسى   57976 السيد محمد شنب     احمد ابو المشتركة ع حمودة 33.525.51513.51319.511.544.5قطورعبدالمقصود

نوار   57977 اسماعيل مصطفى شنب     احمد ابو المشتركة ع حمودة 3929.518.513.514.519.514.556قطورعبدالمقصود

حسانين   57978 حسانين محمد شنب     اسامه ابو المشتركة ع حمودة 1810.5587.512.58.554قطورعبدالمقصود

عبدالمقصود   57979 السيد ابراهيم شنب     السيد ابو المشتركة ع حمودة 2522.57.57.57.513.515.557قطورعبدالمقصود

الله    57980 فرج جلل خالد شنب     جلل ابو المشتركة ع حمودة 1816.567.57.512.513.554.5قطورعبدالمقصود

الكلف    57981 شاهين محمد ابواليزيد شنب     حسنى ابو المشتركة ع حمودة 22204.5891514.556قطورعبدالمقصود

المنشلينى   57982 رمضان وليد شنب     خالد ابو المشتركة ع حمودة 352712.51110191857قطورعبدالمقصود

محمود     57983 ابراهيم محمد شنب     صلح ابو المشتركة ع حمودة 29302011.59.751815.587قطورعبدالمقصود

فرج    57984 محمد بسيونى حامد شنب     عبدالرحمن ابو المشتركة ع حمودة 33.519.5107.59.5181667قطورعبدالمقصود

عباس   57985 عبدالستار ياسر شنب     عبدالرحمن ابو المشتركة ع حمودة 28.52178.5915.511.556.5قطورعبدالمقصود

النبايلى   57986 عبدالمجيد ماجد شنب     عبدالمجيد ابو المشتركة ع حمودة 27.515101010.514.51355.5قطورعبدالمقصود

النجار   57987 زكى عبدالجليل شنب     عمرو ابو المشتركة ع حمودة 35.5161011.591714.553قطورعبدالمقصود

الله     57988 فرج محمد شنب     فارسطه ابو المشتركة ع حمودة 2817.57810.516.51053.5قطورعبدالمقصود

القبلوى   57989 سعد محمود شنب     فارس ابو المشتركة ع حمودة 3120710.511.517.51354قطورعبدالمقصود

الكرابيجى   57990 فهيم حمدى شنب     كريم ابو المشتركة ع حمودة 2319.5105.58151565.5قطورعبدالمقصود

الشاذلى    57991 ابراهيم الدين علء شنب     كريم ابو المشتركة ع حمودة 36302011.511.251916.5810قطورعبدالمقصود

الهطيل   57992 خليفه ياسر شنب     كريم ابو المشتركة ع حمودة 16.5156.5105.515.51053.5قطورعبدالمقصود

السيوطى   57993 زكى السيد شنب     ماهر ابو المشتركة ع حمودة 2617109.57.512.513.573.5قطورعبدالمقصود
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عضام   57994 محمد احمد شنب     محمد ابو المشتركة ع حمودة 36.52713.51210181773.5قطورعبدالمقصود

عضام   57995 محمد اسماعيل شنب     محمد ابو المشتركة ع حمودة 32231211.57.513.51354.5قطورعبدالمقصود

ابومصطفى   57996 السيد عبدالفتاح شنب     محمد ابو المشتركة ع حمودة 248.5105.55.5127.564قطورعبدالمقصود

محمد   57997 دسوقى عبدالمنعم شنب     محمد ابو المشتركة ع حمودة 25.52411127.516.51774.5قطورعبدالمقصود

خطاب   57998 فايد محمود شنب     محمد ابو المشتركة ع حمودة 1618.55.510.57.512.51354قطورعبدالمقصود

خطاب   57999 عبدالحافظ نبوى شنب     محمد ابو المشتركة ع حمودة 26167137.5141746قطورعبدالمقصود

الله    58000 فضل عبدالرازق وليد شنب     محمد ابو المشتركة ع حمودة 16.512.5410.55101564قطورعبدالمقصود

الخولى   58001 ابراهيم ابراهبم شنب     محمود ابو المشتركة ع حمودة 262013147.51716.576قطورعبدالمقصود

الصباغ   58002 عبدالرحمن جمال شنب     محمود ابو المشتركة ع حمودة 20191097.513.517.566.5قطورعبدالمقصود

سعد   58003 عطيه عبدالفتاح شنب     محمود ابو المشتركة ع حمودة 30.522109.53.51518.566.5قطورعبدالمقصود

المرشدي    58004 العابدين زين مصطفى شنب     محمود ابو المشتركة ع حمودة 22157.5107.5101776قطورعبدالمقصود

طليس   58005 عبدالحق محمد شنب     وليد ابو المشتركة ع حمودة 3121.510127.51316.566قطورعبدالمقصود

هواش   58006 عبدالسلم حسن شنب     ابتهال ابو المشتركة ع حمودة 392919.51414.5201987.5قطورعبدالمقصود

ابوالنجاه   58007 بسيونى ياسر شنب     اسراء ابو المشتركة ع حمودة 30.524.513.512.59.5181877قطورعبدالمقصود

مرسى   58008 عبدالعزيز حمدى شنب     اسماء ابو المشتركة ع حمودة 3524.5149.59.5191966.5قطورعبدالمقصود

حمودة   58009 عبدالخالق عبدالمعطى شنب     اسماء ابو المشتركة ع حمودة 202011108161966.5قطورعبدالمقصود

هيكل   58010 محمد مدحت شنب     اسماء ابو المشتركة ع حمودة 21.519.510.5117.515.51964قطورعبدالمقصود

المرشدى    58011 العابدين زين مصطفى شنب     اسماء ابو المشتركة ع حمودة 382916.5121219.51974قطورعبدالمقصود

ابوعبشة   58012 عبدالجواد عبدالحافظ شنب     الء ابو المشتركة ع حمودة 37.528151412.519.51574قطورعبدالمقصود

عبدالحميد   58013 ابراهيم ايمن شنب     امل ابو المشتركة ع حمودة 372814.511918.51963.5قطورعبدالمقصود

الصباغ   58014 عبدالرحمن سعيد شنب     امل ابو المشتركة ع حمودة 38.5301612.510.519.51983.5قطورعبدالمقصود

النبايلي   58015 عبدالجليل حسن شنب     اميره ابو المشتركة ع حمودة 26.5201010.5914.51874قطورعبدالمقصود

مرسى   58016 عبدالعزيز حمدى شنب     اميره ابو المشتركة ع حمودة 27.52310119.518.51974قطورعبدالمقصود
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الهطيل   58017 خليفه مصطفى شنب     اميره ابو المشتركة ع حمودة 29.523101110.517.517.574قطورعبدالمقصود

عطيه   58018 عبدالله محمد شنب     انيسه ابو المشتركة ع حمودة 39.52918131419.52074قطورعبدالمقصود

خطاب   58019 عبدالحافظ محمود شنب     ايمان ابو المشتركة ع حمودة 392918.514.514202073قطورعبدالمقصود

ابراهيم    58020 عبدالمعطى محمدابوالفتوح احمد شنب     ايه ابو المشتركة ع حمودة 393018.514.515202074قطورعبدالمقصود

العباسى   58021 على عادل شنب     ايه ابو المشتركة ع حمودة 3929.51914.515202074قطورعبدالمقصود

الصباغ   58022 رفاعى محمد شنب     بثينه ابو المشتركة ع حمودة 25265.54.58.5191574قطورعبدالمقصود

جمعه   58023 بسيونى عادل شنب     حنين ابو المشتركة ع حمودة 38291910919.51764قطورعبدالمقصود

الصباغ   58024 عامر خالد شنب     خلود ابو المشتركة ع حمودة 2626.510128.518.515.574قطورعبدالمقصود

ابوعيشه   58025 عبدالجواد عبدالكريم شنب     دنيا ابو المشتركة ع حمودة 33.52913.5121018.51674قطورعبدالمقصود

المرشدى   58026 السيد احمد شنب     دينا ابو المشتركة ع حمودة 3828.516.587.518.52084قطورعبدالمقصود

هيكل   58027 محمد شعبان شنب     دينا ابو المشتركة ع حمودة 382613811.518.51973.5قطورعبدالمقصود

الطنطاوى   58028 سعد عبدالغنى شنب     رحمه ابو المشتركة ع حمودة 3726.511.57918.51974قطورعبدالمقصود

عبيد   58029 عباس محمد شنب     روضه ابو المشتركة ع حمودة 3829.51914.515201983.5قطورعبدالمقصود

النبايلى   58030 محمد على شنب     ساره ابو المشتركة ع حمودة 3930181310.5201983قطورعبدالمقصود

شرباش   58031 محمد محمد شنب     شروق ابو المشتركة ع حمودة 17181185111254.5قطورعبدالمقصود

الغرابلى   58032 محمد محمود شنب     شرين ابو المشتركة ع حمودة 37.5221913.59.5171774.5قطورعبدالمقصود



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2711

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

قطب   58033 محمد ابراهيم شنب     شهد ابو المشتركة ع حمودة 39282015142018.574.5قطورعبدالمقصود

فرج    58034 محمد بسيونى حامد شنب     شهد ابو المشتركة ع حمودة 32.519.51098.51015.553قطورعبدالمقصود

جمعة   58035 على خليل شنب     شهد ابو المشتركة ع حمودة 34.5191512.511.5181674.5قطورعبدالمقصود

الصباغ   58036 عبدالرحمن السيد شنب     شيماء ابو المشتركة ع حمودة 33.520.516.512.57.516.51974.5قطورعبدالمقصود

الخولى   58037 محمد عبده شنب     صباح ابو المشتركة ع حمودة 352015.511.510.517.52074.5قطورعبدالمقصود

الجندى   58038 ابراهيم وحيد شنب     مروه ابو المشتركة ع حمودة 24.517.516119161654قطورعبدالمقصود

يس   58039 السيد جمال شنب     مريم ابو المشتركة ع حمودة 37.51918.510.59.519.517.574.5قطورعبدالمقصود

مبروك   58040 محمد عثمان شنب     مى ابو المشتركة ع حمودة 34231913.51019.518.574.5قطورعبدالمقصود

حموده   58041 محمد هانى شنب     نادره ابو المشتركة ع حمودة 372418.513.59.516.516.574.5قطورعبدالمقصود

ابوعيشة   58042 بسيونى حسين شنب     ندى ابو المشتركة ع حمودة 35.525.518.512.591817.574.5قطورعبدالمقصود

الله    58043 فتح فوزى محمد شنب     نغم ابو المشتركة ع حمودة 23.517.511841012.564.5قطورعبدالمقصود

الغرابلى   58044 مصباح محمد شنب     نوران ابو المشتركة ع حمودة 39.53019.751514.52018.584.5قطورعبدالمقصود

عبدالخالق   58045 على عبدالرازق شنب     نورهان ابو المشتركة ع حمودة 3218187.57.51716.574.5قطورعبدالمقصود

داود   58046 رشاد محمد شنب     نورهان ابو المشتركة ع حمودة 35.52018.59.581718.574.5قطورعبدالمقصود

المرادني   58047 حسن ابراهيم شنب     هاجر ابو المشتركة ع حمودة 351818.510.57.517.518.575.5قطورعبدالمقصود

عبدالمقصود   58048 السيد ابراهيم شنب     هناء ابو المشتركة ع حمودة 30.515.5198.510.517.518.565قطورعبدالمقصود

زيادة   58049 ابواليزيد احمد شنب     ياسمين ابو المشتركة ع حمودة 25.515198917.51854.5قطورعبدالمقصود

خطاب   58050 عبدالمولى السيد شنب     ياسمين ابو المشتركة ع حمودة 32.520.518.5117.516.51764.5قطورعبدالمقصود

غازي   58051 عبدالحميد احمد الساسى   ابراهيم للتعليم ماهر 227.546.55.5105.565.5قطورعزبة

محمد   58052 سلمه محمد الساسى   ابراهيم للتعليم ماهر 351511.5117.511.516.577قطورعزبة

عبيد    58053 عبدالعال محمد السعيد الساسى   احمد للتعليم ماهر 32.5176.510.59181379.5قطورعزبة

القرنشاوى   58054 السيد السيداحمد الساسى   احمد للتعليم ماهر 36.52919.51314201779.5قطورعزبة

كامل   58055 عبدالحميد ايمن الساسى   احمد للتعليم ماهر 36.5291913.515201978قطورعزبة
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الزمك    58056 حسن احمد جمال الساسى   احمد للتعليم ماهر 3727.519.7513.515201979قطورعزبة

شاهين    58057 محمد احمد رضا الساسى   احمد للتعليم ماهر 3724.519.513.5152018.579قطورعزبة

بسيوني    58058 محمد صادق رمضان الساسى   احمد للتعليم ماهر 31106.512.51017.516.578قطورعزبة

سليمان   58059 ابوالسعود شريف الساسى   احمد للتعليم ماهر 372517.512142018.579قطورعزبة

الله    58060 جاب محمد صفوت الساسى   احمد للتعليم ماهر 126.5310411.58.576.5قطورعزبة

الزمك    58061 رضوان محمد مجدى الساسى   احمد للتعليم ماهر 9.5456.53.5101475.5قطورعزبة

الصاوي   58062 عبدالفتاح محمد الساسى   احمد للتعليم ماهر 34.5151013.58.517.517.579قطورعزبة

سليمان    58063 زيدان محمد محمد الساسى   احمد للتعليم ماهر 372316139.518.51578.5قطورعزبة

عبدالحميد   58064 ممدوح عبدالرحمن الساسى   اسلم للتعليم ماهر 28156.510.551311.578.5قطورعزبة

الشناوي    58065 زيدان مصباح عزت الساسى   اسلم للتعليم ماهر 13.592.54310.51077.5قطورعزبة

ابوالريش    58066 معوض محمد محمد الساسى   اسلم للتعليم ماهر 392916.51212.516.520710قطورعزبة

السعيد   58067 الششتاوى صالح الساسى   السيد للتعليم ماهر 34.52517.51210.516.52079قطورعزبة

غازي   58068 صلح خالد الساسى   امير للتعليم ماهر 33241011.511.516.517.578قطورعزبة

سليمان   58069 عبدالله عبدالناصر الساسى   جمال للتعليم ماهر 37181412816.516.577.5قطورعزبة

سليمان   58070 عبدالنبى جمال الساسى   حسام للتعليم ماهر 2616711.54.513.514.577.5قطورعزبة

قطب   58071 عبدالغنى على الساسى   خالد للتعليم ماهر 36.58.514137.5171577قطورعزبة

محمد    58072 السيد رجب احمد الساسى   رجب للتعليم ماهر 1666.57.53.514.516.577قطورعزبة

مصطفى   58073 عبدالعزيز صالح الساسى   رضا للتعليم ماهر 13869414.514.578قطورعزبة

الشايب   58074 عبدالله طه الساسى   رضا للتعليم ماهر 13.59697.516.5678قطورعزبة

عبدالحميد   58075 رمضان اكرم الساسى   رمضان للتعليم ماهر 36.516.512.510.581415.578قطورعزبة

بدران    58076 محمد محمد رمضان الساسى   شعبان للتعليم ماهر 7.562.56.51.56.51064.5قطورعزبة

محمد   58077 عبدالسميع بسيونى الساسى   عباس للتعليم ماهر غـغـغـغـغـغـغـغـغـقطورعزبة

عبدالعزيز   58078 حامد عبدالعزيز الساسى   عبدالمعطى للتعليم ماهر 219104.54.512.511.576قطورعزبة
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عبدالقادر   58079 علم فايد الساسى   علم للتعليم ماهر 22.5151064.5131477قطورعزبة

ابوالعز   58080 ابراهيم السيد الساسى   عمرو للتعليم ماهر 35.52219.51292017.578.5قطورعزبة

داود   58081 عبدالعزيز داود الساسى   كريم للتعليم ماهر 382719.51211.51918.5610قطورعزبة

الشناوي   58082 خليل محمد الساسى   كريم للتعليم ماهر 39292013.5122018.5710قطورعزبة

النجار   58083 عزت هشام الساسى   كريم للتعليم ماهر 39.5302014.5152018.5710قطورعزبة

شاهين    58084 محمد احمد ابراهيم الساسى   محمد للتعليم ماهر 392919.514.5132018.579.5قطورعزبة

محمد    58085 مسلم فوزى ابراهيم الساسى   محمد للتعليم ماهر 37.527.519.7513.59.519.517710قطورعزبة

ابراهيم    58086 عبدالغنى محمد ابراهيم الساسى   محمد للتعليم ماهر 128.51068111454.5قطورعزبة

موسى   58087 السيد احمد الساسى   محمد للتعليم ماهر 30.58777.514.514.576.5قطورعزبة

عبدالغني   58088 محمد الرفاعى الساسى   محمد للتعليم ماهر 231916.59.58.517.512610قطورعزبة
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هنيدي    58089 قطب عبدالغنى خليفه الساسى   محمد للتعليم ماهر 39.5302014.5132019.5610قطورعزبة

بلتاجى   58090 محمد شكرى الساسى   محمد للتعليم ماهر 3826.52014.5102017610قطورعزبة

كامل   58091 عبدالحميد عبدالحميد الساسى   محمد للتعليم ماهر 38.526.519.514.5122017.5710قطورعزبة

الجمل    58092 عبدالغنى عبدالله عبدالغنى الساسى   محمد للتعليم ماهر 3625.51913919.518.579.5قطورعزبة

الربيعي   58093 عبدالفتاح عيد الساسى   محمد للتعليم ماهر 36.52719.51213.51917510قطورعزبة

محمود   58094 عبدالستار فوزى الساسى   محمد للتعليم ماهر 18.55725171068.5قطورعزبة

لشين    58095 بدران محمد محروس الساسى   محمد للتعليم ماهر 291617121217.516.579.5قطورعزبة

احمدسالم   58096 حلمى منير الساسى   محمد للتعليم ماهر 2810.5157.58.5181879قطورعزبة

عبدالعظيم   58097 محمود جمعه الساسى   محمود للتعليم ماهر 28.55.5102.53.511.51078قطورعزبة

عبيد    58098 عبدالعال محمد صبحى الساسى   محمود للتعليم ماهر 3512188.57.519.51678.5قطورعزبة

المغلوب   58099 ابراهيم محمد الساسى   محمود للتعليم ماهر 351518.5117.517.51678.5قطورعزبة

سليمان   58100 السيد محمد الساسى   محمود للتعليم ماهر 3515157.551816.579قطورعزبة

النحراوى    58101 بلتاجى محمد ايمن الساسى   وائل للتعليم ماهر 392820141319.517.598قطورعزبة

عبدالعال   58102 صالح سلمه الساسى   وليد للتعليم ماهر 393019.515919.516.578.5قطورعزبة

بكر    58103 حسين السيد حسان الساسى   يوسف للتعليم ماهر 1367.522.5511.576قطورعزبة

الدسوقي   58104 ابراهيم عبدالباسط الساسى   يوسف للتعليم ماهر 37867.5واحد195.56.5قطورعزبة

زيدان   58105 عبدالعزيز محمد الساسى   اسماء للتعليم ماهر 36101083.516.510.598.5قطورعزبة

الديب   58106 شعبان عبدالنبى الساسى   اشجان للتعليم ماهر 10.51077نصف148.561.5قطورعزبة

عبدالسلم   58107 عزالعرب عنتر الساسى   الفت للتعليم ماهر 12651.51.53.58.546.5قطورعزبة

سليمان   58108 عبدالعزيز بسيونى الساسى   الهام للتعليم ماهر 35.53018.57.59191697قطورعزبة

حسن    58109 على حسن صلح الساسى   امل للتعليم ماهر 39.5292014.5152019.599.5قطورعزبة

حمد    58110 على الصاوى احمد الساسى   ايمان للتعليم ماهر 30.510.510.57.52.5151398.5قطورعزبة

الصاوي    58111 عمر احمد محمد الساسى   ايمان للتعليم ماهر 37.51516.59.59.51813.566.5قطورعزبة
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السيد    58112 عبدالفتاح عيد ايمن الساسى   ايه للتعليم ماهر 6.510.574.5واحدواحد137.52.5قطورعزبة

ابوشعيشع   58113 رمضان ابراهيم الساسى   بسمه للتعليم ماهر 372918.512.59191267قطورعزبة

المقلدي   58114 السيد كمال الساسى   حميده للتعليم ماهر 1.51053واحد2نصف64.5قطورعزبة

طلبه    58115 رجب محمد السيد الساسى   حنان للتعليم ماهر 382618.51210.51917.589قطورعزبة

هواش    58116 رفعت عطا خالد الساسى   حنان للتعليم ماهر 15.57542513.573.5قطورعزبة

بلتاجي    58117 عبدالرحمن محمود عبدالرحمن الساسى   حنان للتعليم ماهر 341043.536.51484.5قطورعزبة

بكر    58118 حسين عبدالله مصطفى الساسى   حنان للتعليم ماهر 351916.511.54.517.512.566.5قطورعزبة

سليمان    58119 محمد عبدربه محمد الساسى   داليا للتعليم ماهر 2310222.53.57.572.5قطورعزبة

سليمان    58120 سلطان الله على الساسى   دنيا للتعليم ماهر 186.533.522963قطورعزبة

عبدالفتاح    58121 الصاوى شفيق لبيب الساسى   دنيا للتعليم ماهر 16.58.54.57.54210.563قطورعزبة

رمضان   58122 على يحيى الساسى   رانا للتعليم ماهر 34.5211111.58.511.515.585قطورعزبة

الجعفري   58123 حسن حسن الساسى   رنا للتعليم ماهر 3726.517.510.5917.514.575.5قطورعزبة

بدر    58124 محمد حامد صابر الساسى   ريهام للتعليم ماهر 12.5531.52.521073قطورعزبة

عبيد    58125 عبدالعال محمد صبحى الساسى   ساره للتعليم ماهر 37.527.519.512.59.519.51875.5قطورعزبة

لشين    58126 حامد صابر ايمن الساسى   سالى للتعليم ماهر 37.5251911.511201774قطورعزبة

الصاوي   58127 عبداللطيف ايمن الساسى   سلمى للتعليم ماهر 31063واحد15.56.52.52قطورعزبة

يونسعلي   58128 على الساسى   سلوى للتعليم ماهر 30.517118.52.571885قطورعزبة

ابوحسين    58129 محمد محمد ابوالفتوح الساسى   سهيله للتعليم ماهر 3424157.5414.513.575قطورعزبة

بسيوني   58130 محمد السيد الساسى   شربات للتعليم ماهر 271077.52.58.51573.5قطورعزبة

سليمان   58131 عبدالفتاح صابر الساسى   شهد للتعليم ماهر 175.543.53.52.512.573قطورعزبة

عبدالله   58132 محمد مديح الساسى   شيرين للتعليم ماهر 23.51545.53.571263قطورعزبة

عبدالجواد   58133 رمضان احمد الساسى   فاطمه للتعليم ماهر 23961.534.51274قطورعزبة

عباس    58134 محمد الله فضل الساسى   فاطمه للتعليم ماهر 17.5841.51.58.513.574قطورعزبة
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السيد   58135 عبدالحليم عبدالله الساسى   كريمان للتعليم ماهر 29102.51.5313.51675.5قطورعزبة

دراج   58136 عبدالله بيومى الساسى   كريمه للتعليم ماهر 30.5115.545151876قطورعزبة

على   58137 عبدالغفار سامى الساسى   لبنى للتعليم ماهر 28103.52.52.512.515.576.5قطورعزبة

القالب    58138 احمد عبداللطيف احمد الساسى   مروه للتعليم ماهر 24.510.5322.51015.566قطورعزبة

الزمك    58139 ابراهيم احمد كرم الساسى   مريم للتعليم ماهر 3828181212201967قطورعزبة

عبدالجواد    58140 محمد خالد علم الساسى   منار للتعليم ماهر 36.525165.57.5181976.5قطورعزبة

عبدالغفار   58141 طلعت محمد الساسى   منار للتعليم ماهر 32.515105313.513.556قطورعزبة

مصطفى    58142 محمد عزت عبدالرحمن الساسى   منه للتعليم ماهر 29.51571.5213.51874.5قطورعزبة

الشناوي    58143 راشد صبرى ايمن الساسى   منى للتعليم ماهر 21015.556نصف20.5102.5قطورعزبة

احمد    58144 مصطفى محمد مصطفى الساسى   ناديه للتعليم ماهر 35.52715.512.57.517.517.575.5قطورعزبة

الشناوي    58145 فرج رشاد ايمن الساسى   نانسى للتعليم ماهر 37241711918.51876.5قطورعزبة

الدسوقي    58146 محمد محمد عيسى الساسى   ناهد للتعليم ماهر 28.51552.521116.576قطورعزبة

ابوالمجد    58147 حسن احمد عبدربه الساسى   ندا للتعليم ماهر 2693221017.576.5قطورعزبة

عبدالسلم   58148 السعيد عبدالمحسن الساسى   نسمه للتعليم ماهر 34.5812.54315.517.575.5قطورعزبة

عبدالله   58149 رشاد فرحات الساسى   نها للتعليم ماهر 37.52919.513152019.577قطورعزبة

قبيص    58150 يوسف قبيص عطيه الساسى   نهاد للتعليم ماهر 101876واحد27113.51.5قطورعزبة

محمد   58151 سعيد مصطفى الساسى   نهى للتعليم ماهر 3527.51912.511.51918.576.5قطورعزبة

الدسوقي   58152 ابراهيم الكحلوى الساسى   نورا للتعليم ماهر 1.58.51775نصف175.51.5قطورعزبة

عبدالحكبم   58153 فرحات رمضان الساسى   نورا للتعليم ماهر 39.53019.514.514.75201977.5قطورعزبة

علي   58154 عبدالباسط علء الساسى   نورهان للتعليم ماهر 33.5151033.5101777.5قطورعزبة

سليمان    58155 كمال سلطان كمال الساسى   هايدى للتعليم ماهر 38.5261095.51715.587.5قطورعزبة

محمد     58156 احمد سيد عبدالفتاح محمد الساسى   هدى للتعليم ماهر 39.52615.51413.51814.579قطورعزبة

موسى    58157 سليمان احمد امير الساسى   هدير للتعليم ماهر واحد27.5663.51.510.5156قطورعزبة
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داود   58158 عبدالعزيز هشام الساسى   هدير للتعليم ماهر 39.529.51912.513191569قطورعزبة

ابراهيم   58159 عبدالفتاح محمود أ   ابراهيم ت العرب 321911.52.5315.515.567قطورعزبة

مغازى   58160 محمد اسماعيل أ   احمد ت العرب 19186.57.54.5111474قطورعزبة

حسن    58161 بدر فضل بدر أ   احمد ت العرب 37.52518.511.5818.514.574.5قطورعزبة

عبدالحميد    58162 مغاورى جابر خالد أ   حسام ت العرب 332064.53.5151376قطورعزبة

عبدالرحمن   58163 حمدى هاشم أ   حمدى ت العرب 14.55422.591061.5قطورعزبة

السعداوى   58164 عبدالخالق فرج أ   عمر ت العرب 5.57.563واحد54.54.51.5قطورعزبة

عبدالمطلب    58165 على محمد خالد أ   محمد ت العرب 9.52.51021.53.51244.5قطورعزبة

رياض   58166 دومه رضا أ   محمد ت العرب 147.54.5431010.565قطورعزبة

العزالى    58167 عطيه متولى رضا أ   محمد ت العرب 30151423.511.51456.5قطورعزبة

شحرور    58168 محمد عبدالهادى رمضان أ   محمد ت العرب 341515.53.53.511.51675.5قطورعزبة

سليمان    58169 زيدان بدير سليمان أ   محمد ت العرب 361717.5851715.566قطورعزبة

سعيد    58170 السيد الراعى عرفه أ   محمد ت العرب 13.574.51.533.51245قطورعزبة

درويش    58171 عبدالهادى كمال ياسر أ   محمد ت العرب 1141.5واحد2.5واحد7.53.53قطورعزبة

حسن    58172 معوضمصطفى ياسر أ   يوسف ت العرب 3413.553.5واحد21.53.510قطورعزبة

المصرى   58173 احمد ابوالعنين أ   اسراء ت العرب 36.52014127.51712.575قطورعزبة

عبدالحميد   58174 نجدى على أ   اسراء ت العرب 382818.514.5122019.573قطورعزبة

العزالى    58175 ابراهيم عبدالحليم السيد أ   امال ت العرب 30.5811.55.55.75151672قطورعزبة

مجاور    58176 حسن السيد رضا أ   امانى ت العرب 38.52213.59.58.518.51973قطورعزبة

السعداوى   58177 عبدالغفار حماده أ   حنين ت العرب 382315.59.581914.582.5قطورعزبة

المرشدى   58178 عبدالفتاح عبدالصمد أ   خلود ت العرب 31.51143.54.51112.573قطورعزبة
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وهبه    58179 ابراهيم محمود اشرف أ   دعاء ت العرب 3611754.513.512.573قطورعزبة

مازن    58180 على عبدالعزيز محمود أ   دعاء ت العرب 33.5151055.51213.573قطورعزبة

ابوشوشة   58181 محمد محمد أ   رانيا ت العرب 381518.57.51015.51852قطورعزبة

عبدالفضيل   58182 محمد عبدالفضيل أ   ريم ت العرب 361812.57.58.51415.553قطورعزبة

درويشسعيد   58183 سعيد أ   سلوى ت العرب نصف107واحد103.523.51.5قطورعزبة

سيداحمد   58184 عبدالناصف محمود أ   سومه ت العرب 22.55.52.54341151.5قطورعزبة

يوسف    58185 على علوانى على أ   شهد ت العرب 36.519139.5918.51682.5قطورعزبة

عثمان    58186 السيد عبدالعال كرم أ   عزيزه ت العرب 38.521149.57.517.516.582.5قطورعزبة

عبدالرافع   58187 عزت بدوى أ   مياده ت العرب 36.516139.57.517.514.582قطورعزبة

الشنتورى    58188 على فتحى قطب أ   نجوى ت العرب 31151054101681.5قطورعزبة

عثمان    58189 السيد عبدالعال كرم أ   نجوى ت العرب 27.51611541012.582.5قطورعزبة

سيف   58190 خليل جمال أ   نهاد ت العرب 392919.512.510191782.5قطورعزبة

سلمه    58191 حسين رشدى محمد أ   نوال ت العرب 38.515105.5515.514.582قطورعزبة

مصطفى    58192 على محمد شفيق أ   هانم ت العرب واحد38.518106.55.516177قطورعزبة

يوسف    58193 معوضسعد صبحى أ   ياسمين ت العرب 34.597.59.55.516.511.581.5قطورعزبة

الخولى    58194 محمد محمد احمد نصف33.517158.59.51717.55قطورابراهيم

العماوى    58195 على ابراهيم جمال واحد31.51816.51210.519.516.55قطورابراهيم

الحديدى   58196 عبدالمقصود على 15.51713.59.510.5171361.5قطورابراهيم

عيد    58197 عبدالفتاح ابراهيم اشرف نصف29.515.516591717.57قطورابرهيم

حواس    58198 حسن احمد باهر نصف3724.51813.512.520175قطوراحمد

الشناوى    58199 محمد ابراهيم زكى واحد15.52010108.518.5124قطوراحمد

الفقى    58200 سليمان قطب سليمان 38.53018.51415201782قطوراحمد

الملح    58201 شفيق عطيه شفيق 36.5261712.511.51818.573.5قطوراحمد
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الفقى    58202 صبره محمود صبره 2210.511.547.512.516.563قطوراحمد

دبيس    58203 محمد السيد عادل 231013.55.57.5111652قطوراحمد

ندا   58204 محمد عبدالفتاح 29.51614.57.58151752.5قطوراحمد

كليله    58205 عبدالعزيز عبدالعزيز عطيه 201512.57.55.514.51642.5قطوراحمد

عبده    58206 عبدالرحمن احمد عميد 301614.57.5915.51772.5قطوراحمد

عيد    58207 على سليمان محمد واحد1110635.510144قطوراحمد

ابوحشيش   58208 عبدالله محمود 22.515.51047.510.513.552قطوراحمد

العزب     58209 موسى ابراهيم فتحى يسرى 36251712.514.51918.565قطوراحمد

ابوزيد    58210 عبدالحميد سمير طارق 272013.57.59151752قطوراسلم

غانم    58211 محمد عبدالظاهر محمد 28.517.51067.51614.554قطوراكرم

عيد    58212 احمد عثمان احمد 35.525.517.51413192054.5قطورامجد

ناصف    58213 محمد امين فضل 3123.51613.511.5192064قطورامين

الموافى   58214 محمد عبدالوهاب 342315.514.751118.515.573قطورانس

الحديدى     58215 غازى غمرى مصطفى الدين 35.5291814.757.5191783.5قطورحسام

ابويوسف    58216 قطب سعيد سعيد 37.529.519.5151519.518.582.5قطورحسام

قرطام    58217 عبدالخالق حسن حاتم 101572.5صفر1118.5107.5قطورحسن

ابوحشيش    58218 عبدالحميد احمد عبدالحميد 35.528.519.513.51019.518.583قطورزياد

سليمان    58219 محمود سعيد بهاء 32.523.517.5124.517.516.573قطورسعيد

ابويوسف    58220 سعيد احمد عبدالنبى 342317.5128.517.517.574قطورسعيد

الحديدى    58221 عبدالسلم محمد علء 32.52216.510.57.51718.574قطورشادى

الصباغ    58222 على عبدالله ممدوح 37.5271914.514.5201885قطورطارق

الصعيدى    58223 احمد عبدالرزاق عبدالحى 23.515.510.510.53131683قطورعبدالحميد

نعيم    58224 الدسوقى عبدالله سالم 23.52013.592.5181783قطورعبدالله

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط

. أ  ت أميوط



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2720

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العماوى    58225 عوض احمد محمد 373019.751515201863.5قطورعبدالله

الفقى    58226 السيد على محمد 11.57.511.57.51.51016.553قطورعبدالله

مخيمر    58227 صابر مصطفى احمد 19201281.51214.553قطورعلى

عطيه    58228 عبدالمجيد عبدالفتاح اسماعيل 31.5211310316.51253قطورعمر

حجازى    58229 محمد عزت عبدالعزيز 3226.514.513.58.51715.563.5قطورعمر

ناصف    58230 محمد عبدالمقتدر جمال 33.52917.514.513.519.516.573.5قطورعمرو

سالم    58231 ابوزيد محمد خالد 3627.516.513.5919.51873قطورعمرو

عقاب    58232 عبدالرحمن عبده رجب 282014.510.55.516.516.573.5قطورفارس

الحديدى    58233 عبدالسلم السيد محمد 36.52516.51313.5191574قطورفارس

عبده    58234 عبدالحميد سعيد عماد 208132.55.512.51273قطورماهر

سالم    58235 ابوزيد احمد ابراهيم 3817.51613132018.582.5قطورمحمد

عطيه    58236 محمد عبدالسلم احمد 3522.51812.511.5202074.5قطورمحمد

قابيل    58237 عبدالعاطى عبدالمنصف احمد 35.5111814.514.5202075قطورمحمد

قرطام    58238 نبيه محمد اشرف 35.516.518.512.5131918.575قطورمحمد

العماوى    58239 السيد شحاته السيد 331518.512141816.575.5قطورمحمد

فرج   58240 عثمان السيد 246.57.55.5131472.5قطورمحمد

عيد    58241 على مصطفى ايهاب 30.58.5171181818.573.5قطورمحمد

ناصف    58242 احمد فتحى جمعه 336187.57.515.518.574قطورمحمد

المعدلى    58243 اسماعيل محمد خبير 31716107.5161663قطورمحمد

البشلى    58244 قطب عبدالحميد رمضان 26.581412.51117.517.575قطورمحمد

التلوى    58245 ابراهيم عبدالفتاح سامح 3221.516.51212.51918.585.5قطورمحمد

الصردى    58246 حسين عبدالرحمن ضياء 34.591597.5171362.5قطورمحمد

بركات   58247 عبدالظاهر عبدالظاهر 325.51348.5161774قطورمحمد
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ابويوسف    58248 سعيد محمد عزت 32.5514.59101615.582قطورمحمد

عصفور    58249 على محمد عصام 3411.517.5101117.51872.5قطورمحمد

الشناوى    58250 مصطفى محمد عصام 34101613122018.585.5قطورمحمد

عامر    58251 على قطب على 38.52619.514152018.574.5قطورمحمد

ناصف    58252 محمد امين فضل 34.522.51913.513.5202074.5قطورمحمد

الشناوى    58253 عبدالجواد جاد مرجان 3616.518.513.511.519.52075قطورمحمد

خضر    58254 ابراهيم هاشم مسعود 291915.55.57.5181772.5قطورمحمد

عيد    58255 عبدالفتاح ابراهيم وائل 34.516.5169.55.5191273.5قطورمحمد

عطيه    58256 بسيونى محمد ياسر 38.527.51914.514.5201773.5قطورمحمد

محمد   58257 صالح احمد 3619.514.510.591914.573.5قطورمحمود

معروف    58258 على عبدالرحمن عزت 34.518.517111318.51262.5قطورمحمود

الصردى    58259 بسيونى عبدالله عزت 37.52619.514.515201163قطورمحمود

حسن    58260 رمضان زيدان علء 35.529.51915152012.562قطورمحمود

ناصف    58261 عبدالعاطى محمود محمد 29.515103.57.51313.56.52.5قطورمحمود

عطيه    58262 الشاذلى شحاته مسعد 15.511102.57.51011.553قطورمحمود

عطيه    58263 محمود مرسى محمود 3429.5201415201274قطورمرسى

الحديدى    58264 سيداحمد محمود داود 10.56.5103.52.57.5662.5قطورمصطفى

شهاب    58265 عبدالقادر فتحى كمال 235.5104.57.5168.562.5قطورمصطفى

داود    58266 سليمان يوسف جرجس 3316137.57.517.51861.5قطورمينا

العماوى    58267 على عبدالعظيم نصار 3210.514.57.57.51610.562قطورنادر

عطيه    58268 السيد مفلح حاتم 393019.513.514.52013.564قطورنديم

ابويوسف    58269 سعيد محمد مصطفى 3426158.51419.51575.5قطوراسراء

سليمان    58270 اسماعيل بسيونى نشأت 34.525.515131419.51675.5قطوراسراء
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معروف    58271 على عبدالرحمن طارق 37.52819.51414.519.51673قطورالء

قطب   58272 محمد عبدالناصر 25.516105.53101173.5قطورالء

عبدالله    58273 احمد السيد على 2311.51043106.573قطورامنيه

النجار    58274 مرسى محمد عادل 2911.57.57.57.516.518.587قطورايمان

النجار    58275 فراج عبدالحميد محمد 39.529.519.514.514202089قطورايمان
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دبيس    58276 الشاملى حسن الشاملى 30.511.511.525141888قطورايه

عبدالعال   58277 بسيونى عادل 37.527.5161313201988قطوردينا

عطيه    58278 زكريا فتحى راضى 37.529.516.510.58.5191476قطوررقيه

عطيه    58279 عبدالقادر عبدالحميد سعد 36.526147.54.5181666قطورريم

ابوطالب    58280 طايل جلبى طايل 29.577.552.51512.572.5قطورسعاد

عطيه    58281 على عبدالحميد محمد 39.53019.515152020910قطورشروق

معروف   58282 عبدالسلم معروف 36281612.513.5201588قطورشهد

عطيه    58283 سعيد عبدالفتاح اسامه 34.52016.510.51318.51888قطورصباح

النجار    58284 محمد رشاد مرسى 31.5151348.518.517.587قطورعبير

المنوفى    58285 شحاته كرم محمد 383019.51514.5201988.5قطورهدى

عبده    58286 ابراهيم توفيق خالد بنات  اسراء ع 35.5201010.58.517.517.578.5قطورأميوط

مشيمش    58287 مصطفى حامد شكرى بنات  اسراء ع 39.5301914152017.587.5قطورأميوط

شحاته   58288 سلطان عبدالنبى بنات  اسراء ع 39.528.519.514.514.52018.588.5قطورأميوط

عيد     58289 عواض الدين محى عماد بنات  اسراء ع 3210.55.54.551714.578.5قطورأميوط

حواس    58290 حسن عبدالقادر سمير بنات  الء ع 39.5292014.515202089.5قطورأميوط

عيد    58291 محمد سليمان محمد بنات  الء ع 362617141318.51888.5قطورأميوط

الفقى    58292 سليمان قطب رفيق بنات  امل ع 36.528.517.513.51519.51989قطورأميوط

عطيه    58293 محمد ابراهيم عادل بنات  اميره ع 36.526.517.51112201878.5قطورأميوط

عطية    58294 محمد عبدالسلم احمد بنات  ايمان ع 37.526.5201314.519.517.576قطورأميوط

عطية    58295 سعيد نزيه سعيد بنات  ايمان ع 363019.514.515202077.5قطورأميوط

الزعطى    58296 عبدالفتاح محمد عبدالناصر بنات  ايه ع 382919.51515202078قطورأميوط

سليمان    58297 محمد صبحى بسيونى بنات  بثينه ع 35.5261714.512202068قطورأميوط

محفوظ    58298 السيد محمد اشرف بنات  بسنت ع 383019.51515202068.5قطورأميوط
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حواس    58299 حسن ابراهيم خالد بنات  بسنت ع 38.527.519.751414.519.51968.5قطورأميوط
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عطيه    58300 احمد ابراهيم هشام بنات  بسنت ع 35.524.51013.51219.51968قطورأميوط

حجازى    58301 عبدالحافظ احمد محمد بنات  دولت ع 35.524612.511172066.5قطورأميوط

بدوى    58302 عبدالمطلب عبدالمطلب خالد بنات  رانيا ع 35.51911.513.510.517.518.554.5قطورأميوط

عطية    58303 عبدالرحمن عبدالمجيد عبدالرحمن بنات  رانيا ع 18.5164.56.52.51218.546.5قطورأميوط

العماوى    58304 السيد شحاته محمد بنات  رباب ع 372110.511121817.558قطورأميوط

عطيه    58305 السيد عاشور السيد بنات  رحمه ع 37.523131110.518.51953.5قطورأميوط

العماوى   58306 ابراهيم عصام بنات  رحمه ع 32.5186.511.511.51413.555قطورأميوط

على    58307 منصور محمد محمد بنات  رحمه ع 35211011.51017.516.558قطورأميوط

الحديدى     58308 احمد سيد عبدالفتاح نشأت بنات  رشا ع 32.521711.51113.51556قطورأميوط

ناصف   58309 محمد اسماعيل بنات  روان ع 34217.5111116.51656.5قطورأميوط

نعيم    58310 توفيق محمد طارق بنات  روضه ع 392616151519.512.548.5قطورأميوط

عبده    58311 على عبدالوهاب ابراهيم بنات  ريهام ع 25153.56.53.54.51354.5قطورأميوط

دبيس    58312 عبدالجواد ابراهيم عارف بنات  زهراء ع 39.53019.515152018.568.5قطورأميوط

عبدالجواد    58313 محمد محمود صلح بنات  سعاد ع 29.597.59313.51456قطورأميوط

رزق     58314 اسماعيل يونس الدين علء بنات  سماح ع 393018151519.519810قطورأميوط

سليمان    58315 محمد صبحى بسيونى بنات  شاهنده ع 38.52213.515101417.568قطورأميوط

حجازي    58316 محمد عطيه عبدالنبى بنات  شهد ع 35.52616.514.5121917.556قطورأميوط

القرنشاوى    58317 ابراهيم محمد حسن بنات  شيماء ع غـغـ14.5غـغـغـ10غـ27.5قطورأميوط

الموافى   58318 احمد عبدالحى بنات  عبير ع 36.5251014.57.513.515.567.5قطورأميوط

ناصف    58319 على محمود احمد بنات  فاطمه ع 39.529201514.75202069قطورأميوط

الخولى    58320 مصطفى السيد عيد بنات  فاطمه ع 37.527191514191769.5قطورأميوط

الجميزى   58321 زكرياعبدالحميد رأفت بنات  منى ع 39.529191514.52017.588قطورأميوط

خليفه    58322 محمد محب صبحى بنات  منى ع 262810.51281014.576قطورأميوط
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ابويوسف    58323 سعيد احمد عبدالنبى بنات  مى ع 38.529171514.7517.51878قطورأميوط

الحديدى    58324 عبدالسلم شلبى فؤاد بنات  نانسى ع 393016.51514.512.51869قطورأميوط

عطية    58325 نصر عبدالله نشأت بنات  نانسى ع 2924613.59.51210.568قطورأميوط

ابراهيم    58326 محمد عبداللطيف هانى بنات  ندا ع 31224.512.511811.557.5قطورأميوط

ابويوسف    58327 سعيد رمضان محمود بنات  ندى ع 36231213.512.51216.567.5قطورأميوط

النجار    58328 على محمد هانى بنات  ندى ع 393015151418.514.556.5قطورأميوط

سالم    58329 ابوزيد محمد ابوزيد بنات  نغم ع 3730111513.513.514.557.5قطورأميوط

الفقى   58330 احمدسليمان صبرى بنات  هند ع 383010.514.5121515.567.5قطورأميوط

عطيه   58331 على بسيونى 757.53.54.531453.5قطورابراهيم

بركات   58332 ابراهيم وحيد 31.51512.57.55.51316.563قطورابراهيم

سرور   58333 عبدالوهاب ابراهيم 2210117.57.51117.553قطوراحمد

لطيف    58334 عبدالقوى رزق بكر 32.51511.58.54131844قطوراحمد

حامد    58335 على فارس حامد 2571062.512.517.553قطوراحمد

درغام    58336 عيد محمد خالد 34.519149.551617.553قطوراحمد

حمد    58337 ابراهيم عبدالبديع صلح 183146.54618.553قطوراحمد

زعيمة     58338 موسى ابراهيم فتحى كرم 31.51514.57.54.51618.564.5قطورادهم

غازي    58339 ابراهيم غازى حماده 10.5410425.51552قطورالسيد

نصير   58340 يوسف ممدوح 1041.5514.541.5واحد11قطورجمال

السعدنى   58341 محمد محمود 20910.54.54.5111743قطورخالد

حبيب   58342 سعدالدين بسيونى 183102.5471643.5قطورسعد

زيدان    58343 احمد سيد صالح 11.541033.56.515.552.5قطورسعيد

الشافعي   58344 ابراهيم احمد 11.537.5446.51542.5قطورسيف

البنا   58345 عبدالعزيز يوسف 32.51515.510111817.562.5قطورسيف
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يونسسليمان    58346 صابر ناجى 186106.5461553قطورصابر

الجندى    58347 احمد حسين صالح 34.51714.589.5151753.5قطورطاهر

نحله   58348 عبدالغنى عبدالله 24.511127.57.5141753.5قطورعبدالحميد

محمد    58349 عبدالله صابر جمعه 6.544.541242صفر11.5قطورعبدالله

زيدان    58350 على ممدوح عبدالله 28.51515.57.58.517.51764.5قطورعصام

التوم    58351 احمد احمد محمد 26.5710.57.57.514.516.583قطورعصام

زيدان    58352 عمر صبرى محمد 19.55107.5811.51773قطورعمر

خليل    58353 مصطفى صالح رمضان 2367.532.581771.5قطورعمرو

لطيف    58354 مسلم محمد 19.557.51.57.57747.5قطورفارسسامى

مهنا     58355 احمد سيد فتوح خالد 2511101.57.59.513.555قطورفتوح

زيدان   58356 صالح عبدالمتعال 3218157.57.516.516.555.5قطوركريم

اسماعيل    58357 محمد محمد احمد 30.516157.57.51713.544.5قطورمحمد

عوض    58358 احمد محمد اشرف 361819.758.59.52018.568قطورمحمد

عبدالغنى   58359 محمد السبد 393019.512.515201769قطورمحمد

حامد     58360 بسطويسى محمد السعيد 382117.559.519.519.568قطورمحمد

سالم    58361 السيد محمد السيد 36.525199.511.5201968قطورمحمد

احمد    58362 محمد كامل امجد 37.51610.51.54.51917.566.5قطورمحمد

خليل    58363 حامد عبدالحميد بركات 17.510101.559.51464قطورمحمد

القرضاوى   58364 احمد حمدى 322920810.251614.595قطورمحمد

البهجى   58365 السيد خيرى 31.51813.587.5191965قطورمحمد

رياض   58366 فرج خيرى 13.561023.5612.552.5قطورمحمد

اليمانى   58367 عبدالعليم رضا 39.53019.514.5152018.5610قطورمحمد

الجندى    58368 قاسم محمود رفيق 38281813.514.5201769.5قطورمحمد
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فارس   58369 محمد شحاته 261510.54.52.51314.565قطورمحمد

زعيمة   58370 موسى طارق 30.51610.54.5416.516.575.5قطورمحمد

عامر    58371 خليفه فهمى عبدالناصر 312013961714.574.5قطورمحمد

القرضاوى   58372 حسن عصام 26.5151047.514.516.558قطورمحمد

يونسسلمان    58373 صابر عفيفى 3929191215201958.5قطورمحمد

التوم   58374 احمد عمادالدين 27.51510.538.51617.556.5قطورمحمد

خفاجي   58375 محمدى عيد 24.5151037.5151656قطورمحمد

عسكر   58376 محمد مجدى 2077.51.54.57.51164.5قطورمحمد

السقا    58377 الدين سعد محمد 3729.5191314.519.51768قطورمحمد

عسكر   58378 محمود محمد 1861098.515.512.555.5قطورمحمد

بركات    58379 عبدالعزيز فتحى نشأت 36.5251514.51118.51769قطورمحمد

والى    58380 حسن محمد والى 35.5191312.51018.517.577.5قطورمحمد

حجازي   58381 محمود طارق 311613.5118.5171752.5قطورمحمود

الطرابيشى   58382 قدرى نبيل 38281914.512201956.5قطورمحمود

مرسى   58383 رمضان يوسف 37281914.511.519.52068قطورمحمود

مصطفي    58384 احمد مصطفى احمد 35191114819.51767قطورمصطفى

البهجى   58385 عبدالرحمن الرفاعى 36281914.513.519.51979.5قطورمصطفى

عباسهلل    58386 رمزى عبدالحميد 37281913.510201968قطورمصطفى

صقره    58387 عبدالمقصود مصطفى عبدالمنعم 19.5156.5107.516.518.577قطورمصطفى

حسن    58388 ابراهيم عطيه السيد 18.581010.57.5151756قطورنادر

غريب    58389 عبدالعزيز عزت محمد 3523161410.5201968.5قطورهانى

السعدنى     58390 احمد مرسى عبدالفتاح خالد 382818.51513.52019710قطوراسماء

عبدالقوى   58391 سلطان عبدالقوى 34271913.510.251617910قطوراسماء
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رمضان   58392 غازى عرفان 37.525191512.52019710قطوراسماء

الجهينى     58393 على الدين جمال على 28.5105.512519.51849قطوراسماء

حسن   58394 جبريل محمد 362116.514.59.519.51778.5قطوراسماء

الششتاوى   58395 ابراهيم مصطفى 35.52211.5157.5181957قطوراسماء

سرور    58396 عبدالوهاب كامل يونس 38.52818.51512.5202079.5قطوراسماء

الطوبجى    58397 عبدالستار طه الصاوى 35.52614.514.5919.51979قطورالء

الحاج   58398 عبداللطيف علءالدين 38.52816.51482019.577.5قطورالء

زيدان    58399 على عبدالعليم ايهاب 3828171512.5202089قطورامل

الحنفى    58400 ابوزيد عبدالحى احمد 372916.51313.5202089قطورامنيه

صقره    58401 عبدالمقصود مصطفى شعبان 37221812.513202088.5قطورايمان

مرعى    58402 محمد رفاعى صبحى 29101512131918.589قطورايمان

هدهد    58403 عبدالله محمد عبدالله 38.52717.514.514202089قطورايمان

عوض    58404 غازى ابراهيم على 36.52113.513.514202088.5قطورايمان

البلقاس   58405 صبحى محمد 38.5301914.75152020810قطورايمان

رياضخفاجى   58406 ياسر 28.51014.512.5919.51688.5قطورايمان

محمد   58407 صديق سند 24.5183.512.57.5191987.5قطورايه

مصطفى   58408 ابوشعيشع عماد 26957.541614.584قطورايه

البهجى    58409 حسن السيد فتحى 34115137.519.52089قطورايه

محمد    58410 جاد فتحى سامى 39302014.5152020810قطوربسمه

عبدالرحيم    58411 محمد عبدالرحيم السيد 27.59.577.57.518.51986.5قطورحبيبه

سليمان    58412 محمد هاشم احمد 31.55.5125518.52084قطورحنين

النجار   58413 احمد محمود 393019.514.25152019910قطورخلود

عبدالرحمن    58414 محمد عبدالحميد عيد 36271714.5142019.588.5قطورداليا
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التوم    58415 على حسين محمود 37.520.511.511.5919.752089قطورداليا

الحنفى    58416 حافظ عبدالقادر شكرى 3725.517141419.52099.5قطوررحاب

القرضاوى   58417 ابراهيم حسن 3723.519141119.52089قطوررغده

البشهي   58418 عبدالحميد عبدالمحسن 3521.515131019.519.579قطوررقيه

بركات    58419 كامل صدقى رفيق 371716.511.58191987.5قطوررنا

التوم    58420 احمد ابراهيم وائل 34.54.510141019.51987قطورروان

سليمان   58421 على صلح 24.58612.5917.51373.5قطورساره

لطيف    58422 عبدالقوى رزق مجدى 37.523.517.51414202099.5قطورساره

زيدان    58423 امين محمد عبدالنبى 38.5251712.5131916.585قطورسماح

حامد   58424 ابراهيم سالم 20.515157.59131175قطورسميه

زيدان    58425 فرج لوط فرج 38302013.5152019.577قطورشاهندا

ابوالنجا    58426 محمد احمد محمد 39.52919.51415202078قطورشروق

عسكر   58427 محى السيد 393019.514152018.588قطورشهد

العسال    58428 عطا فريد زاهى 37.53018141519.519.578قطورشهد

بركات   58429 حامد محمد 38.53019.514152019.576.5قطورشهد

لطيف    58430 عبدالقوى رزق بكر 38.53019.514152018.575.5قطورشيماء

غازى    58431 ابراهيم غازى حماده 41.51161671.5واحد8قطورعظيمه

غازي    58432 اسماعيل رمضان غازى 38.53019.514152019.578قطورغاده

سرحان    58433 ابراهيم ابراهيم سعد 41.5424.573.5واحد10.5قطورمحاسن

ابوالنجا    58434 محمد احمد بشير 393019.514.515201987قطورملك

عامر    58435 عبدالحافظ عبدالباسط ناصر 351617.58.514.5172075.5قطورملك

الحنفى     58436 مبروك عطيه جمال الله 37.528.519.512.515202077.5قطورمنه

سليمان     58437 محمدى عبدالله ممدوح الله 38.527.519.51415202077قطورمنه
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مصطفي    58438 حامد فتحى عبدالناصر 38.52919.51415202087.5قطورمنه

ابراهيم    58439 محمد فوزى عبدالنبى 272216.5914.7515.516.577قطورمنه

شريف    58440 ابراهيم بسيونى حمدان 372619.513.514.751919.577.5قطورمى

الصاوى   58441 جلل ياسر 37.5281814152019.586.5قطورمى

هدهد   58442 عبدالكريم وجيه 383019.513.515202077قطورناديه

غازى    58443 محمد على على 35.52719914.517.52077.5قطورنانسى

عوض    58444 موسى صبرى فؤاد 3726.518.51115202086.5قطورندا

هدهد   58445 السيد ابراهيم 311818.581417.517.575قطورندى

البريدى    58446 على محمد عيسى 3115117.51014997قطورندى

حمد    58447 محمد رجب محمد 37.5301914152015.5710قطورندى

رياضخفاجى   58448 سعد 35.51718912201689.5قطورنهال

عزام    58449 جميل عبدالجواد ابراهيم 339.5179141916.588قطورنورهان

عليوة   58450 احمد داود 3517168.514.7518.512.586.5قطورهاجر

عبدالواحد   58451 السيد رمضان 38.52717.51114.52016.589قطورهاجر

زيدان   58452 صالح محمد 382418.513151815.5810قطورهاجر

ابوشعيشع    58453 محمد مختار محمد 3522.5147.5111713.589قطورهاله

يونس   58454 لحظى نعيم 393019.513.5142017.589.5قطورهبه

البشيهي     58455 محمد الجوهرى فتحى محمد 3110.51531016.514.576.5قطورهدى

خضر    58456 ابراهيم غازى عبداللطيف 35.528184.514.519.51577.5قطورهدير

البشيهي    58457 احمد عبدالحميد حمزه 393019.513152017.579.5قطوريارا

والى   58458 السيدعبده عماد 332315.55141917.569قطوريارا

بركات   58459 توفيق محمود 382919.513.51519.516710قطورياسمين

الجندى    58460 حامد حمدى ايمن أ   امير ت جاد 20111031112.5765.5قطورعزبة
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مصباح    58461 احمد سعد مصطفى أ   سعد ت جاد 211210.551114.57.567قطورعزبة

شاهين   58462 بسيونى محمد أ   عبدالرحمن ت جاد 34.517.512.51291712.568قطورعزبة

هارون   58463 عبدالفتاح ابراهيم أ   عبدالفتاح ت جاد 321213.5121016.51166قطورعزبة

الشاذلى    58464 عبدالسلم خليل محمد أ   كريم ت جاد 28171412111713.567قطورعزبة

الشاذلى    58465 عبدالسلم الدسوقى السيد أ   محمد ت جاد 3221.51412.510171266.5قطورعزبة

صقر     58466 عبدالوهاب منيب تامر أ   محمد ت جاد 30.511137.57.51610.565.5قطورعزبة

هارون    58467 ابراهيم ابراهيم خالد أ   محمد ت جاد 2462010.757.251812.588قطورعزبة

الكيلنى    58468 عبدالستار زينهم رضا أ   محمد ت جاد 411566.5واحد12.56.510قطورعزبة

صقر    58469 محمد عبدالوهاب عادل أ   محمد ت جاد 75.551.54102.546قطورعزبة

الشاذلى   58470 نصر يسرى أ   محمد ت جاد 28.515447.5121254قطورعزبة

ابوسيف     58471 على ابوالعنين احمد أ   محمود ت جاد 41.55101054واحد18قطورعزبة

هارون    58472 توفيق محمود محمد أ   محمود ت جاد 36.52317.510.514.518.51346قطورعزبة

درويش     58473 بسيونى جميل احمد الدين أ   نور ت جاد 34.522.5118.512161056قطورعزبة

عماره   58474 كمال ابراهيم أ   الء ت جاد 26.57.573.5810.51044.5قطورعزبة

درغام   58475 محمد عماد أ   الء ت جاد 29.59.510.53.551011.554.5قطورعزبة

شعيب   58476 محمد فؤاد أ   الء ت جاد 318.57.57.57.56.511.555قطورعزبة

ابوالعنين   58477 عبدالحميد حمدى أ   امنيه ت جاد 231179410745قطورعزبة

محفوظ    58478 ابوالعنين عبدالحميد هلل أ   اميره ت جاد 251510103101045قطورعزبة

الهمشرى    58479 احمد ابراهيم احمد أ   ايمان ت جاد 34.523.513.511.511191655قطورعزبة

سالم    58480 حسين على حسين أ   حبيبه ت جاد 30.5151686.251616.594قطورعزبة

عبدالمجيد    58481 هارون جلل طارق أ   دنيا ت جاد 32.517117.57.5181465.5قطورعزبة

عبدالرازق   58482 عبدالعزيز حماده أ   سعيده ت جاد 2710105106.5845.5قطورعزبة

هارون    58483 ابراهيم ابراهيم خالد أ   شمس ت جاد 30.521.51011.51116965.5قطورعزبة
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القرضاوى    58484 احمد محمود فوزى أ   شيماء ت جاد 1610.5103910644قطورعزبة

الرفاعى    58485 حسن على رضا أ   علياء ت جاد 245.5102.595.57.544قطورعزبة

داود     58486 احمد سيد الدين عماد أ   علياء ت جاد 35.519135.5101912.555قطورعزبة

الحناوى    58487 احمد احمد محمد أ   مروه ت جاد 31.5912.54.510128.542قطورعزبة

عماره    58488 عبدالحميد محمد عبدالحميد أ   مريم ت جاد 20.55.512.547.57.57.544قطورعزبة

ابوالعنين   58489 عبدالحميد صالح أ   منار ت جاد 3122108.510111155قطورعزبة

بركات    58490 احمد عطيه السعيد أ   ناريمان ت جاد 3219.5107.51012.51255قطورعزبة

درويش   58491 جميل رفيق أ   نانسى ت جاد 22.56.5102.551.57.553.5قطورعزبة

عبدالشافى   58492 ابراهيم سامى أ   هاجر ت جاد 3425157.51019.51756قطورعزبة

هارون    58493 اللـه جاب محمد أ   وعود ت جاد 34191410101815.555.5قطورعزبة

عبدالسيد    58494 عبدالسيد حبيب اسعد المليسى   ابانوب عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3526129.51117.51982.5كفر

ساويرس   58495 عجيب عادل المليسى   ابانوب عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37251311.5111918.574كفر

ابوالعل    58496 عباس ابراهيم اشرف المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 393018.514.514.5201665كفر

حسين    58497 محمد ابراهيم اشرف المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 372519111019.51654كفر

العبد    58498 يوسف عبدالحميد اشرف المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3627139.57.519.515.554كفر

السيد    58499 هلل ابراهيم خالد المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.527.519.512.513201463كفر

عزوز   58500 على صبحى المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31.52214115161563.5كفر

عبدالعزيز   58501 انور فؤاد المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31.5251211.52.5184.545كفر

نوفل    58502 محمد ابراهيم مبروك المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3428.516.514.57.518.51875كفر

هتهوت    58503 محمد ابراهيم محمد المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 33.522.513127.516.51366كفر

الغيطى    58504 حسن على محمود المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 311813.58.5414.511.545كفر

عوض   58505 احمد ابراهيم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 332615139.5191755كفر

عنبر    58506 محمد احمد ابراهيم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 382918.514.5122017.555كفر
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اسماعيل    58507 محمد اسماعيل ابراهيم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3522169.551316.579.5كفر

طلبه    58508 على طلبه ابراهيم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.526.514.510.551915.575كفر

الجيزاوى    58509 الصاوى على ابراهيم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.5261310.57.518.51665.5كفر

احمد    58510 عثمان فتحى ابراهيم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 17.52310112.514.51363كفر

محمود    58511 محمد سعيد احمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 372516.513.5101916.553.5كفر

على    58512 عبدالمعطى محمد احمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.527.51512.510.5201755.5كفر

السراج    58513 رياض عبدالفتاح السيد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3828.517.512.51019.51865كفر

حسن    58514 عبدالمنعم حجاج انور المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3226.51512.57.518.51655كفر

رزق    58515 ابراهيم احمد خالد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31.5191211916.513.562.5كفر

عاقول    58516 محمد محمد رضا المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.524.512.5127.517.516.572.5كفر

الوكيل    58517 احمد امين سعيد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 241468.55.5141263كفر

مسلم    58518 صالح حسين صالح المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3214.5155.55.516.514.545كفر

على    58519 حسن ابراهيم صبرى المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2417115.55.513.51166.5كفر

محمد    58520 عبدالمنعم عاطف عبدالمنعم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.52512.5117.517.513.577.5كفر

الصفتى    58521 محمد ابوالفتح عبدالوهاب المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 392919.514.513.519.51777.5كفر

اليزل     58522 سيف عطوان نبيل عطوان المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 30.523.57.541.511.51576.5كفر

بهنسى     58523 كامل عبدالرحمن الدين علء المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3830201515202086.5كفر

الشرقاوى    58524 على احمد على المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38291313.514.52016.576كفر

داود    58525 محمد غريب على المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد واحد34.5241064.51013.57كفر

الدلجمونى     58526 حسن الدسوقى ابراهيم محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2914.510117.5161262.5كفر

السيد    58527 محمد احمد محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 28.519.515.510.58141472.5كفر

الشوبرى     58528 على محمد سعيد محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31.52011.57412.515.552كفر

فياض    58529 محمد عبدالبديع محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 383019.513.515201885كفر
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عيسى    58530 ابراهيم فكرى محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 321516.512.58181653.5كفر

الشيخ    58531 احمد كامل محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد صفر3121165.561015.57كفر

نجا    58532 محمد محمود محمود المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.5241210.57.515.514.565كفر

الطحاوى    58533 زكى امين مسلم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 28.5261465.516.51265كفر

قاسم    58534 احمد احمد مصطفى المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34.529.515.59.57.51716.555كفر

شلبى    58535 محمد عبدالمنعم مصطفى المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2014.5521.514.51565كفر

القيعى    58536 محمد مختار ناجى المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 1925.57.52.53.5161652كفر

عبدالعال   58537 احمد ناصرحسن المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2722.51065.517.51662كفر

خليل    58538 ابراهيم رمضان ابراهيم المليسى   ادم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34281911.2531716.582كفر

الشرقاوى    58539 سليمان محمد السيد المليسى   ادهم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35281811.55161682كفر

القيعى     58540 محروس محمد محروس المليسى   ادهم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3529.517.58.54.51917.565كفر

معبد    58541 محمود السيد محمد المليسى   ادهم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32261010519.51755كفر

عنبر    58542 ابراهيم سعيد ايهاب المليسى   اسامه عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 332710.58.55.5191753.5كفر

حمودة    58543 محمد ابراهيم محمد المليسى   اسلم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2919.510.597.51817.555كفر

على     58544 احمد سيد على محمد المليسى   اسماعيل عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 24267.58316.51763.5كفر

الله     58545 خير علي حسن عبدالله المليسى   الحسن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2623533131262كفر

هدهوت    58546 ابراهيم فتحى ابراهيم المليسى   السيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3127143.54.5171682كفر

الحمامي    58547 محمد السيد احمد المليسى   السيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.5301911.51419.517.575كفر

حسن    58548 عبدالمقصود عنتر عبدالمقصود المليسى   السيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31.52814105.52017.562كفر

عقاب    58549 السيد محمد محمد المليسى   السيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3125.5139.59201562كفر

العراقى    58550 عبدالنبى السيد محمود المليسى   السيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.526.513108.517.51755كفر

موسى     58551 محمد احمد محمد بالله المليسى   المعتصم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 36251811.59201855كفر

احمد   58552 انورعلم خميس المليسى   انور عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 383018.515152019.565كفر
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عبدالرحمن    58553 محمود على هانى المليسى   اياد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 25236.57.57.517.51252.5كفر

الخربتلى    58554 حميده عبدالكريم احمد المليسى   ايمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3425109.5818.51653كفر

عرابى    58555 احمد السيد احمد المليسى   باسم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2421.57.59.57.5171362كفر

عبدالهادى    58556 محمد بسيونى محمد المليسى   بسيونى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 372712.512.511.519.517.555.5كفر

محمود   58557 الحسينى طارق المليسى   بلل عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3527.511.51210.518.51943.5كفر

خميس    58558 حسين السيد محمد المليسى   جلل عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.516.51710917.518.541.5كفر

ابواليزيد    58559 خليل محمد خالد المليسى   حاتم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 30.514105.57.518.51845كفر

البمبى    58560 سالم محمد احمد المليسى   حازم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 39.53019.51415201787.5كفر

مطر    58561 عبدالمنعم محمد عبدالمنعم المليسى   حازم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.525.518.513.513.52015.575كفر

القصراوي    58562 محمود احمد محمد المليسى   حازم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 36.529181112201565كفر

الطنطاوى     58563 فتوح الغباشى محمد امين المليسى   حسام عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.52011.511.513.517.51487كفر

راشد    58564 حافظ حامد محمد المليسى   حسام عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 21.515745.51813.542كفر

سويلم    58565 عبدالمجيد حسن السيد المليسى   حسن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34.51210.545181642.5كفر

ابوعاشور    58566 محمد غريب محمد المليسى   حسن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34.528.51211.59171855.5كفر

ابوعاشور    58567 محمد غريب محمد المليسى   حسين عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3430111311.519.517.567كفر

الخباز    58568 السيد حمدى عماد المليسى   حمدى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35271795.5181572.5كفر

سليمان   58569 ابراهيم سعيد المليسى   خالد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.5301914102016.583كفر

ناشد   58570 شكرى ناشد المليسى   ريمون عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.527.515.513.59.5201973.5كفر

رمضان    58571 ابراهيم عبدالستار ابراهيم المليسى   زياد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.5301913102016.565كفر

حسنين    58572 احمد مبروك حمدى المليسى   زياد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 343013.588.5201455.5كفر

ابوشنب    58573 عبدالفتاح فاروق محمد المليسى   زياد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3224.5137.57.51815.556كفر
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طعيمة    58574 ابراهيم السيد ابوالفتح المليسى   سعيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34251011.55201646كفر

الشبرى    58575 محمد سعيد احمد المليسى   سعيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3724.51812122015.568كفر

شوحه    58576 محمد عبدالوهاب خميس المليسى   سعيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 278.57.543151267كفر

قنديل    58577 عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز المليسى   سعيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 392916.51414.519.51882.5كفر

عبدالقادر   58578 عبدالمنصف محمود المليسى   سلمه عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.52812.51311201957.5كفر

ابوطير    58579 عبدالحميد محمد عادل المليسى   شريف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3524.512.513.511191948.5كفر

ابراهيم    58580 على محمد عبدالعاطى المليسى   صبحى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2515.5117.591817.548.5كفر

جمعه    58581 على صلح ممدوح المليسى   عادل عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 23.5101043.5121049كفر

محمد     58582 عباس عبدالفتاح ابراهيم المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 19463.53171246.5كفر

الديب   58583 وهدان السيد المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.52011.57.54.519.52069كفر

قطب    58584 على عبدالرازق رمضان المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 382719.512.513192047كفر

الحصاوى    58585 عبدالصمد صلح سامى المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 39.530201414.752016.549كفر

محمد    58586 اسماعيل محمد سعيد المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3824.518.58.53.519.51849كفر

درويش     58587 مصطفى عثمان محمد صبرى المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 27.52013.57.5419.517.549كفر

خاطر    58588 يوسف ابراهيم محمد المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2920177.55.519.51448.5كفر

الحلج    58589 حسن حنفى محمد المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.5271912.511.519.517.547كفر

على    58590 عبدالرؤف عبدالله محمد المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 24107.51.52.512.516.556.5كفر

الطيب    58591 محمد عبدالله محمد المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 392918.513.514.52016.557كفر

المغربى    58592 محمد محمد مصطفى المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3527.518141019.51648كفر

سمك    58593 عبدالعزيز صبحى ياسر المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 39282014.7515201958.5كفر

الحصاوى    58594 محمد عبدالقوى ايمن المليسى   عبدالقوى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 23.512177.5317.51957.5كفر

الخربيتلى    58595 حميده عبدالكريم السيد المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 20.59103.5217.51246كفر

عبدالموجود   58596 السيد جمال المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 36.518167.57.519.517.549كفر
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النادى    58597 على احمد حمدى المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 283.57.51.53171746.5كفر

السيد    58598 مرسى خميسمحمد المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38301813.5132017.569كفر

احمد    58599 شيبه عبدالله رضا المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 33.5206.59.510.519.512.545كفر

رمضان    58600 محمد ابراهيم فاروق المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3829191413201865كفر

محمد    58601 عبدالحميد احمد محمد المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37242013.513.519.52075.5كفر

فرج    58602 عبدالله عبدالفتاح محمد المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3423.5181110.5181676.5كفر

العربى    58603 محمد عبدالمنعم محمد المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 22.521.5148.57.516.51653.5كفر

السيد    58604 حامد السيد هشام المليسى   عبدالله عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 236107.55.5169.543.5كفر

عويس    58605 محمد محمد ايهاب المليسى   عبدالمنعم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3516.51510.551813.556كفر

حشيش    58606 حبشى محمد هشام المليسى   عبدالنور عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.5251914.513.52018.576كفر

القليبى    58607 امين على هانى المليسى   علء عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.526.518.514.59.5191776.5كفر

محمد    58608 عباس على اشرف المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 36.52114.514101915.556.5كفر

على    58609 السباعى على السباعى المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3726161310.519.51875كفر

الحبال    58610 محمد على السيد المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3112.516.5129.5191562.5كفر

الهمسة    58611 رمضان عاطف عاطف المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3521171210.519.514.555كفر

الشاذلى    58612 احمد عبدالباسط محمد المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.52918.51514.52012.553.5كفر

خميس    58613 على عبدالمجيد محمد المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 382419.514.5152014.586.5كفر

غنيم    58614 عبدالسلم على محمد المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.5251813.5142017.565.5كفر

ابوقورة    58615 محمد على محمد المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 179.5117.57.5191055كفر

السيسى    58616 محمود السيد حسن المليسى   عماد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.524.516.597.5201465كفر

حميده    58617 محمد عثمان ياسر المليسى   عمار عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.52418.512.57.519.517.566كفر

الدين     58618 جمال عبدالمجيد عبدالقوى اشرف المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.52919.515152016.568.5كفر

حبشى    58619 محمد عبدالنور امين المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3820.51914141919.586.5كفر
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ابراهيم    58620 احمد عبدالحى ايمن المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 267108.53.515.58.563.5كفر

سعفان     58621 محمد زغلول سعد جابر المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34.51617.59.54.515.514.575كفر

علي    58622 محمد محمد علء المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34.529.517.513.5121913.579.5كفر

شقليط    58623 شفيق احمد محمد المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37271811.531814.593.5كفر

كركور   58624 حماده محمد المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 339.55.55.54.511.51451.5كفر

الخولي    58625 حسين ابراهيم محمود المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.529.517.511.51118.513.575كفر

منصور    58626 عبدالسلم السيد وليد المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد واحد22.5117.58.57.51117.54كفر

زينه    58627 محمد احمد احمد المليسى   عمرو عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.5301914.5152016.576كفر

سمك    58628 ابراهيم احمد خالد المليسى   عمرو عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3121.515.512.510.519.515.573.5كفر

عبدالسيد    58629 عبدالسيد حبيب فكرى المليسى   فادى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.52713.510.5919.52065كفر

الخنيزى     58630 عبدالحميد مصطفى الدين علء المليسى   فارس عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 5.510.541.5صفرواحد8.5واحد20كفر

الجرف    58631 محمد بسيونى محمود المليسى   فارس عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 81341.5واحد23.55.57.52كفر

عفيشه    58632 حسن نظيم المليسى   فارسمسعد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3423149.54.516.51465كفر

الدين    58633 شرف فتحى طارق المليسى   فتحى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3726.51913.514.75191675كفر

ابوحبيب    58634 محمد ابراهيم حسن المليسى   كرم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 29.591792.51312.545.5كفر

محمد    58635 فهيم عبدالفتاح اشرف المليسى   كريم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3825.517.511.512.51817.565.5كفر

سالم    58636 محمد عطيه على المليسى   كريم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37271714.511.52018.576.5كفر

احمد    58637 طه على محمد المليسى   كريم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3526.51713.510.5201866كفر

جبريل    58638 حسنين هزاع محمد المليسى   كريم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 17.56.592.52.531041.5كفر

عبيده    58639 مصباح عبيده صبحى المليسى   مالك عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 392914.514.515201873.5كفر

ماضى     58640 احمد سيد احمد ابراهيم المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3824.51414.512201553كفر

غنيم    58641 السيد محمد ابراهيم المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34.521.51410516.514.542.5كفر

مبروك    58642 عبداللطيف محمود ابراهيم المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 351810105171453كفر
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البرادعي    58643 عبدالله ابراهيم احمد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 25.576.54.52.51011.553.5كفر

حسين    58644 احمد السيد احمد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35811.5103.517.51055كفر

سنجر    58645 عبدالفتاح محمد احمد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.51915.512.5813.51745كفر

حامد    58646 حسين محمد اسامه المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.528.51912.5111917.565.5كفر

النجار    58647 السيد محمد السيد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3523.51812818.515.543.5كفر

كركور    58648 محمد عبدالوارث ايمن المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3623.52012.59.518.512.568كفر

عون    58649 متولى محمد ايمن المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 34.51814.58.53.511.514.555كفر

عيسى    58650 محمد زكريا ايهاب المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 33.523.5137.53.51515.556.5كفر

رشيد    58651 حسن حسنى حسن المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3110.5117.54161055كفر

مسلم    58652 مهدي عبدالرسول حسين المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3624.51912.512.519.517.578كفر

عماره    58653 مصطفى محمد حسين المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.515.51493.5141575كفر

حسين    58654 اسماعيل ابراهيم حمدى المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3319.51253.51011.572.5كفر

الديب    58655 عبدالخالق عيد سعيد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31.5181510.5913.51356.5كفر
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الشرقاوى    58656 سليمان محمد سليمان المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 291414107.5131065كفر

محمد     58657 ابراهيم عرفه شحاته المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 281312.57.57.5107.565كفر

عبده     58658 محمد عبدالخالق محمد شعبان المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3522.514.510.58.517.517.577كفر

الخواجه    58659 عبدالمنعم محمد شوقى المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3727.514.511.57.51617.577.5كفر

بركات    58660 ابواليزيد شبل صفوت المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3618.515.510312.513.556.5كفر

حجاج    58661 محمد عطيه صلح المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.516.51512916.515.565.5كفر

عبداللطيف      58662 عبدالمجيد احمد طارق المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 104.51021.51.57.572كفر

محمد    58663 عبدالعزيز ابراهيم طارق المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.518.5158.5581572كفر

حسن   58664 السيدنصرالدين طارق المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.521.51813111916.562كفر

عبدربه    58665 خميس السيد عبدالحليم المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3920.518.513.510.519.516.572كفر

نصر    58666 على السيد عبدالغنى المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 29121393.581371.5كفر

سالمه    58667 عبدالقادر محمد عبدالقادر المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.5221813.510.518.51773.5كفر

الحفناوى    58668 السعيد محمد عبدالمنعم المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3713.515.57.5512.513.563كفر

عرنوس    58669 عبدالغنى سعيد عبده المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3822.514.5111016.51563.5كفر

حسن    58670 عبده محمد عبده المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 36.51213.512910.51652كفر

احمد      58671 محمد الدين صلح محمد عصام المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 291119.5114.5171375كفر

ابراهيم   58672 ابراهيم على المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3720.51810.58.5161665كفر

اباظه    58673 محمد محمد عماد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد صفر34.517150.756.5613.59كفر

المعداوى    58674 عبدالوهاب عبدالله فوزى المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 223104.55.591243كفر

سالم     58675 محمد عبدالمنعم كمال مجدى المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد واحد36.52717.5127.51812.55كفر

عبدالقادر   58676 سليمان محسن المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد واحد30710.54.535.5144كفر

احمد    58677 خليفه خيرى محمود المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 36.519.51581016.51562.5كفر

الخواجه    58678 محمد شحاته محمود المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31.520157.53.5101443.5كفر
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ابراهيم    58679 محمود محمد محمود المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38241810891645.5كفر

حجازى     58680 مرسى جمال الدين نور المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35171711.57.514.516.546.5كفر

قناوى    58681 عبدالغنى محمد ابراهيم المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 1797.532.57.51162.5كفر

هتهوت    58682 السيد محمود احمد المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 30201710.551514.556.5كفر

قطب    58683 على محمد على المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 216107.51.591052كفر

شعبان    58684 محمد سعيد محمد المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد واحد3716.512.57.55.51011.56كفر

الشورة    58685 محمد محمد محمد المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 28.56.513.57.57.51414.562.5كفر

الكريم     58686 جاد محمد محمود محمد المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 347.512.5107.513.51662.5كفر

العشري    58687 السيد مصطفى محمد المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 26.51513.512.57.516.514.543.5كفر

سعداوى    58688 عبدالله صابر ابراهيم المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.525.52013102017.545كفر

متولي    58689 السيد السيد احمد المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 393019.513.514.5201755كفر

الصاوى    58690 محمد مصطفى احمد المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 29.511.5108.52.5181653كفر

صالح    58691 ابوالفتح لبيب اسلم المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 331819.514.5919.51363كفر

النحاس    58692 محمد مصطفى عبدالسلم المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 28.51619.51310.52018.578.5كفر

صالح    58693 محمد مصطفى نبيل المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.52518.5137.519.513.565كفر

ابراهيم    58694 امبابى محمد ايمن المليسى   معاذ عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 32.524.518.511.58.518.51445كفر

الشيخ    58695 محمد يوسف هاشم المليسى   معتز عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3824.519.751414201665.5كفر

الشورة    58696 محمد محمد محمد المليسى   ممدوح عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 22.51511105.51712.575كفر

حسن     58697 محمد فخرى محمد ايهاب المليسى   مهند عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.52719.51314.52019.558كفر

ابوكحله    58698 محمد سلمه عادل المليسى   مهند عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 33.52119.5127.519.51857.5كفر

الديب     58699 منصور عبدالعزيز عزت وليد المليسى   مهند عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 382719.51310.519.51958.5كفر

الحمامصى    58700 حسن محمود عماد المليسى   مؤمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.52419.512.51019.518.568كفر

عوضجريس    58701 رشدى عماد المليسى   مينا عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 362718.510.51019.516.565.5كفر
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المنياوى    58702 عبدالرحمن جابر سعد المليسى   نادر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 383019.51412.5201475كفر

راضى    58703 عبدالرؤف الشحات صالح المليسى   نادر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 22.58.51612.5218.51055كفر

حسن    58704 عبدالمنعم حجاج هانى المليسى   نادر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 25162.57.57.511.58.553كفر

نصرعويس   58705 جمعه شعبان المليسى   نصر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.525.511.5158.519.517.557كفر

محمد     58706 عبدالمعطى شوقى ابراهيم الدين المليسى   نور عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3624.51397.51714.566كفر

على     58707 عبدالنبى زكريا جمال الدين المليسى   نور عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 30.523108415.51865كفر

البراجه     58708 ابراهيم عبدالحميد محمود الدين المليسى   نور عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 35.529.517.514.510.518.517.557.5كفر

عبدربه    58709 محمد محمد ابراهيم المليسى   ياسر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 31161034.51613.576.5كفر

عبدالرحيم    58710 موسى خليل محمد المليسى   ياسين عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 342078.58181467.5كفر

البربري    58711 محمد عبدالحميد احمد المليسى   يامن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3527.512.5138.51913.555كفر

الدين      58712 شمس عطيه رمزى حسين اشرف المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.528.514.513.510.519.51265كفر

عنبر    58713 احمد على اشرف المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3623.515.5114.51912.555.5كفر

احمد    58714 عبدالوهاب محمد السيد المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 36.524101311191765.5كفر

الفتي    58715 حامد السيد الصاوى المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3222107.57.5171365.5كفر

ابراهيم    58716 حامد حسان حامد المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3727.515.51110201368كفر

غانم    58717 ابراهيم محمد حامد المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.5281913.511.52017.578.5كفر

خليفه    58718 عبدالرحمن محمد حسن المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 37.52713.510.5919.515.567كفر

عامر    58719 حسن محمد سامى المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3828191111191876.5كفر

داود    58720 محمود شوقى طارق المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 382716.51515201968.5كفر

عبدالمقصود    58721 محمد ابراهيم محمد المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 393010.51512201958.5كفر

ابوخميس    58722 عباس على محمد المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.53016.514142013.568.5كفر

مرعى    58723 حسن ايراهيم هشام المليسى   يوسف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 38.5271814.7512.5201458.5كفر

همازين    58724 محمد محمد السيد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 38.525.515.511517.51365كفر
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النجار     58725 محمود حلمى محمد عباس بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 38.5291712.51019.517.575كفر

ياقوت    58726 محمد سعيد على بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 3217.51012.54.5171255كفر

جسرها    58727 محمد ابراهيم عماد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 281469417.510.555كفر

دهمه    58728 بدوى ابراهيم محمد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 37166.5108.519655كفر

سلم     58729 احمد سيد ابراهيم محمد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 38.53019.51415201976.5كفر

احمد    58730 طلبه ابراهيم محمد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 27157.57.54141465كفر

محمد    58731 محمد ابراهيم محمد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 32.524.512.59.58181465كفر

منصور    58732 عبدالمجيد السيد محمد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 31.522.55.584.5181055كفر

عبدالجليل    58733 ابراهيم نصر محمد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 32.517.514.511.5102013.555كفر

ابوالعل    58734 محمود ابوالعل وليد بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 32.52210111315.512.555كفر

شقليط    58735 عبدالحميد ابراهيم ياسر بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 33.520.5101011171355كفر

الشرقاوى    58736 محمد اسماعيل ياسر بنين   ابراهيم ع ربـجى الزيات الشـو 37.52917.513.514201455كفر

عبدالعزيز    58737 محمد سعد ابراهيم بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 33.5201211.52.517.51045كفر

النجار    58738 احمد طلعت ابراهيم بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 383018.5131519.516.555كفر

الشريف    58739 حسين محمد ابراهيم بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3715.5161211.516.515.565كفر

عرفه   58740 محمد اسامه بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3319109.51016.514.565كفر

اسماعيل   58741 محمودايوب اسامه بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3328101011.516.512.555كفر

عمرو    58742 اسماعيل ابراهيم اسماعيل بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 33271211919.514.556كفر

ابواحمد   58743 رياض السيد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 352510.510.51018.51655كفر

يوسف    58744 احمد مصباح السيد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 34.52816.5125.52017.555كفر

الهندي    58745 عثمان السيد ايمن بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3221.5107.57.5141057كفر

السقا    58746 ابراهيم احمد ايهاب بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 34.529.512.57.581815.555.5كفر

ابوالعمايم    58747 حامد حسنى تامر بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3223145.754181686.5كفر
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عمارة    58748 محمد سمير تامر بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3729.514.512.512191557.5كفر

فرحات    58749 حسن على حسان بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 17.58.56103101455كفر

على     58750 حسن فؤاد حسن بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 20.514.55113.5101455كفر

عبدالمولى    58751 فراج السيد حسن بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 35157.5117.51717.575كفر

النجار    58752 على محمد سامح بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3113.57.5115.515.51765كفر

ابراهيم    58753 عوض محمد سامح بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 311310108.517.51765كفر

التلوى    58754 ابوالمجد عبدالعزيز شريف بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3625.516.512102016.575.5كفر

النجار    58755 على محمد صفوت بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 393019141519.51975.5كفر

الجيزاوى    58756 حسنين سعيد طارق بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.53017.514.513.519.51276كفر

مرسى    58757 محمد عبدالعاطى عادل بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 269.5108510.513.577.5كفر

الغزالى    58758 احمد فوزى عادل بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3026.513.57.57.516.515.567كفر

الله     58759 جاب عبدالجواد خليل عبدالجواد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 2116107.52.56.511.548كفر

السكندراني    58760 السيد عامر عبدالحكيم بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 393016.514132014510كفر

شعبان    58761 عبدالسلم احمد عبدالسلم بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3729191214.52017.579.5كفر

نفادى   58762 احمد عبدالله بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 33.529129.55.517.517510كفر

العشري    58763 عبدالنبى محمد عبدالنبى بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 36.5261011819.51869.5كفر
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عبدالسلم    58764 محمد احمد عصام بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 248.5610.5441159كفر

الطيب    58765 محمد احمد علء بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3729111281612.579.5كفر

زلط    58766 حسن اسماعيل علء بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 382014.511.58.518.51365كفر

على     58767 الحاج ابراهيم السيد على بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 2614104.5315.511.563.5كفر

الدسوقى    58768 ابراهيم محمد على بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 322217105.51916.589كفر

نوفل    58769 محمد بسيونى فاروق بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 36.53010.51414201675كفر

قنفود    58770 احمد ابراهيم قنديل بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 36.527.516.513.510.519.51677.5كفر

ابوعلفه     58771 عبدالرازق خميس احمد محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 39.530171413.5201986.5كفر

احمد    58772 محمد احمد محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 393018141119.518.576.5كفر

عبدالسلم    58773 احمد اسماعيل محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 329178.551217.5810كفر

عثمان    58774 عبدالحميد السيد محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3515179.254.51916610كفر

عيسى     58775 الدين محى السيد محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 33.52711.51310.5201476.5كفر

عبدالعال    58776 محمد حسن محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 39.530181414.52017.585.5كفر

سليمان    58777 محمد حسنى محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.529.514.513.58.5201575كفر

حسين    58778 عبدالحكم عبدالسلم محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 28.511109.57.519.51365كفر

اللمعي    58779 حسن عبدالمنعم محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.5302014.515201795كفر

عبداللطيف    58780 محمد عبدالنبى محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3928.518.514.5132013.595كفر

عبدالسلم    58781 محمد غريب محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3824.514.513.57.5191386.5كفر

هيكل    58782 عبدالصمد محمد محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 342510127.517.516.585كفر

نوفل    58783 محمد مصطفى محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.5261814.511.52014.595.5كفر

عبدالمولى    58784 محمد يحى محمد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 31.52212.514.513.519.515.585.5كفر

فرحات    58785 حسن ابراهيم محمود بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 19.514.575واحد21.511.5711.5كفر

النجار    58786 حجازى احمد محمود بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 36301713.510.5201595كفر
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مبروك    58787 اسماعيل مبروك محمود بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 36.529139.54.52014.586.5كفر

الحداد    58788 محمود محمد محمود بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3525147.57.518.51886.5كفر

حسن    58789 مصطفى ابراهيم مصطفى بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 372717.513102015.585.5كفر

عصر    58790 متولى محمد معتز بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 31.5246.543.51912.585.5كفر

السندوي    58791 حنفى محمد نبيل بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3925.510125.52013.586.5كفر

عبدالنبي   58792 السيد نصر بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 38301710.510.52014.576.5كفر

عبدالله    58793 محمد حسن نصر بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.52918.51313.5201786.5كفر

فودة    58794 حافظ محمد هشام بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3728.5171210191786كفر

متولى    58795 محمد احمد وليد بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 39.5291714.5122016.577كفر

الحداد     58796 رياض خليل ابراهيم ياسر بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 35.5281410.5112016.566.5كفر

ابوفاطمه    58797 على السيد يسرى بنين   احمد ع ربـجى الزيات الشـو 3726.517.51213.5201869كفر

الفقى    58798 على السيد رمضان بنين   اسامه ع ربـجى الزيات الشـو 38301614.512.52017.589كفر
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على    58799 شحاته عبدالله عبدالعاطى بنين   اسامه ع ربـجى الزيات الشـو 35.52910.57.53.518.51486.5كفر

عبدالتواب    58800 عبدالتواب احمد باسم بنين   اسلم ع ربـجى الزيات الشـو 36.5281210.55.5201686كفر

زويل    58801 عبدالله محمد باسم بنين   اسلم ع ربـجى الزيات الشـو 34211094.519.51696.5كفر

عبدالصمد    58802 على قطب صلح بنين   اسلم ع ربـجى الزيات الشـو 26126.54.53.51615.545كفر

السكندراني    58803 السيد عامر عبدالحكيم بنين   اشرف ع ربـجى الزيات الشـو 39.530201214.52013.585.5كفر

منيسي    58804 على زينو عادل بنين   اكرم ع ربـجى الزيات الشـو 37.524.512.59.582016.576.5كفر

حجازى    58805 محمد سعد محمد بنين   الحسن ع ربـجى الزيات الشـو 37.52610117.5201776.5كفر

حجازي    58806 محمد سعد محمد بنين   الحسين ع ربـجى الزيات الشـو 35.5271097.5201776.5كفر

المزين    58807 ابراهيم السيد ابراهيم بنين   السيد ع ربـجى الزيات الشـو 25.524.5108.55.52017.576.5كفر

عمرو    58808 محمد عبدالعزيز بنين   انسمحمد ع ربـجى الزيات الشـو 35.5211313.511.518.515.565كفر

جاويش    58809 احمد كامل احمد بنين   اياد ع ربـجى الزيات الشـو 39.53018.513.5132016.553.5كفر

يونس    58810 احمد محمد طارق بنين   اياد ع ربـجى الزيات الشـو 35.527.513.51211.5191583.5كفر

خالد    58811 بيومى طه ايمن بنين   براء ع ربـجى الزيات الشـو 342614.513.512.5181375كفر

عيسوى    58812 عبدالعظيم جمال عبدالعظيم بنين   جمال ع ربـجى الزيات الشـو 24.5167121112.513.575كفر

برسوم    58813 غالى جرجس غالى بنين   جون ع ربـجى الزيات الشـو 36261091111.51788كفر

طريف    58814 عبدالحميد طريف احمد بنين   حازم ع ربـجى الزيات الشـو 3223.57.59111113.575كفر

ابولبدة    58815 رمزى احمد صلح بنين   حازم ع ربـجى الزيات الشـو 372812.5131214.51585.5كفر

السندبيسي    58816 محمود احمد عبدالمنعم بنين   حازم ع ربـجى الزيات الشـو 36241110.51310.512.585كفر

القيعى    58817 عبدالهادى رياض عبدالمنعم بنين   حازم ع ربـجى الزيات الشـو 24.510.5510.511.57.513.583.5كفر

السيد     58818 ابراهيم السيد الدين عز بنين   حازم ع ربـجى الزيات الشـو 246.57.511.598.51273.5كفر

الجمل    58819 على عبدالهادى هويدى بنين   حازم ع ربـجى الزيات الشـو 33.5166.511.51212.51375كفر

عبدالرحيم    58820 على محمد حمدى بنين   حسام ع ربـجى الزيات الشـو 28.510127.51014.51665كفر

مطاوع    58821 احمد محمد عمرو بنين   حسام ع ربـجى الزيات الشـو 2012.5104118855كفر
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احمد     58822 سيد محمد حسن ايمن بنين   حسن ع ربـجى الزيات الشـو 33261411.2510.51615.572كفر

ابوكريمة    58823 خليل حسين هلل بنين   حسين ع ربـجى الزيات الشـو 39301914.515201676.5كفر

عبدالرحمن    58824 محمد السيد محمد بنين   حمدى ع ربـجى الزيات الشـو 3212.5101212.512.51766.5كفر

المصرى    58825 عثمان حمدى يسرى بنين   حمدى ع ربـجى الزيات الشـو 37.5201711.510.5171556كفر

جسرها    58826 احمد كامل احمد بنين   خالد ع ربـجى الزيات الشـو 38.53019.51515201976.5كفر

عوض    58827 ابراهيم عبدالفتاح سعيد بنين   رامى ع ربـجى الزيات الشـو 36.528.511129.515.51876كفر

الفقى    58828 رياض ايوب اشرف بنين   زياد ع ربـجى الزيات الشـو 35.52410.58.510111785كفر

قمحه    58829 احمد عبدالوهاب ايمن بنين   زياد ع ربـجى الزيات الشـو 35.525.5187.531718.565.5كفر

رواششعبان    58830 عبده رضا بنين   زياد ع ربـجى الزيات الشـو 362616141119.51988كفر

عبدالله    58831 محمد حسن صبرى بنين   زياد ع ربـجى الزيات الشـو 2724.513.510.53.5161875كفر

الغرباوي    58832 عبدالنبى يسرى محمود بنين   زياد ع ربـجى الزيات الشـو 3727.516.511.59.5181885.5كفر

شرباش    58833 عبدالمقصود صبرى هانى بنين   زياد ع ربـجى الزيات الشـو 37.5291813.5142019.587.5كفر

دسوقى    58834 احمد سعد احمد بنين   سعيد ع ربـجى الزيات الشـو 38.53019.513152019.587.5كفر

قنفود    58835 محمد سعيد شديد بنين   سعيد ع ربـجى الزيات الشـو 141469واحد30.511106.5كفر

خميس     58836 عبدالمجيد السعيد محمد طارق بنين   سعيد ع ربـجى الزيات الشـو 34.52716.57.5418.51985.5كفر

مصباح    58837 محمد سعيد محمد بنين   سعيد ع ربـجى الزيات الشـو 37.52918111119.51776كفر

السويفى    58838 السيد سويفى محمد بنين   سويفى ع ربـجى الزيات الشـو 38.528.518.594.51917.565كفر

ابراهيم     58839 خليل عبدالرازق رجب الدين بنين   سيف ع ربـجى الزيات الشـو 30.523.518.53.54161965كفر

عبدالوهاب    58840 ابراهيم عبدالرازق حمدى بنين   شريف ع ربـجى الزيات الشـو 3628.518.54.54.5181962.5كفر

عبداللطيف     58841 امين عبدالحميد محمود الدين بنين   صلح ع ربـجى الزيات الشـو 3627.5181413.519.51955كفر

زهران    58842 على صلح محمد بنين   صلح ع ربـجى الزيات الشـو 35.5171711.57.518.51845كفر

عزام    58843 زكى سعد مغاورى بنين   طارق ع ربـجى الزيات الشـو 3021.516.583.51816.565كفر

طعيمه    58844 احمد ابراهيم طارق بنين   عادل ع ربـجى الزيات الشـو 32.524.51713.54.518.519.567.5كفر
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ابوشهبه    58845 متولى عبدالفتاح اشرف بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 35.5291814.59.52018.557.5كفر

طاحون    58846 هاشم الدين جمال بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 362917127.519.518.557كفر

محمد    58847 عبدربه مرسى جمال بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 393019149201956كفر

سلطان    58848 حسن احمد حاتم بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 38.5301914.592019.556كفر

عثمان    58849 فهيم محمد صبرى بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 38.53018.514.5142019.556.5كفر

القاضى    58850 على محمد طارق بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 373019.514.512.52017.567.5كفر

الشربيني   58851 منصور طارق بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 38302014.513.5201978كفر

ابراهيم    58852 محمود كمال عبدالسلم بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 332512.597.516.51856كفر

عمرو    58853 اسماعيل ابراهيم محمد بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 2723.510127.516.517.543كفر

حسان   58854 عبدالباسط محمد بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو نصف372719.513.514.52018.54كفر

محمد    58855 السيد عبدالرحمن محمد بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو صفر2714612.25121517.57كفر

عبداللطيف   58856 محمد محمد بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو نصف11135واحد221164كفر

سلطان    58857 ابراهيم يوسف محمد بنين   عبدالرحمن ع ربـجى الزيات الشـو 3323.5124.57.51715.543كفر

ياقوت    58858 خليل عبدالقادر خليل بنين   عبدالقادر ع ربـجى الزيات الشـو 3827.519.51513.5201968كفر

شاهين    58859 عبدالعزيز محمد ابراهيم بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 38261714.51118.518.558.5كفر

السيد   58860 عبدالله السيد بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 21.52610.513.58151649.5كفر

دويدار    58861 عبدالحميد محمود شوقى بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 39.53019.751314.52020610كفر

ابوعرب     58862 محمد محمد الدين صلح بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 39291915152019.5710كفر

سليمان    58863 عبدالمجيد محمود عباس بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 37.52618.5159.519.51957.5كفر

صالح    58864 عبدالواحد عروه محمد بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 39.530191514.519.52079كفر

الرشيدى   58865 عوض محمد بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 34.52614.5108.517.518.548كفر

عبدالعواض    58866 عبدالموجود محمود محمد بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 31.5271312.59.51719.567كفر

احمد    58867 محمود السيد محمود بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 30271413.510.5171977كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2751

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

سليمان    58868 عبدالرحمن احمد ياسر بنين   عبدالله ع ربـجى الزيات الشـو 30.526.51514.59181759.5كفر

عطيفى    58869 مراد شكرى ابراهيم بنين   عبدالمنعم ع ربـجى الزيات الشـو 301512.5144.517.516.558كفر

النجار    58870 عبده عطيه محمد بنين   عطيه ع ربـجى الزيات الشـو 31271311.5918.513.547.5كفر

ابوسيف    58871 مصطفى محمد احمد بنين   علء ع ربـجى الزيات الشـو 3124109.57.51713.555كفر

صوان    58872 على حسن احمد بنين   على ع ربـجى الزيات الشـو 36.52814.51212.51916.566.5كفر

سمك    58873 محمد على اشرف بنين   على ع ربـجى الزيات الشـو 302410.57.57.5141553.5كفر

مرسى    58874 محمد ابراهيم عبده بنين   على ع ربـجى الزيات الشـو 28.519105510.51363.5كفر

شاهين    58875 على محمد عمرو بنين   على ع ربـجى الزيات الشـو 33201558.5151582.5كفر

الضبع    58876 على على محمد بنين   على ع ربـجى الزيات الشـو 3524.51312.59.51616.548كفر

على    58877 عبدالعزيز على وائل بنين   على ع ربـجى الزيات الشـو 38.52919.7512.5142013.565.5كفر

درويش    58878 محمود محمود ياسر بنين   على ع ربـجى الزيات الشـو 28.5251011915.512.557كفر

رزيقة    58879 طه اسماعيل احمد بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 3828201415201867.5كفر

علم    58880 على ابراهيم ايمن بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 3930201415201766.5كفر

المزين    58881 عبدالمقصود حبشى شريف بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 38.524.51613121915.555.5كفر

يحي    58882 السيد يوسف شريف بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 38.5301814.51219.518.565.5كفر

غزاوى    58883 حسنى السيد فاروق بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 37.528.5121310201766كفر

جازية    58884 السيد عبدالجليل محمد بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 34.519187.257.5161483كفر

معبدهاشم   58885 عبدربه محمد بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 2917.567.55.5141855كفر

صالح    58886 محمود فاروق محمد بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 3323.5104.57.5161555كفر

يونس    58887 احمد محمود مصطفى بنين   عمر ع ربـجى الزيات الشـو 3829.51312.5132017.573.5كفر

علم    58888 ابراهيم عابدين ابراهيم بنين   عمرو ع ربـجى الزيات الشـو 24.517.577.57.51213.555كفر

السايس    58889 السيد كمال احمد بنين   عمرو ع ربـجى الزيات الشـو 36.52919.513.5152016.556كفر

غيط    58890 عبدالرحمن السيد السيد بنين   عمرو ع ربـجى الزيات الشـو 393020141519.51757كفر
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الشريف    58891 يوسف حسين رضا بنين   عمرو ع ربـجى الزيات الشـو 20.59.54.544.510.510.555.5كفر

غطاس    58892 احمد عادل صبرى بنين   عمرو ع ربـجى الزيات الشـو 27.514.5108.57.5161777كفر

سليمان    58893 محمود جمال اسامه بنين   فارس ع ربـجى الزيات الشـو 34.5271911.510.517.51858كفر

خلف    58894 عبداللطيف حسن محمد بنين   فارس ع ربـجى الزيات الشـو 3220.513.587.51618.555كفر

محمد    58895 احمد مصباح ابراهيم بنين   كريم ع ربـجى الزيات الشـو 3522.513.511.58.514.51975كفر

عماره    58896 قطب حلمى جمال بنين   كريم ع ربـجى الزيات الشـو 29.52815.5117.51617.555كفر

ابولبده    58897 احمد محمود محمد بنين   كريم ع ربـجى الزيات الشـو 28.527.51712.57.5181866كفر

ابويوسف    58898 محمد حسين اشرف بنين   مازن ع ربـجى الزيات الشـو 352918.514.514201765كفر

بركات    58899 حسين بدر حسين بنين   مازن ع ربـجى الزيات الشـو 211515.510.57.5111455كفر

شاهين    58900 السيد عبدالله رمضان بنين   مازن ع ربـجى الزيات الشـو 32.5241010.59.516.51467كفر

سعفان    58901 سليمان رمضان سعيد بنين   مازن ع ربـجى الزيات الشـو 25.521.510129121355كفر

الشوره    58902 محمود عبدالمجيد هشام بنين   مازن ع ربـجى الزيات الشـو 393019.751415201776.5كفر

شاهين    58903 السيد عبدالله رمضان بنين   مالك ع ربـجى الزيات الشـو 33.5271413.510.512.51567.5كفر

عبدالعزيز    58904 عبدربه زكريا ابراهيم بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3829191414.752017.567.5كفر

المرشدى    58905 ابراهيم عطيه ابراهيم بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.5281915152017.577.5كفر

الغزاوى    58906 ابراهيم على ابراهيم بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3925.517.514.51519.51869كفر

سعد    58907 عبدالعزيز اسماعيل احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 35.5291512.51319.51957كفر

جسرها    58908 عيد رمضان احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 2826158.57.51513.565كفر

منصور    58909 شيبه سعيد احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3928.519.751415201677كفر

الشرقاوى    58910 شعبان عبدالحى احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.52918.51414.5201356كفر

الدكرورى    58911 ابراهيم عبدالعزيز احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3424.51613.5111716.566.5كفر

مرسى     58912 عبدالحميد عبدالعزيز احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 27.522.515139141365كفر

النوسانى    58913 احمد محمد احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 393019.512.51419.51986كفر
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وهبه     58914 عبداللطيف السيد محمد احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 20.510.557.57.514.511.573.5كفر

عبدالمهدى    58915 عبدالوهاب محمد احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 21.554.52.53.53.51355كفر

فراره     58916 احمد على محمد احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.52719.512.58.5191468كفر

السكندراني    58917 كامل محمد احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 392819.512.5112015.587.5كفر

عبداللطيف    58918 احمد محمود احمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.527.515.51210.516.516.578كفر

ابوفرد    58919 اسماعيل سعيد اسامه بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 392918.514.515201868كفر

عماره    58920 عبدالجواد عوض اسامه بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 36.5271310.512.519.51255.5كفر

عامر    58921 ابوالعل عويضه اشرف بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 2421103511.51366.5كفر

متولى    58922 غريب فتحى اشرف بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 31.517.511.55.57.512.512.556.5كفر

العطار    58923 احمد محمد اشرف بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3725.515119.519.51567كفر

فايد    58924 حسن محمد السيد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.5281212.58.5181965.5كفر

الديب    58925 عبدالغنى محمد السيد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 36.527.51310.510.516.51463.5كفر

درويش    58926 عبدالوهاب محمد السيد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 382513.511.57.51711.575كفر

الجبالى    58927 السيد على ايمن بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.526.5101051710.563كفر

على    58928 صادق كمال ايمن بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.519.5128.57.517.514.573.5كفر

نجا      58929 محمد مصطفى نجا محمد ايمن بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 36.521.512.587.5151163كفر

ناصر     58930 محمد فتحى محمد ايهاب بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 32.521.5117.57.5161352.5كفر

هدى    58931 محمد السيد جمال بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.52918.51412.519.515.569كفر

غنيم    58932 حامد محمد حامد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.52117.513.59.519.51367.5كفر

خطاب    58933 احمد عبدالمقصود حسين بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 30151037.51511.556كفر

عبدالمولى    58934 محمد عبدالفتاح دسوقى بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 362819.512.5819.51777.5كفر

ابراهيم    58935 عبدالحى احمد رأفت بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3827.518139.519.51777كفر
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محمد    58936 عبده السيد رأفت بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3824.518.511.5817.51761.5كفر

صابر    58937 عبدالعزيز حسين رضا بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3525.518.511.511.5161282كفر

ابوشنب    58938 شعبان محمد رضا بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 31.5161813.5131413.552كفر

حسن     58939 احمد الدسوقى ابراهيم سامح بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3428.517.513.5132014.562كفر

جاد     58940 احمد رمضان فتحى سامى بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 19.51818.5131016.514.572كفر

شعيب    58941 على مبده سامى بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 35.522.518.513111814.562كفر

عبوده    58942 محمد ابراهيم سعيد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.529.5181313201476كفر

واصل     58943 سعيد محمد كامل سعيد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 272017.51211.515.512.565.5كفر

صالح    58944 سعيد محمد سعيد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 372518.5139.519.517.555.5كفر

حسن    58945 قاسم حسن شعبان بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3826.519.511.57.5191352كفر

عبدالحافظ    58946 عيسى رجب شعبان بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.528.5191392018.577كفر

فياض     58947 السيد محمد الدين صلح بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.528.519128191952كفر

الله     58948 جاب محمد احمد عبدالرحمن بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 241211.57.53131063كفر

ابوالغيط    58949 محمد مصطفى عبدالمطلب بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 31.52316.51210.515.51863كفر

القصاص    58950 عبدالله عبدالنبى عبدالمنعم بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 32.5181711.58.515.518.562كفر

علم    58951 على محمد عبدالنبى بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

ابراهيم    58952 عبدالغنى محمد عزت بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 34.522.5181212.519.513.575.5كفر

ابوحسين    58953 شحاته مبروك عصام بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 25.515.516.511814.511.562كفر

ابوشتيه    58954 على حسنى على بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 36261611.59.515.51662.5كفر

رمضان    58955 على سعيد على بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 342711.59.511.514.51285كفر

الدسوقى    58956 ابراهيم محمد على بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3018.512.55.58.513.5853.5كفر

الكاشف    58957 فتحى حسن فتحى بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 2316.5109815.58.563كفر

شلبى    58958 متولى مختار فراج بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 31.51913129.5161275كفر
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واصل      58959 عبدالمعطى الدين زكى محمد فرج بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.5261113111612.575كفر

سعد      58960 محمد عطيه محمد مجدى بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3119108.510.51511.575كفر

صالح   58961 ابراهيم محمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3729141191815.575كفر

الغنيمي    58962 محمد عبدالحميد محمد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 35.529139816.516.585كفر

طايل    58963 محمود عبدالجواد محمود بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 37.527.5157.57.512.51065كفر

جعفر    58964 عبدالرحيم عزت محمود بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3626191314.7519.51585كفر

عارف    58965 احمد محمد محمود بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 39.5302014.5152018.596.5كفر

رصد    58966 ابراهيم رشاد مدحت بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.5292014.51519.518.585كفر

محمد    58967 بسيونى صابر مدحت بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 8101175نصف23.58.56كفر

سليمان     58968 عبدالرحمن عبدالرازق محمد ناصر بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.53018.514.513.519.518.565كفر

سليمان    58969 ابراهيم احمد وليد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3721.517.510.513.516.51865كفر

خاطر    58970 محمد محمد وليد بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3224.51512.512.5191575كفر

حسنين    58971 محمد عبدالمنعم ياسر بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 38.53018.513.514.752017.585كفر

ابوالنور    58972 محمود محمد ياسر بنين   محمد ع ربـجى الزيات الشـو 3829.51813.513.519.51875.5كفر

سالم    58973 احمد محمود احمد بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 372919.513.515201866.5كفر

الشرقاوى    58974 عبدالحى مصطفى احمد بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 362713.510.5121915.551.5كفر

الصاوى    58975 محمد الصاوى اسامه بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 372610.57.51017.51461.5كفر

ابراهيم   58976 محمد جمال بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 38.527.5201314.52016.555كفر

بيومى    58977 عبداللطيف فتحى جمعه بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 3928.517.514.514.5201965.5كفر

نوفل    58978 ادريسمحمد على بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 33.52413.59.514.75191665كفر

عويس    58979 قطب عبدالفتاح عماد بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 3524181214.5191765.5كفر

احمد   58980 محروس مبارك بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 34.522.514.551319.517.555كفر

عبدالحميد    58981 محمد جابر محمد بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 12165.51.510.5111362.5كفر
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محمد    58982 حماد صلح محمد بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 362313.5131318.51455كفر

درويش    58983 محمود محمود ياسر بنين   محمود ع ربـجى الزيات الشـو 35241610.510.5201455كفر

العشري    58984 احمد محمد احمد بنين   مروان ع ربـجى الزيات الشـو 34.520.5131111.51816.566كفر

حسان    58985 مصطفى محمد ابراهيم بنين   مصطفى ع ربـجى الزيات الشـو 3120.512.557.5191455كفر

المصرى    58986 محمد حامد احمد بنين   مصطفى ع ربـجى الزيات الشـو 31.522.516.58.57.51112.565كفر

ابراهيم    58987 عبدالغنى محمد صفوت بنين   مصطفى ع ربـجى الزيات الشـو واحد28.516.565.5912156كفر

البرل    58988 حسن محمود فتحى بنين   مصطفى ع ربـجى الزيات الشـو 35.5251912.513.5201966كفر

ابوطير    58989 عبدالهادى محمد محمد بنين   مصطفى ع ربـجى الزيات الشـو 392818.51314201968كفر

اللبان    58990 هاشم مصطفى محمد بنين   مصطفى ع ربـجى الزيات الشـو 38.5291713152018.557.5كفر

النجار    58991 ابراهيم مصطفى ياسر بنين   مصطفى ع ربـجى الزيات الشـو 38.527.516.513.515201867.5كفر

اغا    58992 عبدالرحمن سعيد ايهاب بنين   معتز ع ربـجى الزيات الشـو 3828.519.513.5152019.587.5كفر

مكاوى    58993 محمد مكاوى عبدالرؤف بنين   مكاوى ع ربـجى الزيات الشـو 20.515.51028.515.51466كفر

السعدى    58994 خليفه محمد رضا بنين   نادر ع ربـجى الزيات الشـو 372818.51412.52016.575كفر

اسماعيل    58995 عبدالهادى نبيل معتز بنين   نبيل ع ربـجى الزيات الشـو 20.5176.55.5214.51075كفر

ناصر    58996 محمد حسن فوزى بنين   هادى ع ربـجى الزيات الشـو 201757.5316.58.553.5كفر

عبدالمجيد      58997 عرفان النصارى ايوب محمد بنين   هشام ع ربـجى الزيات الشـو 22.5187.510215.510.553.5كفر

الحبال   58998 على ابراهيم بنين   يحى ع ربـجى الزيات الشـو 14.56.555نصف12955كفر

العبيسى   58999 محمد محمود بنين   يحى ع ربـجى الزيات الشـو 22191083171065كفر

الديب    59000 عبدالعزيز احمد محمد بنين   يحيى ع ربـجى الزيات الشـو 37.53018.51513.519.517.575كفر

محمود    59001 حسين السيد احمد بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 332811.5139191274.5كفر

الهوارى    59002 محمود انور اشرف بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 38.53018.515152015.574.5كفر

امبابى   59003 محمد اشرف بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 15943واحد24.51373كفر

القليبى    59004 ابراهيم حسنى ايهاب بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 34.5151011.58.5171563كفر
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شاهين    59005 السيد عبدالسلم رجب بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 34.52810.5141318.5964كفر

عبدالمجيد    59006 محمد محمد طارق بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 383016.51411.519.517.574.5كفر

حنفى   59007 محمد عادل بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 27.5107.54.5215.510.563.5كفر

ابراهيم    59008 عبدالغنى مصطفى عبدالغنى بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 33.52177.54.513.515.564كفر

ادم    59009 عبدالعزيز حسن على بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 30.51679.52.5121273كفر

شاهين    59010 محمد صالح محمد بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 201959411.5963.5كفر

عبوده    59011 عبدالمنعم منصور محمد بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 37.5307.514111910.574.5كفر

الحداد    59012 عبدالشافى نبيل مصطفى بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 37.529.51015131913.553.5كفر

منيسى   59013 عبدالمنعم منير بنين   يوسف ع ربـجى الزيات الشـو 3328.57.5141016.511.563كفر

نصر    59014 محمود محمد حمدى طاحون   ابرار عاطف وائل الزيات الشهيد 382915.51412.5201666.5كفر

راشد    59015 ابراهيم حافظ احمد طاحون   احلم عاطف وائل الزيات الشهيد 36217.51410.51716.576.5كفر

محمد    59016 ابراهيم رمضان محمود طاحون   احلم عاطف وائل الزيات الشهيد 3927.510.513.57.51817.576.5كفر

طريه    59017 عبدالغنى محمد اسامه طاحون   اروى عاطف وائل الزيات الشهيد 3926.51313.510.518.514.576.5كفر

قنديل    59018 عبدالحليم محمد تامر طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

حنوره    59019 احمد محمد صبرى طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 3522.51011.51017.516.576.5كفر

الحلفاوى   59020 محمد صلح طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.7515152020810كفر

فسيخ     59021 محمد محمد كمال طارق طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 3171041.513.515.567.5كفر

الجربانى    59022 محمد محمد طه طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 36.5301912122014.575.5كفر

ابراهيم    59023 محمد هاشم عبدالستار طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 35.57.53831514.555كفر

ابراهيم    59024 عبدالمقصود اسماعيل عبدالعزيز طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 37281612.57.517.51666.5كفر

جبر     59025 اسماعيل سعيد محمد علء طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 3610.510103.517.51676.5كفر

عيسى     59026 على عبدالنبى الدين عماد طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 3929.517.5149.5201788.5كفر

سعد    59027 عبدالعزيز اسماعيل محمد طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 3929.51914132016.577كفر
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خليفه    59028 عبدالفتاح عبدالله محمد طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 39301914.514.52019.596.5كفر

عامر    59029 منصور محمد محمد طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 38301613.51519.51786كفر

محمد    59030 البدرى محمد مصطفى طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 38.527151410.5191577كفر

الصفتي    59031 حافظ رضا وليد طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 3930191414.5201476كفر

الجناينى    59032 السيد حسن ابراهيم طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 1081.5غـ41.51.5غـ24كفر

بسيونى    59033 ابراهيم عبدالغنى ابراهيم طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 33.51211231012.589كفر

النماس     59034 احمد سيد محمود ابراهيم طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 393019.51314.52017.589كفر

جسرها    59035 احمد احمد جمال طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 38.529.518.513122016.565.5كفر

ابوزينه    59036 صقر عبدالستار صقر طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52919.51414.52016.587كفر

الجزار    59037 احمد عبدالحميد صلح طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 372312145.519.516.557كفر

الشاذلى    59038 عبدالرحمن عبدالرحمن طارق طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52917.51414.7519.518.586.5كفر

حمد    59039 محمد عبدالحليم على طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 351911.511.5810.513.564.5كفر

عبدالسلم    59040 محمد عبدالعاطى محمود طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5302014.5152016.579.5كفر

الرهوان    59041 محمود مصطفى محمود طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 38.53018.514.513.519.516.587كفر

النجار    59042 محمد لطفى هانى طاحون   اسماء عاطف وائل الزيات الشهيد 352211137.5201564كفر

الشاعر    59043 محمد عبدالعزيز محمود طاحون   اصاله عاطف وائل الزيات الشهيد 351610.51031312.563كفر

الفتى    59044 حامد السيد ابراهيم طاحون   الء عاطف وائل الزيات الشهيد 32.5191012.54.5151284كفر

شهاب    59045 محمد احمد السيد طاحون   الء عاطف وائل الزيات الشهيد 35.51813131.517.51462.5كفر

الله     59046 فتح عبدالفتاح صالح جمال طاحون   الء عاطف وائل الزيات الشهيد 39.525.5181412.51915.574.5كفر

شحاته    59047 السيد رمضان سمير طاحون   الء عاطف وائل الزيات الشهيد 39.52819.51413201774كفر

محمد    59048 ابوسريع عبدالعزيز صبرى طاحون   الء عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5302013.5112015.566.5كفر

جارودة    59049 الشحات محمد عبدالعاطى طاحون   الء عاطف وائل الزيات الشهيد 39302013.514.752016.564.5كفر

اللمعى    59050 حسن عبدالمنعم محمد طاحون   الء عاطف وائل الزيات الشهيد 392718.514141914.564كفر
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احمد    59051 رمضان نصر عادل طاحون   الشيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 71252نصف32954.5كفر

الدلجموني    59052 ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم طاحون   امال عاطف وائل الزيات الشهيد 332613137.517.51164كفر

زعير    59053 سالم ربيع حسن طاحون   امانى عاطف وائل الزيات الشهيد 331510.511415.512.564.5كفر

شربان    59054 محمد عبدالله محمد طاحون   امانى عاطف وائل الزيات الشهيد واحد35.517.51111.551612.56كفر

المهدي    59055 فتحى باتا السعيد طاحون   امل عاطف وائل الزيات الشهيد 32.520.5109.53.5181154كفر

جمعة    59056 زكى عبدالمنعم السيد طاحون   امل عاطف وائل الزيات الشهيد 36.52816.514.59191768كفر

السيسى    59057 على السيد على طاحون   امل عاطف وائل الزيات الشهيد 141362.5واحد26.59.577.5كفر

احمد     59058 سيد زكى عبدالرازق محمد طاحون   امل عاطف وائل الزيات الشهيد 61351.5واحد2815.53.54.5كفر

جمعة    59059 زكى عبدالمنعم السيد طاحون   امنيه عاطف وائل الزيات الشهيد 392416.513121817.566.5كفر

الصباغ    59060 محمد قطب حسن طاحون   امنيه عاطف وائل الزيات الشهيد 392715.5118171863كفر

الطنطاوى    59061 عبدالحميد احمد سعيد طاحون   امنيه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.529.512.513.510201778كفر

عبدالرحيم   59062 محمد عبدالرحيم طاحون   امنيه عاطف وائل الزيات الشهيد 34271010.58161865كفر

عبدالسلم    59063 السعيد مصطفى عبدالسلم طاحون   امنيه عاطف وائل الزيات الشهيد 3924.5171112.519.51763.5كفر

منصور    59064 ابراهيم رمضان محمد طاحون   امنيه عاطف وائل الزيات الشهيد 392917.51311.519.51766.5كفر
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خاطر      59065 مصطفى العابدين زين محمد هشام طاحون   امنيه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.52410108.5161784.5كفر

ابوشادى    59066 محمد زكريا احمد طاحون   اميره عاطف وائل الزيات الشهيد 3527.57.5107.5161764.5كفر

احمد    59067 امام محمد ايمن طاحون   اميره عاطف وائل الزيات الشهيد 271477.54.5141744.5كفر

رمضان    59068 على محمد خالد طاحون   اميره عاطف وائل الزيات الشهيد 35.524.512.51312.519.51758.5كفر

طريف    59069 عبدالحميد عادل عبدالحميد طاحون   اميره عاطف وائل الزيات الشهيد 35.5291410.57.516.519.576كفر

الدين     59070 شمس عطيه فؤاد عماد طاحون   اميره عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.512.514201977كفر

شلبى    59071 صالح عثمان صالح طاحون   امينه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.514.5152019.5810كفر

دليوه    59072 حسين محمد حسين طاحون   انجى عاطف وائل الزيات الشهيد 35.527161112.5171873كفر

منصور    59073 احمد منصور احمد طاحون   انغام عاطف وائل الزيات الشهيد 362715119.5191856كفر

محمد    59074 عبدالرازق منير عبدالغنى طاحون   ايات عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5261511.510.51918.555.5كفر

ابوطير    59075 احمد على محمد طاحون   ايات عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5241110918.52055كفر

الطيب    59076 احمد مصطفى خالد طاحون   ايمان عاطف وائل الزيات الشهيد 35.52812139171858.5كفر

البيبانى    59077 الحمد شيبه عاصم طاحون   ايمان عاطف وائل الزيات الشهيد 38.529.51912112018.577.5كفر

على    59078 محمود احمد محمد طاحون   ايمان عاطف وائل الزيات الشهيد 3317.5107.57.516.512.567.5كفر

جسرها    59079 رجب سعيد محمد طاحون   ايمان عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.513152015.567.5كفر

شعبان    59080 عزب محمد محمد طاحون   ايمان عاطف وائل الزيات الشهيد 29.514.51243.515.51568.5كفر

عبده    59081 مصطفى يحيى محمد طاحون   ايمان عاطف وائل الزيات الشهيد 37181198.5171068.5كفر

محفوظ    59082 ابراهيم حسن ابراهيم طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 3928.5171314.7519.7517.577.5كفر

العطفى    59083 ابراهيم فتحى ابراهيم طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.5281813112015.566.5كفر

نوار    59084 اسماعيل محمد اسماعيل طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 312716.510.510.52017.564.5كفر

سلمة    59085 عطيه جلل خالد طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 322711.5117.519.515.565.5كفر

جنيدى    59086 مرسى راتب زكى طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 3427.51312.513.519.51366.5كفر

محمد    59087 عبدالرازق منير عبدالغنى طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 36.5301414.515201567.5كفر
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الله     59088 عوض رشوان سعيد عصام طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 32.522107.54.5181487كفر

ابوالعطا    59089 عبدالغفار على عصام طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 3511.515.557.51610.565.5كفر

علي     59090 احمد عسران الدين علء طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 362615.5121316.514.577.5كفر

خلف    59091 محمود رمضان علء طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 13106.523101067.5كفر

محمد    59092 جوده محمد على طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.52416.58.5917.513.557.5كفر

رزيقه    59093 طه اسماعيل محمد طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 3515.5127.54.51311.546كفر

ابراهيم    59094 عبدالغنى انور محمد طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 27.512.510.57.57.5131377.5كفر

داود    59095 مصطفى محمود محمد طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 3929.51813152015710كفر

عبدالمقصود    59096 محمد ابراهيم مصطفى طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 3828.519.514.5142019.5610كفر

نافع    59097 عبدالفتاح حسن وائل طاحون   ايه عاطف وائل الزيات الشهيد 38271912.59.52019.5610كفر

خليل    59098 صباح السيد اشرف طاحون   بدور عاطف وائل الزيات الشهيد 15455نصفنصف15.556كفر
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خضر    59099 احمد على احمد طاحون   برلنتى عاطف وائل الزيات الشهيد 382912.511.5818.51065.5كفر

همازين     59100 محمد محمد ابراهيم طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52916.513.511201575كفر

ابوعلمه    59101 عبدالوهاب ابراهيم اسماعيل طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد واحد233.55.57.53712.57كفر

ابراهيم    59102 رمضان كمال السيد طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 3928.518.5148.519.51973كفر

الخراشى    59103 المتولى قطب ايهاب طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 39301914.512.519.519.573كفر

محمدالصوفانى   59104 عيد سعيد طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 38.53019.514.5152018.577.5كفر

محمد    59105 مصطفى محمود شبل طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد صفر10137نصف257109.5كفر

النحاس    59106 مصطفى يحيى شريف طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 35261713.51219.517.574كفر

خاطر    59107 ابراهيم عبدالمنعم عاطف طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 372916.51514.5201781.5كفر

السمالوطى    59108 محمد مليجى عامر طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد واحد12.5158نصف30.5101012.5كفر

جسرها    59109 محمود على فوزى طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 33.51210.51231516.581.5كفر

التلت     59110 حسن الدين صلح محمد طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 3923.5161314.51915.586كفر

عبدالفتاح    59111 محمد عبدالفتاح محمد طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.514152019.577كفر

الحداد    59112 محمد عبدالقوى محمد طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 37.525.5121414.752019.584كفر

حسنين    59113 عبده حسنين مصطفى طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 393016.514.511.5201989كفر

عبوده    59114 محمود على وائل طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 3829.51414.59.519.51877.5كفر

محمد    59115 فهمى محمدالبدرى ياسر طاحون   بسمله عاطف وائل الزيات الشهيد 4.51572.5نصف20.53.56.510كفر

نورالدين    59116 عبدالمعطى شوقى اسماعيل طاحون   بسمه عاطف وائل الزيات الشهيد 35161414.58.5181884كفر

مرعى   59117 بيومى شعبان طاحون   بسمه عاطف وائل الزيات الشهيد 37261313.57.518.512.572كفر

بهلول   59118 عبدالرحمن احمد طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 3421175.25581482كفر

الشقر    59119 ابراهيم محمود جمال طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد واحد21.53.54.55.51.57.58.55كفر

خضير    59120 احمد محمد حسن طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 352212.5149.514.51883كفر

عوض    59121 عاذر جرجس شنوده طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 34.525.513.511.581818.581.5كفر
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صالح    59122 عياد فرج صبرى طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 35251210.51016.516.572كفر

ابوسليمان    59123 سليمان على عليوه طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5291914.515201977.5كفر

حسين    59124 امين حسن محمد طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 37.52710.512.513181871.5كفر

شعبان    59125 محمد عبدالسلم مصطفى طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 27.56.55.53471671.5كفر

الشاعر    59126 موسى سلمه هشام طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 35.510.561.52.512.512.571.5كفر

ادم    59127 محمد محمد وحيد طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 3527.514.510.59.517.517.573.5كفر

سالم    59128 محمد محمد وليد طاحون   بسنت عاطف وائل الزيات الشهيد 372918.51514.5201873.5كفر

زيدان    59129 زكى عبدالهادى احمد طاحون   بوسى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5271812.5131819.564كفر

الله     59130 فتح محمد حسنين اسامه طاحون   ترنيم عاطف وائل الزيات الشهيد 39.52616.513.5111719.574.5كفر

عمرو    59131 عبدالنبى عبدالله احمد طاحون   تسنيم عاطف وائل الزيات الشهيد 38.525.514.5115.5141762.5كفر

ابوغنيم    59132 بدوى محمد اسامه طاحون   تسنيم عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53016.5131519.51879كفر

حسن    59133 عبدالمجيد حسن ايهاب طاحون   تسنيم عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5301913.5152018.569.5كفر

زاهر   59134 صبحى زاهر طاحون   تسنيم عاطف وائل الزيات الشهيد 38.527.515.511.58.5201986.5كفر

عبدالنعيم    59135 احمد محمد وليد طاحون   تسنيم عاطف وائل الزيات الشهيد 39.528.517.512.514.519.519.567.5كفر

معبد    59136 محمود عبدالعال احمد طاحون   تقى عاطف وائل الزيات الشهيد 38.527.51711917.51572.5كفر

المغازى     59137 احمد كامل محمود اشرف طاحون   تقى عاطف وائل الزيات الشهيد 38.525.515.512.51319.518.581.5كفر

السديمى    59138 مصطفى عراقى رضوان طاحون   تقى عاطف وائل الزيات الشهيد 38.521.51010.51016.51554كفر

طبانه    59139 احمد عبداللطيف علء طاحون   تقى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.529.5191311.51919.588كفر

النوسانى    59140 احمد مصطفى كامل طاحون   تقى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.525101212.5171574كفر

نصر    59141 عبدالرؤف حسنين محمد طاحون   تقى عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52818.513.51418.518.564.5كفر

البدرى    59142 على حسين ياسر طاحون   تقى عاطف وائل الزيات الشهيد 37.518.514107.51414.554.5كفر

ابوالعل    59143 محمود ابوالعل ابراهيم طاحون   تيسير عاطف وائل الزيات الشهيد 37.519.515.512.51118.51563كفر

الفقى    59144 احمد عبدالحميد ايهاب طاحون   جاسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 38.529.51510818.51876كفر
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مغربي    59145 محمد احمد محمد طاحون   جنه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.525.51212.57.52017.563كفر

طاحون    59146 محمد احمد احمد طاحون   جنى عاطف وائل الزيات الشهيد 38.525.5161310.52019.563كفر

المنياوى    59147 عبدالسلم مصطفى طارق طاحون   جنى عاطف وائل الزيات الشهيد 34.5157.57.5317.51762.5كفر

ابواحمد     59148 عبدالعزيز النصارى محمد عبدالفتاح طاحون   جهاد عاطف وائل الزيات الشهيد 39.530191415201975.5كفر

سليمان    59149 محمد سليمان محمد طاحون   جهاد عاطف وائل الزيات الشهيد 3323.511115.51719.564.5كفر

عبدالشهيد    59150 عوض فهيم جميل طاحون   جينا عاطف وائل الزيات الشهيد 393017.513.511.5202074كفر

العابدين    59151 زين منصور على طاحون   جيهان عاطف وائل الزيات الشهيد 3281152.5161854كفر

الجيزاوى    59152 الصاوى سليمان ابراهيم طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.523.510.511.5122018.575.5كفر

الشرقاوى    59153 سليمان عبدالحميد احمد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.529.518.513.514.5201965.5كفر

بسيونى    59154 احمد محمد احمد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3729.51410.513181565كفر

الضبع    59155 حنفى محمود اشرف طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3826.516.51410.52019.579كفر

حلمى    59156 حسين ابراهيم السيد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 314.5107.531319.564كفر

ابوعلمه    59157 عبدالوهاب ابراهيم السيد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 36.59.51011.5515.519.564كفر

بكر    59158 رضوان حسن السيد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 34.5101051.516.516.573.5كفر

العمي    59159 محمود انور ايمن طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3928.519.51414.52019.5810كفر

الصفتى   59160 عبدالصبور ايمن طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3827.512.514.514.518.519.556كفر

الفولي    59161 محمد محمد خالد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.519.512.512.57.51719.554كفر

فراج    59162 محمد فتحى رضا طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 38301915152019.579.5كفر

المدراوى    59163 رمضان عبدالعزيز رمضان طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 36261014.254.52015.565كفر

شحاته    59164 السيد محمدى رمضان طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3928.51912122019.576كفر

حسين    59165 التهامى السيد صلح طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.528.5115.54.515.519.573كفر

ابوجازية    59166 محمد عبدالحميد عبدالجليل طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5301811.51319.511.577.5كفر

الطباخ    59167 عبدالسلم يسن عبدالسلم طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3828139.5101918.587.5كفر
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الكاشف    59168 عبدالمجيد فوزى عبدالمجيد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.518.513.510.57.519.518.567.5كفر

عرفه    59169 رمضان السيد عرفه طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3418.511.584.5151376.5كفر

عبدالسلم    59170 جابر محسن عمرو طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 35151083.5101576كفر

الشرقاوى    59171 عبدالعزيز بدران محمد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.524.511.513.5121319.599كفر

كسبر    59172 محمد عبدالرسول محمد طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.53011.51313.5191978.5كفر

الخباز    59173 السيد السيد محمود طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 3828.51413.512181988.5كفر

خلفا    59174 عبدالقادر رشدى مصطفى طاحون   حبيبه عاطف وائل الزيات الشهيد 33.5166.57.57.57.51768.5كفر

البرادعى    59175 عبدالله ابرهيم ابراهيم طاحون   حسناء عاطف وائل الزيات الشهيد 383015.5129.515.519.588كفر

ابوزيد    59176 احمد محمد احمد طاحون   حسناء عاطف وائل الزيات الشهيد 3729.512107.516.51687كفر

الطوخى    59177 رمضان محمد خالد طاحون   حل عاطف وائل الزيات الشهيد 382914.510.51119.51786كفر

شعيب    59178 عبدالمنعم عبدالحليم طارق طاحون   حنان عاطف وائل الزيات الشهيد 3619.51013.510.516.518.575كفر

مسلم    59179 صالح حسين عبدالنبى طاحون   حنان عاطف وائل الزيات الشهيد 3615.5107.59151577كفر

بدير    59180 احمد صلح اشرف طاحون   حنين عاطف وائل الزيات الشهيد 32.597.55.55.51118.577كفر

عمر    59181 محمد سعيد محمد طاحون   حنين عاطف وائل الزيات الشهيد 382515.5117.51818.598.5كفر

ابوليفة   59182 حسن محمدعبدالمنعم طاحون   حنين عاطف وائل الزيات الشهيد 382916129.51819.589.5كفر

خلفا    59183 عبدالقادر رشدى مصطفى طاحون   حنين عاطف وائل الزيات الشهيد 1116.578واحد3010.5104كفر

عبداللطيف    59184 كامل مصطفى مصطفى طاحون   حنين عاطف وائل الزيات الشهيد 38.529.51514.59.519.518.586كفر

النحاس    59185 مصطفى على نبيل طاحون   حنين عاطف وائل الزيات الشهيد 38.51816.57.510181876.5كفر

طعيمة    59186 ابراهيم السيد احمد طاحون   خلود عاطف وائل الزيات الشهيد 28.557.55.57.53.58.576.5كفر

القمارى    59187 عبدالخالق خميسمحمود طاحون   خلود عاطف وائل الزيات الشهيد 3721.5107.57.516.513.576.5كفر

رواششعبان    59188 عبده على طاحون   خلود عاطف وائل الزيات الشهيد 3930111381913.576.5كفر

نبوي    59189 موسى موسى ابراهيم طاحون   دعاء عاطف وائل الزيات الشهيد 3825.512.513.592015.566.5كفر

الدرس    59190 حسن مراد عادل طاحون   دعاء عاطف وائل الزيات الشهيد 351565211.51454.5كفر
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مجلع    59191 بطرس عدلى حمدى طاحون   دميانه عاطف وائل الزيات الشهيد 38201014.58202066.5كفر

عطاطه    59192 محمد محمد عمرو طاحون   دنيا عاطف وائل الزيات الشهيد 29.59.57.51131015.556.5كفر

ابوحطب    59193 عباس عبدالمنعم كمال طاحون   دنيا عاطف وائل الزيات الشهيد 3212.510127.51015.556كفر

الطوخي    59194 ابراهيم فوزى محمد طاحون   دنيا عاطف وائل الزيات الشهيد 12.514.574نصف33.57.57.55كفر

غزال    59195 حسنين خليل محمد طاحون   دينا عاطف وائل الزيات الشهيد 1014.553.5واحد27.59.57.54كفر

فرج    59196 رزق فرج محمد طاحون   دينا عاطف وائل الزيات الشهيد 111144.5واحد244.55.52.5كفر

حجاج     59197 اسماعيل محمد عبدالمنعم محمود طاحون   دينا عاطف وائل الزيات الشهيد 37.528.512138.517.51366.5كفر

حبشي    59198 عبدالرحيم السيد وليد طاحون   دينا عاطف وائل الزيات الشهيد 33.518.511.51151516.556كفر

احمد    59199 امين توفيق ماهر طاحون   ذكرى عاطف وائل الزيات الشهيد 331112.57.541112.557كفر

ابوالعنين   59200 محروس ايمن طاحون   رانيا عاطف وائل الزيات الشهيد 3929.519.512.5152017.567.5كفر

القيعي    59201 عبدالرؤف مصطفى رضا طاحون   رانيا عاطف وائل الزيات الشهيد 39281913.51019.51566.5كفر

خلف    59202 محمد عبدالحميد خالد طاحون   رحاب عاطف وائل الزيات الشهيد 36151012.52.5171575.5كفر

العبد    59203 ابراهيم ابواليزيد ابراهيم طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5301913.513.519.51987كفر

مرعي    59204 محمد عبدالفتاح ابوالمجد طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.530191415201978كفر

سالم     59205 الشيخ محمد زينهم اشرف طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.529191414.519.751776.5كفر

محمود    59206 محمد محمود السيد طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 392915.51311.519.51686.5كفر

عبدالله    59207 محمد السيد جمال طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 382918.513.51219.51485.5كفر

عبدالله    59208 عبدالرحمن ابراهيم حسين طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5301813.58.5191676كفر

الوكيل    59209 محمد عبدالحميد رامى طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.52710.513.57.5161576كفر

حسن     59210 احمد الدسوقى ابراهيم سامح طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 331771413.518.51475كفر

شاهين    59211 سليمان رمضان سليمان طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد نصف332012.57.57.514.5157كفر

فراج    59212 عبدربه محمد صبرى طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 393017.51414.5201669.5كفر

رمضان   59213 عبدالحميد محمد طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 33157.53.53.5111366كفر
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محمد    59214 صالح محمد نبيل طاحون   رحمه عاطف وائل الزيات الشهيد 36.530158.57.5181677.5كفر

حسن    59215 زغلول سعد احمد طاحون   رشا عاطف وائل الزيات الشهيد 3929.51812.51319.51866كفر

محمد    59216 مصطفى محمد ابراهيم طاحون   رضوى عاطف وائل الزيات الشهيد 7.51875واحد36.51852كفر

على    59217 حسين ابراهيم حسين طاحون   رضوى عاطف وائل الزيات الشهيد 28.51568.52.5101556كفر

دسوقى    59218 ابراهيم محمود رضا طاحون   رضوى عاطف وائل الزيات الشهيد 37.529109.58151875كفر

حجازي     59219 مرسى مرسى الدين نور طاحون   رضوى عاطف وائل الزيات الشهيد 33.5217.554.511.51665كفر

الدين     59220 جمال محمد عصام احمد طاحون   رغد عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5291811.513.5191875.5كفر

على    59221 محمد احمد محمد طاحون   رغد عاطف وائل الزيات الشهيد 362712.513.59181467كفر

نصر    59222 محمد السيد عمر طاحون   رفيده عاطف وائل الزيات الشهيد 37.52916.512.512.519.51877كفر

مهدى    59223 السيد السيد محمد طاحون   رفيده عاطف وائل الزيات الشهيد 392811.512.511.5191362كفر

الشازلى    59224 ابراهيم ابراهيم احمد طاحون   رنا عاطف وائل الزيات الشهيد 3212113.54.5511.573.5كفر

ابوحبيب    59225 حسين محمد حسين طاحون   رنا عاطف وائل الزيات الشهيد 35.5277.57516.51475كفر

الفولى    59226 شعبان محسن شعبان طاحون   رنا عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52414.59.57.5181675كفر

الشورة    59227 محمد محمد محمود طاحون   رنا عاطف وائل الزيات الشهيد 38.53017131219.51876كفر

موسى    59228 قاسم ابراهيم نبوى طاحون   رنا عاطف وائل الزيات الشهيد 36.5207.58.55.5131776كفر

ابراهيم    59229 عبدالعال عبدالحميد رجب طاحون   رندا عاطف وائل الزيات الشهيد 37.52815131419.51777كفر

على     59230 سليمان محمد الدين تاج طاحون   رهف عاطف وائل الزيات الشهيد 38.530171315201987كفر

حسن    59231 نصرالدين السيد رضا طاحون   رهف عاطف وائل الزيات الشهيد 392917.5117.517.51877كفر

النجار   59232 محمد اسماعيل طاحون   رواء عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.51314.52019810كفر

ابوشنب    59233 ابراهيم عبدالحميد ابراهيم طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 38291313.57.5201858.5كفر

عيسي    59234 ابوالعنين محمد ابراهيم طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 392919.514.514.75201787.5كفر

النجار    59235 احمد السيد احمد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد نصف26173.59210156كفر

طمان    59236 احمد صلح احمد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر
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الرشيدى    59237 احمد عوض احمد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 3829.515.5141317.51977.5كفر

لشين    59238 محمد محمود احمد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 30.5101055111665.5كفر

عثمان    59239 عبدالجواد ابراهيم السيد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 271874.52.5111865كفر

هتهوت    59240 ابراهيم فتحى السيد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 10.51575.5واحد26942.5كفر

خطاب    59241 فطب عبدالحميد امير طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 29201011413.51466.5كفر

شلبى    59242 عبدالحميد عبدالوهاب حاتم طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 392918.514.513.5201876.5كفر

خليل    59243 محمد عبدالمجيد حموده طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 362113.5114.514.51665كفر

حسن   59244 احمد رأفت طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 41362.5واحد2.5واحد17.56كفر

الحداد    59245 فرغلى ابوالهنا رمضان طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 3118108.57.514.51262كفر

الهجان    59246 السيد محمود سامى طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 25.51557.5417.51562.5كفر

زهران    59247 محمد محمد عصام طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 35.5171010.52161566.5كفر

الفوال   59248 محمد عماد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53017.513.51419.519910كفر

سليمان     59249 عبدالحميد شوقى محمود عمرو طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 3730201312201979كفر

الفقي    59250 ابراهيم سليمان فاروق طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 38.529.519.751414.7519.51983.5كفر

المجاعص    59251 محمد ابراهيم محمد طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 34231411.57.5181665.5كفر

الفقي    59252 عبدالعزيز ابراهيم محمود طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 36.527171412.519.751967.5كفر

عبدالمعطى   59253 شوقى مصطفى طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 3427118315.51955كفر

قطب    59254 على احمد ناصر طاحون   روان عاطف وائل الزيات الشهيد 34.52415.5105.5181865كفر

فراج    59255 محمد حسنين سعيد طاحون   رودينا عاطف وائل الزيات الشهيد واحد2715104.75513127كفر

حنفى     59256 زكى محمد محمد عصام طاحون   رودينا عاطف وائل الزيات الشهيد 34.5251212.57.517.51645كفر

جندية    59257 عبدالعزيز الحسينى احمد طاحون   روضه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.52512.510.57.518.51565كفر

الشاذلى    59258 احمد سعيد احمد طاحون   روضه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.52718117.5201575.5كفر

خلف    59259 عبدالحميد عبداللطيف تامر طاحون   روضه عاطف وائل الزيات الشهيد 33.5281384.515.51575.5كفر
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صيام    59260 احمد سعيد عاطف طاحون   روضه عاطف وائل الزيات الشهيد 3429128.53.5914104كفر

شرف    59261 محمد حسين محمد طاحون   روضه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.530191515201978.5كفر

رمضان    59262 محمد جلل حربى طاحون   روعه عاطف وائل الزيات الشهيد 33.51514.5107.5181667.5كفر

الخولى    59263 محمود عبدالعزيز ايهاب طاحون   رويدا عاطف وائل الزيات الشهيد 393019.514.7515201879.5كفر

عطا    59264 على رمضان رمضان طاحون   رويدا عاطف وائل الزيات الشهيد 36.51619137.5181256.5كفر

عبدالجيد    59265 عبيد عبدالجيد عبيد طاحون   رويدا عاطف وائل الزيات الشهيد 372517.51212.5201987كفر

الجمل    59266 احمد حسن عادل طاحون   رؤى عاطف وائل الزيات الشهيد 382918.514.51519.51987.5كفر

زهران    59267 عبدالرحمن محمد سليمان طاحون   ريم عاطف وائل الزيات الشهيد 38291613.511201787.5كفر

النقراشى    59268 محمد عفيفى محمد طاحون   ريماس عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5301913.51419.51869كفر

شحاته    59269 سالم احمد محمود طاحون   ريهام عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5221811818.51888.5كفر

سليمان    59270 عبدالرحمن احمد مدحت طاحون   ريهام عاطف وائل الزيات الشهيد 29.52614.57.52181857.5كفر

عبودة    59271 عبدالمنعم عبدالسلم شريف طاحون   ريوان عاطف وائل الزيات الشهيد 38301914142019610كفر

بهلول   59272 عبدالرحمن احمد طاحون   زينب عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52815.511.57.5201769كفر

رصد    59273 حسينى رمضان ابراهيم طاحون   ساره عاطف وائل الزيات الشهيد 393016.51414.75201669كفر

السندوبي    59274 محمد عبدالعزيز احمد طاحون   ساره عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5301614.51419.51677كفر

درويش     59275 احمد الدين صلح اشرف طاحون   ساره عاطف وائل الزيات الشهيد 372915.552.518.51577كفر

علي   59276 عبدالعزيز خالد طاحون   ساره عاطف وائل الزيات الشهيد 36.527189.54151946كفر

الفار     59277 احمد سيد مبروك سلمان طاحون   ساره عاطف وائل الزيات الشهيد 383018.51313201955.5كفر

سليمان   59278 على عليوه طاحون   ساره عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019131019.751955كفر

عبدالقادر    59279 محمد يحيى نامر طاحون   ساره عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52618.5138201755كفر

خاطر    59280 ابراهيم عبدالمنعم احمد طاحون   ساميه عاطف وائل الزيات الشهيد 1452.5واحدواحد10531.5كفر

جوده    59281 محمد جمال محمد طاحون   ساميه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52914127.5161853.5كفر

متولى    59282 محمد فايد رفيق طاحون   ساندى عاطف وائل الزيات الشهيد 32.5211313.5815.51765كفر
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ابراهيم    59283 احمد ابراهيم عادل طاحون   سحر عاطف وائل الزيات الشهيد 32.521512511.51885كفر

الشيمى    59284 حسن محمود محمد طاحون   سعاد عاطف وائل الزيات الشهيد 36.5267127.510.51582.5كفر

حسنين    59285 عبدالعزيز محمود ميمى طاحون   سعاد عاطف وائل الزيات الشهيد 27.52910.510.5816.51873كفر

عبدالمجيد    59286 محمد محمد ابراهيم طاحون   سلمى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5302014.514.519.51697.5كفر

البرعي    59287 راشد مساعد عبدالرؤوف طاحون   سلمى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5301112.514201695كفر

السمالوطى    59288 محمود رجب على طاحون   سلمى عاطف وائل الزيات الشهيد 36.52711.51311201985كفر

بسطويسي    59289 محمد ابراهيم محمد طاحون   سلمى عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5301412.510.517.51875كفر

حامدعسكر   59290 احمد محمد طاحون   سلمى عاطف وائل الزيات الشهيد 37.529161412181895كفر

الغرينى    59291 عرابى عبدالعزيز طارق طاحون   سما عاطف وائل الزيات الشهيد 36.52711.512.5918.51975كفر

محمد    59292 عمران مصطفى عبدالنبى طاحون   سما عاطف وائل الزيات الشهيد 36.52712.512.55.519.51995كفر

زايد    59293 عبدالرحيم السيد مصطفى طاحون   سما عاطف وائل الزيات الشهيد 37.530141313191985كفر

فايد    59294 محمد يعقوب اسلم طاحون   سماح عاطف وائل الزيات الشهيد 352818.51312201985كفر

الجندي    59295 ابراهيم عبدالمعطى حمدى طاحون   سماح عاطف وائل الزيات الشهيد 2922712.57.510.51875كفر

مصطفى    59296 محمد عبدالمنعم السيد طاحون   سميه عاطف وائل الزيات الشهيد 31101374.51414.573.5كفر

عثمان    59297 ابراهيم احمد كمال طاحون   سهام عاطف وائل الزيات الشهيد 39.52713.512.51119.51676كفر

الماحى     59298 عبدالعزيز البسيونى شعبان محمد طاحون   سهير عاطف وائل الزيات الشهيد 362710.577.516.51786.5كفر

الصفتى    59299 مليجى عبدالحميد هشام طاحون   سهير عاطف وائل الزيات الشهيد 36241787.517.51786.5كفر

فايد    59300 محمد يعقوب اسلم طاحون   سهيله عاطف وائل الزيات الشهيد 38.53019.514.51319.51997كفر

محمد    59301 عراقى ابراهيم اشرف طاحون   سهيله عاطف وائل الزيات الشهيد 403019.51515201986.5كفر

البنهاوى    59302 عبدربه بلبل مصطفى طاحون   شروق عاطف وائل الزيات الشهيد 32101412111913.573كفر

الطنطاوي    59303 على احمد طاحون   شمسحسن عاطف وائل الزيات الشهيد واحد37.5251412112013.57كفر

مرسى   59304 حماد ابراهيم طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد واحد37.527.51613.51120169كفر

القاضى    59305 على محمد ابراهيم طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد 36.520.514.51111.5201471.5كفر
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سليمان    59306 حسن السيد خالد طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد نصف382716138.519.517.58كفر

محمود    59307 على ابراهيم سامح طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد 30.51511.58.54.516.514.565كفر

شعيب     59308 على مجاور الدين صلح طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد 3718.515.587.51916.575.5كفر

صالح    59309 حسن الدين علء طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد 3725.51211.510.516.518.576كفر

الخباز    59310 على السيد محمد طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد 3011105.5315.51666.5كفر

البيه    59311 ابراهيم حسن محمد طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد 35.525.5105.5219.51475.5كفر

احمد    59312 موسى جابر موسى طاحون   شهد عاطف وائل الزيات الشهيد 382913.58.53.517.51365كفر

الشربتلي    59313 عبدالسلم السيد الحسينى طاحون   شوق عاطف وائل الزيات الشهيد 25.524.521.55.514.565كفر

الشريف    59314 اسماعيل اسماعيل ناجى طاحون   شيرين عاطف وائل الزيات الشهيد 1464.521.512.51175كفر

محمد    59315 عباس ذكى خالد طاحون   شيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 38261611.512.518.51776.5كفر

القراقص    59316 على محمد عادل طاحون   شيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 3620.51087.516.517.575كفر

عبدالمولى    59317 اسماعيل محمود عبدالناصر طاحون   شيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 31.515.5137.58.516.511.562كفر

الله     59318 قسم عبدالبارى محمد عصام طاحون   شيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 36.522.51410.5142014.571.5كفر

ابوعمه    59319 محمد عبدالرؤف محمد طاحون   شيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 352013.57.54.519.513.571.5كفر

محمد    59320 عبدالحميد ابراهيم محمود طاحون   شيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 39.52815.5149.51818.567كفر

ابوغزاله    59321 مصطفى محمد هشام طاحون   شيماء عاطف وائل الزيات الشهيد 3827.515.5149.517.51776.5كفر

السكندراني    59322 كامل مصطفى خالد طاحون   صفاء عاطف وائل الزيات الشهيد 403018.513.514201899.5كفر

الطحاوى    59323 زكى امين مسلم طاحون   صفيه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.53019.51310.519.51777كفر

شلبى    59324 مصطفى محمد عمرو طاحون   ضحى عاطف وائل الزيات الشهيد 28.510.5103.51.51014.551.5كفر

ماضى    59325 محمد رشاد محمد طاحون   عبير عاطف وائل الزيات الشهيد 35.519.513.55.55.5151253.5كفر

عامر    59326 حسن عبدالمنعم فرج طاحون   عزه عاطف وائل الزيات الشهيد 291813.57.551511.563كفر

يونس     59327 محمود الدين عصام محمود طاحون   عصمت عاطف وائل الزيات الشهيد 39.52918.515152017.583.5كفر

الحمامصي    59328 حسن فوزى ماجد طاحون   عفاف عاطف وائل الزيات الشهيد 3515.5109.55.51515.565.5كفر
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البهنسى    59329 محمد سليمان اسامه طاحون   عل عاطف وائل الزيات الشهيد 392715.51315201497كفر

سالمة    59330 حلمى عبدالعزيز السيد طاحون   علياء عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53018.513152015.598كفر

الدين     59331 نور محمود ابوالمحاسن سمير طاحون   علياء عاطف وائل الزيات الشهيد 39291911.512201678.5كفر

البغدادى    59332 حسن محمد عبدالله طاحون   غاده عاطف وائل الزيات الشهيد 38301212916.51576كفر

ابوهانى    59333 محمد حسين على طاحون   غاده عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.51314.51916.5810كفر

ابوالغيط    59334 محمد محمد ابراهيم طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 3419.5107.57.515.513.563كفر

داود   59335 محمد احمد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53016.5121019.514.593.5كفر

حبيب     59336 السيد حسن محمود احمد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 403016.51211201375كفر

نوفل     59337 عبدالنبى حسين مدحت الزهراء طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 282914.57.53.516.51773.5كفر

ابراهيم    59338 مغربى السيد رمضان طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.528.515.51313.52016.573كفر

الجيزاوى    59339 ايراهيم سلمه عصام طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5301913.512201778كفر

كساب    59340 عبده السيد محمد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 373018109.5191486.5كفر

ابوكريمه    59341 خليل درويش محمد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 353016.5108.517.51686.5كفر

غزاله    59342 محمد رجب محمد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.525.517.511.512.519.518.599.5كفر

الغنيمي    59343 محمد عبدالحميد محمد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53016.513.51219.51575كفر

الصباغ    59344 عبداللطيف محمد محمد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52916.514.514.52016.596كفر

خفاجي    59345 جمعه محمد وليد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 33.519.515.5125.5191686كفر

الشريف    59346 حسين محمد وليد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 3828.519.51413.52018.588كفر

على    59347 مختار محمد وليد طاحون   فاطمه عاطف وائل الزيات الشهيد 3121.5189.57.51817.577كفر

الخناوى    59348 على احمد محمد طاحون   فاطيمه عاطف وائل الزيات الشهيد 26.55.5137.5310.51573.5كفر

رحاب    59349 على عبدالحليم شريف طاحون   فدوى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.529.52014.5152018.586كفر

عبدالكريم    59350 السيد مصطفى ابراهيم طاحون   فرح عاطف وائل الزيات الشهيد 39.528.51914.512.519.518.577كفر

ابراهيم    59351 عزب ابراهيم السيد طاحون   فرحه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.526.519.512111918.566كفر
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سلطان    59352 محمد احمد محمد طاحون   فرحه عاطف وائل الزيات الشهيد 32211032.511.51865كفر

قطب    59353 محمد السيد شريف طاحون   فريده عاطف وائل الزيات الشهيد 37241713.5121718.585.5كفر

محمدين    59354 حسن ابوضيف السيد طاحون   قسمه عاطف وائل الزيات الشهيد 32.52410117.510.514.557.5كفر

الخباز    59355 محمود محمود على طاحون   كريمه عاطف وائل الزيات الشهيد 23.511.55.52.52.53.51455كفر

رضوان    59356 ابوبكر احمد نصر طاحون   كريمه عاطف وائل الزيات الشهيد صفر2619124.52.57145كفر

ابوالعل    59357 عبدالمنعم عبدالرازق السيد طاحون   كنزى عاطف وائل الزيات الشهيد 362918.513.513.51914.556.5كفر

رجب     59358 بدوى محمد على شريف طاحون   كنزى عاطف وائل الزيات الشهيد 3528.519141419.51557كفر

المغربى    59359 محمد محمد مصطفى طاحون   كنزى عاطف وائل الزيات الشهيد 34.525.51112.581411.586كفر

حماد    59360 مصطفى محمد بهاء طاحون   لمياء عاطف وائل الزيات الشهيد 29.516.56.512.57.516.51675كفر

عوضجريس    59361 رشدى عادل طاحون   لوريس عاطف وائل الزيات الشهيد 2821.511.55512.51175كفر

حسن    59362 الجاك الهادى اكرم طاحون   ليلى عاطف وائل الزيات الشهيد 2522105.53.510.513.593.5كفر

الشيخ     59363 عثمان عيد محمد المير طاحون   ليلى عاطف وائل الزيات الشهيد 393019.51413.52017.588.5كفر

القمحاوى    59364 على محمد شريف طاحون   ليلى عاطف وائل الزيات الشهيد 31.5231010.5912.51365كفر

بيبرس    59365 محمد عبدالله محمد طاحون   ليلى عاطف وائل الزيات الشهيد 36.523.510.51212.515.51485.5كفر

مرسي    59366 عبدالمعطى زكى ياسر طاحون   ليلى عاطف وائل الزيات الشهيد 27.514119515.51385.5كفر

محمود     59367 محمد انور محمد محمود طاحون   لينه عاطف وائل الزيات الشهيد 3827171310.5201587كفر

محمدعليوه   59368 فتحى محمد طاحون   ماجده عاطف وائل الزيات الشهيد 37281612121912.586.5كفر

حنا    59369 جرجس زاهى عادل طاحون   مارتينا عاطف وائل الزيات الشهيد 37.52715.5101118.52076.5كفر

جوده    59370 زغلول ابراهيم رضا طاحون   مروه عاطف وائل الزيات الشهيد 34.520107.57.5131676كفر

الدهشان    59371 سليمان مصطفى محمد طاحون   مروه عاطف وائل الزيات الشهيد 3928.51914.513.52015.575كفر

عبدالسلم    59372 احمد عبدالسلم محمود طاحون   مروه عاطف وائل الزيات الشهيد 32111082.5710.5810كفر

خليفة    59373 عبدالعاطى احمد نور طاحون   مروه عاطف وائل الزيات الشهيد 33.52110.510.5817.516.575كفر

السماحي    59374 حسن محمد احمد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 3315105312.511.575كفر
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بدوى    59375 عباس محمد احمد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 3930191415201686.5كفر

حسن    59376 محمود احمد اسامه طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 33301411.58.517.511.585كفر

فرغلى    59377 احمد فرغلى السيد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 36.52511.512.5816.511.573.5كفر

ابراهيم    59378 عبدالباسط محمد جمال طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 3329.51311.591917.587.5كفر

ابوحداية    59379 ابراهيم احمد عباس طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52819.51414201597.5كفر

الضبع    59380 محمد عبدالحميد عبدالفتاح طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 30.515117.5413.51467.5كفر
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احمد    59381 على سيد عصام طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 392718.514.513.52015.588.5كفر

عبدالعزيز    59382 السيد ابراهيم علء طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5301914.515201889كفر

محمد    59383 زكى مصطفى علء طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 37.52819.5141319.518.588.5كفر

الشرقاوي    59384 على محمد على طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 33.523.512.59.57.5181578كفر

دسوقي    59385 بسطويسى دسوقى فاروق طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 33.522.513.511.59.5181885كفر

الشورة    59386 احمد ابوالفتح محمد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 3326.513.511.56.5191986.5كفر

موسى    59387 السيد رجب محمد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52918.51414.52017.599كفر

حشيش    59388 محمود سعد محمد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 3526.5137.59.519.51786.5كفر

البلبيلى    59389 على البلبيلى وليد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 3427.5127.57.516.51886.5كفر

علمة    59390 عبدالعزيز احمد اسامه طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 37.52918.5141319.51787.5كفر

هتهوت    59391 محمد ابراهيم السيد طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 3426.511.510.58.515.515.583.5كفر

شلبي    59392 محمد عبدالوهاب ايمن طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 328.5108.581413.593.5كفر

الحلفاوى    59393 حسانين حمدى حاتم طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 351810.51041716.595كفر

جلبان    59394 محمد على عادل طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5261313.58.519.516.586.5كفر

محمود    59395 عبدالسميع فؤاد عبدالسميع طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 24106.57.581714.595.5كفر

خيال    59396 حسين عبدالحليم مجدى طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 34.524.516.5118.51915.586.5كفر

سلطان     59397 صبرى عاصم محمد محمد طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 38.527.519.5141019.518.589كفر

خطاب    59398 عبدالغفور سعيد وائل طاحون   ملك عاطف وائل الزيات الشهيد 36.519.51094181485كفر

عبدالحافظ    59399 عيسى سعيد احمد طاحون   منار عاطف وائل الزيات الشهيد 37.527.57129.5171695.5كفر

فرج    59400 عبدالرسول على حسن طاحون   منار عاطف وائل الزيات الشهيد 29.521.57.59.58191576.5كفر

محمد    59401 على رزق على طاحون   منار عاطف وائل الزيات الشهيد 241667.54.561975كفر

ابوخشيم    59402 مبروك رمضان احمد طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 382810.58101918.588.5كفر

احمد     59403 ابوالفتوح فتحى ابراهيم الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3721107.54.519.51787كفر
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احمد     59404 مرسى عبدالرازق اسامه الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.526.519.51413.5201986.5كفر

علي     59405 السباعى محمد اشرف الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 362414139191877كفر

عبدالرحيم     59406 عبدالمجيد محمد السيد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 34.52018108.518.517.583.5كفر

عمرو     59407 رمضان مرسى جابر الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 302516.583.518.516.575كفر

محمود     59408 محمد شعبان حسن الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.528.519.511.514.519.517.567كفر

حجاج     59409 محمد عبدالمنعم سامى الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 36.526.519.513.514181967كفر

مطاوع     59410 اسماعيل محمد سعيد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3017.515.5931015.573كفر

محمود     59411 ابراهيم عبدالحميد صالح الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3523.514.5103.5131765كفر

الطباخ     59412 ابوالنصر جميل صبرى الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.521147.54.515.517.565كفر

الهنداوى     59413 احمد محمد طارق الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 383015.514.51118.51875كفر

وهيبه     59414 محمد محمد طارق الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.53017.51414.752018.586كفر

نوفل     59415 محمد فاروق عادل الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 311512.58.57.51915.575كفر

احمد     59416 عبدالرازق محمد عادل الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 393019.5131219.52097كفر

ابوكحلة    59417 سالم عطيه الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.51414.752019.598.5كفر

النواجي     59418 محمد جلل عمرو الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

السكندرانى     59419 محمد احمد عوض الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.5241913.514.5201893.5كفر

المدبولي     59420 احمد زكى محمد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.528.519.51515201983.5كفر

النجومى     59421 محمد شاكر محمد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.751515202085.5كفر

الرب      59422 جاد محمد عبدالفتاح محمد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 372717.511.5132016.581.5كفر

سليمان      59423 احمد سيد على محمد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 36.52518.599.517.519.585كفر

المهدى     59424 عبدالعزيز ماهر محمد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.527.518121019.516.572كفر

احمد     59425 عبدالموجود ممدوح محمد الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.528201211191785.5كفر

سليم     59426 صالح عامر محمود الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 362617.599.51918.585.5كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2777

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

مصطفي     59427 عبدالله محمد محمود الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 39.528.519.51515201985.5كفر

فرج     59428 محمود محمد محمود الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 34.526108.59121973.5كفر

مطر     59429 احمد محمد مدحت الله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 32255881618.543.5كفر

الحلوجى    59430 الشحات محمد تامر طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 372817.512.51219.519810كفر

حسان    59431 احمد محمدرضا خيرى طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3927.519.513.5142019.5810كفر

شاهين     59432 السيد عبدالسلم محمد لله طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3420.510104121669كفر

ابوشوشة    59433 ابراهيم ابراهيم محمد طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3930191412.5201979كفر

ربيع    59434 حسين عبدالمنعم محمد طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 39301912.512.519.518710كفر

طايل    59435 على عبدالمنعم محمد طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3930181313.52019.5810كفر

حموده    59436 محمد وصفى مصطفى طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52818.513.58.519.518.569.5كفر

المغربي    59437 عبدالحميد شعبان ياسر طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 3617.519.512816.518.556.5كفر

نوار    59438 يحى يونس يحى طاحون   منه عاطف وائل الزيات الشهيد 31.511128.5916.51748كفر

شرف    59439 حسين عبدالحميد طه طاحون   منى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5302014.515201989كفر

الحداد    59440 عبدالشافى عبدالعزيز جمال طاحون   مى عاطف وائل الزيات الشهيد 25.513.51133.51016.545.5كفر

الشرقاوي    59441 ابراهيم عبدالعزيز مبروك طاحون   مى عاطف وائل الزيات الشهيد 327534.510.51855.5كفر

دسوقى    59442 ابراهيم دسوقى محمود طاحون   مى عاطف وائل الزيات الشهيد 306.5632.57.516.555كفر

خليل    59443 مرسى محمد مرسى طاحون   مى عاطف وائل الزيات الشهيد 393019.51414.52018.578كفر

ابراهيم    59444 فؤاد محمد عبدالعزيز طاحون   مياده عاطف وائل الزيات الشهيد 30111097.51117.555.5كفر

شقيطه    59445 توفيق حسين عماد طاحون   مياده عاطف وائل الزيات الشهيد 3025107.57.513.519.579.5كفر

سليم    59446 على محمد على طاحون   ميار عاطف وائل الزيات الشهيد 382915131019.51989.5كفر

عسفان    59447 امين محمد خالد طاحون   ميرنا عاطف وائل الزيات الشهيد 38286.59.57.513.51988كفر

ابراهيم     59448 الدين زين على سمير طاحون   ميرنا عاطف وائل الزيات الشهيد 392718.5139.519.51887.5كفر

الشرقاوى    59449 عبدالسلم محمد عمر طاحون   ميرنا عاطف وائل الزيات الشهيد 35.520.51483161887.5كفر
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شلبى    59450 محمد عبدالرحمن محمد طاحون   ميرنا عاطف وائل الزيات الشهيد 36.527.510.59.510161967.5كفر

السيد    59451 احمد عبدالله محمد طاحون   ميرنا عاطف وائل الزيات الشهيد 39301813.513.52018.597.5كفر

ابوعجيله    59452 عبدالمقصود مصطفى محمد طاحون   ميرنا عاطف وائل الزيات الشهيد 393019.51414.5201998.5كفر

البيباني    59453 ابراهيم محمد خالد طاحون   نادره عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5141512.5121816.577.5كفر

السيد   59454 اسماعيل السيد طاحون   نادين عاطف وائل الزيات الشهيد 33.58.51112.58.561787.5كفر

بدوى    59455 زكى فوزى ايهاب طاحون   نادين عاطف وائل الزيات الشهيد 3829.5191514.52018.589كفر

خضير    59456 عبدالباقى عبدالكريم خضير طاحون   نادين عاطف وائل الزيات الشهيد 39.53019.51514.752018.578.5كفر

النجار    59457 فرحات ابراهيم محمد طاحون   نادين عاطف وائل الزيات الشهيد 39.526.516.513.51319.51998.5كفر

ادم    59458 احمد ابوالفتوح هشام طاحون   نادين عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5301914.51419.519.598كفر

وهيبه    59459 عبدالمقصود سعيد هشام طاحون   نادين عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5261512.58.517.51897كفر

خضره    59460 عبدالرحمن محمد احمد طاحون   ناديه عاطف وائل الزيات الشهيد 3926.515.51311.517.51996.5كفر

علي    59461 على ابراهيم صلح طاحون   ناديه عاطف وائل الزيات الشهيد 36.529139.57.5171986.5كفر

خليل    59462 صباح احمد عاطف طاحون   ناديه عاطف وائل الزيات الشهيد 37.522.5127.57.518.516.597.5كفر

السيد    59463 عبدالعزيز السيد ميمى طاحون   ناديه عاطف وائل الزيات الشهيد 29.5135.57.55.5101097كفر

العشيري     59464 ابراهيم توفيق محمد شريف طاحون   نانسى عاطف وائل الزيات الشهيد 33.513.57.55.55.512.515.597كفر

البوشي    59465 مصطفى عراقى مجدى طاحون   نانسى عاطف وائل الزيات الشهيد 3826.518.512.513.51918.597كفر

ابوسيف    59466 حامد حافظ حامد طاحون   ناهد عاطف وائل الزيات الشهيد 26.51010.53.5514.51796كفر

نجم    59467 عوض عبدالرازق هشام طاحون   نبيله عاطف وائل الزيات الشهيد 3629.51813.513.5191986كفر

البيه    59468 فرغلى حسن حمدى طاحون   نجاه عاطف وائل الزيات الشهيد 3324.518104.51317.576كفر

السروى    59469 اسماعيل طه خيرى طاحون   نجاه عاطف وائل الزيات الشهيد 27.510.55.53.5410.516.576.5كفر

الشاذلى    59470 احمد سمير عصام طاحون   نجاه عاطف وائل الزيات الشهيد 28.51369.551017.586كفر

على    59471 محمد سالم محمد طاحون   نجلء عاطف وائل الزيات الشهيد 29.56.55.55261665كفر

عامر    59472 سالم سعيد خالد طاحون   نجوى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.528181512.52016.577.5كفر
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الديب     59473 محمد ابوالفتوح محمد اسلم طاحون   ندا عاطف وائل الزيات الشهيد 39.526.519.751415201889.5كفر

ابوعالمه   59474 عبدالعزيز ابراهيم طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 31.514.51098121889.5كفر

التلوى    59475 على السيد احمد طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 27.57.555.55.512.51786.5كفر

ابوحديد     59476 يوسف رفعت محمد احمد طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 39291815132019710كفر

كامل    59477 محمد سعيد اشرف طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 3057.584.51114.577.5كفر

شحطيط    59478 حسن عطيه الدسوقى طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 27.55.57.5531013.577.5كفر

العشري    59479 احمد محمد السيد طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 3816.51310.59.518.51787.5كفر

صالح    59480 عبدالرازق محمد السيد طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 34.514.5783.516.51663.5كفر

نوفل    59481 محمد فاروق بسيونى طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 31.518.512.513814.517.565كفر

الجمل    59482 فريد محمد جمال طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 24945613.51767.5كفر

الجالى    59483 عبدالقوى صلح طارق طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 3829.575.57.518.517.587كفر

المصيلحى    59484 عبدالهادى احمد عبدالهادى طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 38281813.511.519.518.585.5كفر

الله     59485 رحمه السيد محمود عصام طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 383012.5117.517.51885كفر

دسوقى    59486 محمد دسوقى محمد طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 3264.53.541317.575كفر

ابوكريمة    59487 خليل حسين محمود طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 298.5107.53712.587كفر

مصطفى    59488 اسماعيل محمود منصور طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 3929.519.51514.52019.5710كفر

المهدي    59489 ابراهيم شكرى وائل طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 39.529.519.515152019.599.5كفر

الملح    59490 محمد ابراهيم وليد طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 311267.57.51712.598كفر

المزين    59491 ابراهيم السيد وليد طاحون   ندى عاطف وائل الزيات الشهيد 32.59.5105.58.517.516.598.5كفر

محمود    59492 محمد امين اشرف طاحون   نرمين عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5292014.5152018.51010كفر

خليفه    59493 محمد عبدالعليم ابراهيم طاحون   نسمه عاطف وائل الزيات الشهيد 382814.510.58.5191799كفر

دسوقى    59494 ابراهيم دسوقى رفعت طاحون   نسمه عاطف وائل الزيات الشهيد 3312.5104.5510.513.567كفر

خضر    59495 محمد سعيد محمد طاحون   نسمه عاطف وائل الزيات الشهيد 35.59.5107.551515.596.5كفر
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الصعيدي    59496 رمضان محمد ابراهيم طاحون   نغم عاطف وائل الزيات الشهيد 37.528.57.5127.514.517.599.5كفر

بريك     59497 عبدالجليل محمد رياض حامد طاحون   نغم عاطف وائل الزيات الشهيد 37.5281914102018.599.5كفر

عبدالمقصود   59498 محمد السيد طاحون   نهى عاطف وائل الزيات الشهيد 359.512.598.51816.596كفر

محمد    59499 احمد محمد جمال طاحون   نهى عاطف وائل الزيات الشهيد 3627.513.5139191696.5كفر

احمد    59500 محمد محمود عابد طاحون   نهى عاطف وائل الزيات الشهيد 30.514.57431315.587.5كفر

عبداللطيف    59501 صبرى محمود اسلم طاحون   نور عاطف وائل الزيات الشهيد 36.528.513.5121419.517.589.5كفر

خليل     59502 ابواليزيد محمد العابدين زين طاحون   نور عاطف وائل الزيات الشهيد 362814.514141914.579.5كفر

الديب     59503 عبدالغفور نظير محمد صفوت طاحون   نور عاطف وائل الزيات الشهيد 3629.512.511.58181689كفر

الشامى    59504 انور محمود وليد طاحون   نورا عاطف وائل الزيات الشهيد 2075.53.526.514.577كفر

ابراهيم    59505 عبدالرحمن ابراهيم احمد طاحون   نوران عاطف وائل الزيات الشهيد 3512.511.5107.514.51976كفر

محجوب    59506 اشرفشمسمحمد طاحون   نوران عاطف وائل الزيات الشهيد 37.530191112.5201869.5كفر

الملواني     59507 عبدالقادر حلمى الدين عماد طاحون   نوران عاطف وائل الزيات الشهيد 31.511115.253.5141668كفر

خليفه    59508 عبدالرحمن محمد محمود طاحون   نوران عاطف وائل الزيات الشهيد 2812114.255141588.5كفر

ابوشوبه    59509 مرسى حماد ابراهيم طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 373019.51514.5201798.5كفر

جسرها    59510 على فاروق احمد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 35.52918811.5201868.5كفر

حسان    59511 عبدالمقصود جابر السيد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد واحد3412134.75310148كفر

بسيونى    59512 حسن محمد حسن طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 33.528157.54.51015.576كفر

حجاج    59513 محمد عطيه صلح طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 3623.510.5121319.51271.5كفر

احمد    59514 ابواليزيد محمد عبدالوهاب طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 39291913.514.7518.515.582.5كفر

ابوغزه    59515 محمد زكى على طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 3516.5133.52.51615.582.5كفر

محمد    59516 بيومى ابوالعينين محمد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 31.51311.58.57.515.51383كفر

خليفه    59517 عبدالعاطى الرفاعى محمد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 34.522.51211111517.589كفر

كرمل    59518 عباس حسن محمد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 34.5251812.58.516.51695.5كفر
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عطيه    59519 على عبدالعاطى محمد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 36281811.510.5191698.5كفر

ابوبكر    59520 السيد محمد محمد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 3214.510.55.57.5141784.5كفر

على     59521 صالح ابوالمواهب محمد مدحت طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 38.529.516.514.514.5181697كفر

عرفة    59522 عبدالمنعم محمد وليد طاحون   نورهان عاطف وائل الزيات الشهيد 101462.5واحد27105.51.5كفر

فرج    59523 محمد الشحات عمرو طاحون   نورين عاطف وائل الزيات الشهيد 39.5301914152018.599كفر

حشاد    59524 رضوان محمد احمد طاحون   نيره عاطف وائل الزيات الشهيد 383019.5131419.51783.5كفر

بركات    59525 عبدالهادى محمود اكرامى طاحون   نيره عاطف وائل الزيات الشهيد 28.58.511.557.5101582كفر

فراج    59526 حسن عبدالمجيد امين طاحون   نيره عاطف وائل الزيات الشهيد 38.529201315201996كفر

الشوربجي    59527 محمد السيد محمد طاحون   نيره عاطف وائل الزيات الشهيد صفر2613104.752.754147كفر

صالح    59528 عياد فرج مرضى طاحون   نيره عاطف وائل الزيات الشهيد 29.519.5127.54.51415.588.5كفر

عيسى    59529 حسانين محمود خالد طاحون   هاجر عاطف وائل الزيات الشهيد 39.530201515202089.5كفر

فاضل    59530 عابد محمد على طاحون   هاجر عاطف وائل الزيات الشهيد 36.525.517.512141818.595.5كفر

الفقى    59531 احمد سليمان مبروك طاحون   هاجر عاطف وائل الزيات الشهيد 39.530191413.5191985.5كفر

حنوره    59532 محمد احمد محمد طاحون   هاجر عاطف وائل الزيات الشهيد 34.524.513.511.58.518.51783كفر

فياض    59533 السيد محمد مدحت طاحون   هاجر عاطف وائل الزيات الشهيد 39.528.517141118.51886.5كفر

جسرها    59534 محمد محمد مصطفى طاحون   هاجر عاطف وائل الزيات الشهيد 3118.510.57.591314.573كفر

حسن     59535 صالح الدين كمال ابراهيم طاحون   هايدى عاطف وائل الزيات الشهيد 3829.519.513.51419.51683كفر

الحصاوي    59536 محمد عبدالقوى محمد طاحون   هايدى عاطف وائل الزيات الشهيد 34.519.51613.51018.51787.5كفر

ابراهيم    59537 عبدالوهاب ابراهيم احمد طاحون   هبه عاطف وائل الزيات الشهيد 33221285.510.51573.5كفر

لشين     59538 محمد عبدالمغنى فتحى الله طاحون   هبه عاطف وائل الزيات الشهيد 24.515.57.57.53.510.51262.5كفر

خليل    59539 عبدالجليل امام حسن طاحون   هبه عاطف وائل الزيات الشهيد 25.522.510.57.551214.584.5كفر

ابراهيم    59540 السيد عبدالعزيز خميس طاحون   هبه عاطف وائل الزيات الشهيد 36.528.51712.514.7519.51663كفر

الطنوبي    59541 احمد السيد محمد طاحون   هبه عاطف وائل الزيات الشهيد 38291813151615.584كفر
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الجرم    59542 على ابراهيم احمد طاحون   هدى عاطف وائل الزيات الشهيد 34.522.517.514.51519.519.574.5كفر

على    59543 رمضان عبده حسين طاحون   هدى عاطف وائل الزيات الشهيد 2720.5107.53.5121673.5كفر

جبر    59544 عبدالفتاح سعيد محمد طاحون   هدى عاطف وائل الزيات الشهيد 27712.54.52151572.5كفر

جاد    59545 حافظ عبدالحليم خالد طاحون   هدير عاطف وائل الزيات الشهيد 3829.5191414.5201787كفر

ابوشوشه    59546 محمد محمود محمد طاحون   هدير عاطف وائل الزيات الشهيد 1.56.512.562.5واحد231310كفر

عبدالمقصود    59547 على مبروك اسامه طاحون   همس عاطف وائل الزيات الشهيد 3728.51610.57.516.51776.5كفر

جسرها    59548 رجب محمد باسم طاحون   همس عاطف وائل الزيات الشهيد 38.530181111.519.519.586كفر

حجازى    59549 على عبدالمنعم رمضان طاحون   هنا عاطف وائل الزيات الشهيد 36.52417.58.57.51613.583كفر

يوسف    59550 عبدالرحمن رجب عارف طاحون   هويدا عاطف وائل الزيات الشهيد 37.530168919.517.586كفر

عبدالله    59551 محمد عبدالله طلعت طاحون   هيام عاطف وائل الزيات الشهيد 3121.51042.51215.573كفر

سنبل    59552 احمد ابراهيم ابراهيم طاحون   وديان عاطف وائل الزيات الشهيد 36301813.512.51818.575كفر

بتن    59553 السيد راغب وليد طاحون   ورده عاطف وائل الزيات الشهيد 38.528.51614.51318.519.577.5كفر

الشناوي    59554 محمد مصطفى مصطفى طاحون   وفاء عاطف وائل الزيات الشهيد 3021.511.59.5121216.576.5كفر

مرسى    59555 عبدالحليم عادل احمد طاحون   يارا عاطف وائل الزيات الشهيد 29.518107.53.510.515.564.5كفر

ابراهيم    59556 احمد عبدالفتاح احمد طاحون   يارا عاطف وائل الزيات الشهيد 3422137.55.51615.585كفر

عيد    59557 عبدالمجيد محمد مصطفى طاحون   يارا عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52913121517.512.575كفر

خليل    59558 حسن خيرى جلل طاحون   ياسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 3724.513.510810.516.575.5كفر

العبد    59559 احمد عبدالغفور سامى طاحون   ياسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 31.520118.591610.576كفر

ابواحمد    59560 السيد رياض عبدالرحمن طاحون   ياسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 36.527.515.5111015.51776كفر

السروى    59561 احمد محمود عصام طاحون   ياسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 35.527.51699.516.56.574.5كفر

جاد    59562 على اسماعيل عيد طاحون   ياسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 393019.5111418.516.576كفر

القديم    59563 محمد شعبان محمد طاحون   ياسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 38.52519.59.511.519.51975.5كفر

ابوخليوه    59564 مبروك عبدالخالق مبروك طاحون   يمنى عاطف وائل الزيات الشهيد 3929.519.512.514202075كفر
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ابراهيم   59565 رضوان رمضان العدادية ابراهيم الزيات كفرالقصار 332915.51313.51516.568.5كفر

موسي    59566 محمد ابراهيم محمد العدادية ابراهيم الزيات كفرالقصار 34201813.51516.51579كفر

مطر    59567 محمد سليمان محمد العدادية ابراهيم الزيات كفرالقصار 23.52311107.5101679كفر

عبدالسلم     59568 موسى الله فتح نبيه العدادية ابراهيم الزيات كفرالقصار 11107.57.524.53.578.5كفر

مصطفي    59569 قطب ابراهيم وائل العدادية ابراهيم الزيات كفرالقصار 36.51917.51413171979.5كفر

الشرقاوى    59570 السيد محمد السيد العدادية احمد الزيات كفرالقصار 261410104.51011710كفر

عوض    59571 عبدالحميد عبدالنبى عبدالعزيز العدادية احمد الزيات كفرالقصار 22.514117.5311.58.5710كفر

عبدالله    59572 عبدالقوى حسن عبدالقوى العدادية احمد الزيات كفرالقصار 3927.51914152019.5710كفر

موسي    59573 محمد صبرى عبدالله العدادية احمد الزيات كفرالقصار 393019.751514.752017.5710كفر

عبدالله    59574 محمد عباس محمد العدادية احمد الزيات كفرالقصار 301814.5911.511.514.553كفر

رضوان    59575 ابراهيم رضوان محمود العدادية احمد الزيات كفرالقصار 36.527.517.51314151563كفر

راضي    59576 حسن عبدالحليم علء العدادية حسن الزيات كفرالقصار 302212.5111017.51563كفر

الدين     59577 جمال على فتحى ايمن العدادية خالد الزيات كفرالقصار 2017.57.57.55.57.513.562.5كفر

ضو    59578 عبداللطيف خميس عبداللطيف العدادية خميس الزيات كفرالقصار 23.515.51087.5101062كفر

عبدالله    59579 احمد عبدالؤوف السيد العدادية عبدالرؤوف الزيات كفرالقصار 3929201414.519.51763.5كفر

احمد     59580 سيد مصطفى السيد ابراهيم العدادية محمد الزيات كفرالقصار 1317.512.547.578.573كفر

حسان    59581 على محمد احمد العدادية محمد الزيات كفرالقصار 19.516105.57.5101473كفر

عبدالغفار    59582 محمد محمد احمد العدادية محمد الزيات كفرالقصار 36.52417151319.516.578.5كفر

محمد    59583 سعد عادل سعد العدادية محمد الزيات كفرالقصار 37.524.518.5151317.517.577.5كفر

الشلبي    59584 مبروك عبيد طاهر العدادية محمد الزيات كفرالقصار 3011.5107.59101467كفر

حمد    59585 محمد على عادل العدادية محمد الزيات كفرالقصار 32.517169.51011.51563.5كفر

عبدالغفار    59586 مصطفى محمد عبدالغفار العدادية محمد الزيات كفرالقصار 3025.513.5107.51413.564كفر

مصطفي    59587 راضى محمد محمود العدادية محمد الزيات كفرالقصار 33.522.512111115.516.567كفر
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الكاشف    59588 مصطفى سالم مصطفى العدادية محمد الزيات كفرالقصار 26.513.511.55.5513.513.551.5كفر

عموش    59589 على محمد ياسر العدادية محمد الزيات كفرالقصار غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

عبدالغفار    59590 مصطفى احمد محمود العدادية مصطفى الزيات كفرالقصار 35.523.5191314.516.51564كفر

علي    59591 ابراهيم مسعد ابراهيم العدادية اروى الزيات كفرالقصار 36.52918.51314201867.5كفر

الشاعر    59592 ابراهيم السيد ابراهيم العدادية اسماء الزيات كفرالقصار 32.51613.51110.5161666.5كفر

ابوشنب    59593 محمد محمد اسماعيل العدادية اسماء الزيات كفرالقصار 37.528.519151519.7519.567كفر

عبدالحافظ    59594 طه محمد عيسى العدادية اسماء الزيات كفرالقصار 332014.512.510131566كفر

عيد    59595 مرسى عبداللطيف على العدادية اميره الزيات كفرالقصار 3729.519129.519.51673كفر

الباجه    59596 احمد يوسف رضا العدادية ايمان الزيات كفرالقصار 33.515.511.583.51013.577.5كفر

عطا    59597 عبدالعاطى على محمد العدادية حبيبه الزيات كفرالقصار 34.51914.58.5410.51477.5كفر

موسي    59598 محمد عبدالعليم محمد العدادية حسناء الزيات كفرالقصار 14.5744.533.56.575كفر

حسين    59599 محمد فتحى محمد العدادية حنين الزيات كفرالقصار 3417107.57.5131776كفر

خليل    59600 محمد عطيه ابراهيم العدادية رانيا الزيات كفرالقصار 19.512.5102.534.510.576كفر

ابوسيف    59601 محمد عبدالمنعم ابراهيم العدادية رحاب الزيات كفرالقصار 3720.510.59.57.5131567كفر

الدين     59602 جمال على فتحى خالد العدادية رهف الزيات كفرالقصار 3827.511.510.54.510666.5كفر

عبدالله    59603 محمد فتوح احمد العدادية روان الزيات كفرالقصار 38.524.511.59.58.51314.585كفر

موسي    59604 مصطفى محمد مصطفى العدادية روان الزيات كفرالقصار 27.518.5611.5121011.585.5كفر

موسي    59605 ايوب احمد سامى العدادية زيزى الزيات كفرالقصار 39.5301613.511.515.51687كفر

علي    59606 محمد ابراهيم رشاد العدادية سهير الزيات كفرالقصار 38.524.51612.510.5101178كفر

اسماعيل    59607 زكريا عدلى زكريا العدادية عبير الزيات كفرالقصار 392919151519.51578.5كفر

الشوريه    59608 عبدالعزيز عبدالقوى محمد العدادية فاطمه الزيات كفرالقصار 35.521.513.57.5511.514.576كفر

محمد    59609 مصطفى محمد اسامه العدادية مريم الزيات كفرالقصار 37.52919.51514.5201778.5كفر

علي    59610 ابراهيم مصطفى محمد العدادية ملك الزيات كفرالقصار 393019.51515201978.5كفر
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ضو    59611 عبداللطيف خميس السيد العدادية ناديه الزيات كفرالقصار 3119.517127.51312.565كفر

مطر    59612 حسين سعد حسين العدادية نغم الزيات كفرالقصار 362016.514.511101587.5كفر

عبدالغفار    59613 ابراهيم عبدالعزيز محمود العدادية هناء الزيات كفرالقصار 3620148.5111812.576.5كفر

اسماعيل    59614 كمال رشدى اسماعيل العدادية وسام الزيات كفرالقصار 36.526.516.51413.5191887.5كفر

الفقي     59615 محمد قطب حسان محمود واليمان احمد الزيات العلم 3829.516.513152011.585كفر

جبريل   59616 حسنين حسنين واليمان اياد الزيات العلم 34.52819.513131917.575.5كفر

الهمسه    59617 رمضان عاطف محسن واليمان عاطف الزيات العلم 3828151313.518.51669كفر

الشافعى   59618 عبدالحفيظ صلح واليمان مازن الزيات العلم 2910.5734111267.5كفر

الترساوى     59619 امام رفعت محمد امام واليمان مهاب الزيات العلم 38.529.518.51213191176كفر

الجنجيهى    59620 احمد عبدالغفار علء واليمان الء الزيات العلم 28.5297.554.51018.555كفر

رصد    59621 السيد عبدالمطلب سلمه واليمان امينه الزيات العلم 3519.510119.5181766.5كفر

الفيشاوي   59622 عبده اسماعيل واليمان انجى الزيات العلم 36.52918.51413.52015.576كفر

العناني    59623 محمد ابراهيم ناصر واليمان ايه الزيات العلم 36.53019.51414.52011.569كفر

الشرقاوى    59624 عبدالله حمدى عبدالله واليمان حبيبه الزيات العلم 3826.55.51213151365.5كفر

يحيى   59625 رياض ابراهيم واليمان حنين الزيات العلم 24.512.5108910.51375.5كفر

فرج    59626 على منصور رمضان واليمان شهد الزيات العلم 3317.5104.59191387.5كفر

الفقى    59627 قطب حسان محمد واليمان مريم الزيات العلم 319.51011.58.5161045.5كفر

يحيي     59628 على احمد محمد الله واليمان منه الزيات العلم 3523105.55.5161172.5كفر

محمد    59629 السيد عبدالله خالد واليمان نادين الزيات العلم 3228107.54.51811.582.5كفر

الفقى    59630 عبدالنبى ابوالفتح محمد واليمان نمير الزيات العلم 35211010.59.51613.588كفر

سليمان    59631 محمد سليمان محمد واليمان ياسمين الزيات العلم 383019.512.512.52017.587كفر

سلم   59632 عبدالصمد طلعت لندالمشتركة عمر الزيات بيبى 38.53019131519.518.567كفر

عيد      59633 احمد الدين جمال محمد محمد لندالمشتركة كريم الزيات بيبى 3929191414.52019.5610كفر
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الحبال    59634 ابراهيم اسماعيل عبدالحميد لندالمشتركة محمد الزيات بيبى 393015.513.513.51918.578.5كفر

الشوره    59635 محمد حسن عبدالمنعم لندالمشتركة محمد الزيات بيبى 22.5171095.516.51356.5كفر

شحاته    59636 محمد عبدالعزيز محمود لندالمشتركة محمد الزيات بيبى 30.5291511.5918.513.566.5كفر

نصرالدين    59637 احمد محمد محمد لندالمشتركة مروان الزيات بيبى 3428121413.519.516.576كفر

حسين     59638 محمد على تامر الدين لندالمشتركة نور الزيات بيبى 383017.514.5152018.589.5كفر

سعفان    59639 حسن عطيه رضا لندالمشتركة يوسف الزيات بيبى 322815.514.54.51814.569.5كفر

عيد    59640 سعد فوزى سامح لندالمشتركة يوسف الزيات بيبى 38.53017.514.51519.518810كفر

عبدالبر     59641 عبدالرحمن محمد الدين ضياء لندالمشتركة شروق الزيات بيبى 39.5302014.514.752018.5810كفر

موسى     59642 ابوالفتوح ابراهيم حسين الزهراء لندالمشتركة فاطمه الزيات بيبى 24185.594.51312.586كفر

عزالدين    59643 حسن عبدالنبى احمد لندالمشتركة مريم الزيات بيبى 39.5301814.51519.519810كفر

ابراهيم     59644 ابراهيم الدين صلح ابراهيم لندالمشتركة نادين الزيات بيبى 35.529171413191698كفر

محمد    59645 نصر محمد حسن الزيات ابراهيم 35.522.510.57.54.51917.567كفر

عفيفى     59646 محمد عبدالستار عبدالتواب رضا الزيات ابراهيم 36.522.5109918.518.567.5كفر

الشوره    59647 عبدالله ابراهيم صبحى الزيات ابراهيم 33.52713.5127.5201777كفر

القط     59648 محمود محمود عبدالعزيز عبدالسلم الزيات ابراهيم 33.5217.57.57.517.515.563كفر

الوكيل    59649 محمد ابراهيم على الزيات ابراهيم 21.511108.591714.552.5كفر

زقزوق    59650 محمد ممدوح محمد الزيات ابراهيم 22.5267.54.5414.513.553.5كفر

سعفان     59651 حسن عطيه عيد ابراهيم الزيات احمد 12.52177.5313.51275كفر

حسن     59652 الشيخ محمد محمود ابوبكر الزيات احمد 34.53011129201145كفر

الشاذلى    59653 عبدالغنى فريد الشحات الزيات احمد 38.53019.7512.5152015710كفر

خاطر      59654 احمد العشرى فتحى محمد العشرى الزيات احمد 393019.51113201671.5كفر

بكر    59655 محمد عبدالفتاح ايمن الزيات احمد 3527139.57.518.51752كفر

عليوه    59656 ابراهيم سالم جمال الزيات احمد 3828.514.51410.519.51996كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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عبداللطيف     59657 عبدالقوى محمود الدين حسام الزيات احمد 34.526.511.57.5122019.586.5كفر

عبداللطيف    59658 محمود محمد حسين الزيات احمد 33.5237.57.512.517.511.573كفر

القصاص    59659 عبدالحليم عبدالسلم خالد الزيات احمد 352410.55.5418.51463.5كفر

ابوشنب    59660 نصير محمود خالد الزيات احمد 3222.57.547.5191775كفر

عبداللطيف    59661 عبدالفتاح جلل سامح الزيات احمد 35.52710.59.512.52015.585كفر

الكاشف    59662 عبدالله الرفاعى سامى الزيات احمد 31.52712.59.53.5201475.5كفر

هجرس    59663 محمود احمد سعيد الزيات احمد 39291912.5152013.565كفر

عمار    59664 عبدالعليم قطب سمير الزيات احمد واحد28.52015.57.57.519105كفر

الجنيدى     59665 احمد مصطفى سعيد طارق الزيات احمد 3525.514.53.551812.558كفر

ماضى     59666 محمد طلبه عبدالنبى طلبه الزيات احمد 3519.5117.57.512.516.588كفر

شاهين    59667 طه ابراهيم طه الزيات احمد 38.52111.510.513.51913.588كفر

الشمونى    59668 محمد عطيه عادل الزيات احمد 308.510.542.5109.589كفر

شعبان    59669 مصطفى عبدالمجيد عاطف الزيات احمد 3726.5158.58.52013.5710كفر

مرعى    59670 عبدالعاطى سليمان عبدالعاطى الزيات احمد 39.530191515201698.5كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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عبداللطيف   59671 عبدالعاطى عبدالغفور الزيات احمد 2610.5352.5107.577.5كفر

الحاج    59672 احمد عبدالعزيز عبدالغنى الزيات احمد 3929.52014.514.519.51888.5كفر

الفقى    59673 عبدالمعطى سالم عبدالمعطى الزيات احمد 372919.514.5142015.579كفر

رحاب     59674 عبدالفتاح محمود محمد على الزيات احمد 1.5566.5نصفنصف6.54.55كفر

اسماعيل     59675 محمد احمد الدين عماد الزيات احمد 37.527.51387.5201489.5كفر

عمار    59676 حسن عبدالغنى محروس الزيات احمد 38.5301512.5152017.589.5كفر

طعيمه    59677 محمد احمد محمد الزيات احمد 33.519.56.584.51511.589.5كفر

الله      59678 جاب عمر الله جاب محمد الزيات احمد 36.526.5121311201489كفر

محمد    59679 احمد حسنى محمد الزيات احمد 38.5301814.514201389.5كفر

هجرس    59680 عبدالعاطى حمدى محمد الزيات احمد 31.525.5121114.5191089.5كفر

غراب    59681 محمد رجب محمد الزيات احمد 31.5207.57.59.51413.577كفر

حواشهجرس     59682 محمد عبدالحميد محمد الزيات احمد 38.52919.7514.51419.51389كفر

الفقى     59683 على على عبدالمنعم محمد الزيات احمد 35.519.51013.51014.51289كفر

النحراوى     59684 درويش ابواليزيد فهيم محمد الزيات احمد 3927.512.51013191168.5كفر

الفقى     59685 محمد عبدالعزيز محمد محمد الزيات احمد 38.52711.510.5121715.569كفر

الحصاوى    59686 السيد احمد محمود الزيات احمد 3411117.58131059.5كفر

ابوعبيه    59687 محمود محمد محمود الزيات احمد 372410147.5191368.5كفر

عبدالعال    59688 محمد محمد مصطفى الزيات احمد 36.525.51014.57.518.514.578كفر

زينه    59689 محمود رياض نزيه الزيات احمد 38301914.51519.516.579كفر

الجزار     59690 حسن محمد محمد احمد الزيات ادهم 3625.51513.510.52016.578كفر

الشرقاوى    59691 على محمد رضا الزيات ادهم 28131021.51012.577كفر

خلف    59692 عبدالحميد ابوالفتوح محمود الزيات ادهم 34.524148.55.517.51387.5كفر

هتهوت    59693 رمضان عطيه رمضان الزيات اسامه 3620.515.5121119.51398كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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المل    59694 حسين على سعيد الزيات اسامه 372915.513122016.599كفر

ابوعبيه    59695 محمد الشاذلى محمود الزيات اسامه 2925.51013.55.5141488.5كفر

عفيفى    59696 محمود محمود احمد الزيات اسلم 3528.51013.58.51916.578كفر

القيعى    59697 حسن عبدالمنعم محمد الزيات اسلم 38.53019.51414.5201389كفر

ابوحمره    59698 محمد محمود ناصر الزيات اسلم 35271312.51319.515.588.5كفر

حجازى    59699 محمد عبدالقوى هشام الزيات اسلم 25.513.568.55.517.51766.5كفر

الفار    59700 محمد محمد سمير الزيات اشرف 35.529.5101110.519.51366.5كفر

الجزار    59701 متولى احمد محمد الزيات اشرف 36.52311.51410191358كفر

البمبى    59702 عبدربه عبدالمنعم ايمن الزيات السيد 32613.511.57.518.517.555.5كفر

هجرس     59703 مرسى محمد اسماعيل محمد الزيات السيد 28.510.51311.58.515.51765كفر

الزقه    59704 مرعى السيد مرعى الزيات امير 2812105.253.5612.592.5كفر

عويس    59705 عامر ابوعجاجه مصطفى الزيات امير 3619.51413.510.5171657كفر

عطوه    59706 عبدالعاطى عبدالوهاب عبدالمجيد الزيات امين 3719.51914.512201598.5كفر

هجرس     59707 محمد العشرى امين علء الزيات امين 35111512.512.519.515.576.5كفر

ابوالغيط    59708 محمد عبدالرحيم عبدالرحيم الزيات انس 341913.514917.515.565.5كفر

السقا    59709 البهنسى انور محمد الزيات انور 392719.513.514201999.5كفر

عطيه     59710 احمد موسى محمد محمد الزيات ايهاب 33.518.57.51081917.576.5كفر

القط    59711 ابوالعنين ابوالعينين كمال الزيات باسم 35.5231110.59181796.5كفر

ابوعبيه    59712 مصطفى عبدالغنى اشرف الزيات جمال 27.5141064.51114.592.5كفر

هجرس    59713 ابوالعل محمود محمد الزيات جمال 11.510.545صفرواحد2044.5كفر

خطاب    59714 البدرى عبدالعزيز سليمان الزيات حازم 34.527.51014.510.519.51266.5كفر

دغيم    59715 حسن سليمان محمود الزيات حازم 3317.51012.5218.513.576كفر

الشيخ    59716 على احمد حسن الزيات حسام 351914.5148191368كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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ابوغزاله    59717 احمد حسن عادل الزيات حسن 393019.514.7515202099.5كفر

معجبه    59718 حسن رمضان عبدالله الزيات حسن 3523.5101482016.597.5كفر

مرزوق    59719 محمد حسن محمد الزيات حسن 3427.511107.518.51477.5كفر

المنشاوى    59720 حسين حلمى محمد الزيات حلمى 37.523121511201877.5كفر

الوكيل    59721 عبدالرؤف حمدى زاهر الزيات حمدى 34.520.515.51111171897كفر

حرحش    59722 ابوالفتح سعيد ايمن الزيات خالد 32.52311641712810كفر

خطاب     59723 ابراهيم احمد بسيونى محمود الزيات خالد 36.515.511.514.5102015.597.5كفر

يحى    59724 حامد سامى محمود الزيات خالد 34176.511.531512.575.5كفر

حجازى   59725 خالد عبدالمجيد الزيات خالدون غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

الرزاز    59726 عبدالعزيز مصطفى السيد الزيات رائد 3412712.5818.5886كفر

البلكوسى    59727 مصطفى سليمان يوسف الزيات رمضان 3715.51011518.51586كفر

عمار    59728 ابوالمعاطى زكريا عادل الزيات زكريا 32.51669.51.5181686.5كفر

محليس    59729 محمود التهامى احمد الزيات زياد 3620.513.51110.5171693كفر

العربى     59730 عبدالقادر عبدالغنى محمود ايمن الزيات زياد 281817.510.510171193.5كفر

الشوره    59731 عطيه حسنين خالد الزيات زياد 38.52918.51314201392.5كفر

المصرى    59732 حسن احمد زكى الزيات زياد 35.522.513.595.51811.562.5كفر

البقلى    59733 سليمان جمعه عبدالنبى الزيات زياد 205.511323461.5كفر

عبداللطيف    59734 عبدالمجيد هاشم هاشم الزيات زياد 2611.5109.58.513863كفر

عمار    59735 امين شفيق عبدالله الزيات سامى 281514.597.512.51162.5كفر

ماضى    59736 احمد عبدالقوى جمال الزيات سعيد 35211812.57.51910.572.5كفر

زيان     59737 السيد حسانين سعيد حسانين الزيات سعيد 362516.51512201771.5كفر

الدين     59738 شهاب عبدالقادر عبدالعزيز محمد الزيات سعيد 243107.5212.51561.5كفر

مطر     59739 ابوالعنين محمد عبدالنبى محمد الزيات سعيد 34.518.514.59916.511.575كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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عيسى    59740 عبدالحميد محمود محمد الزيات سعيد 3324.514118.51813.596كفر

وهيبه    59741 عبدالهادى سليمان محمد الزيات سليمان 3621.5101211.5191495كفر

الفقى    59742 ابراهيم محمد رضا الزيات سمير 36.52515.5111319.513.592.5كفر

العويضى     59743 محمد محمد بيومى سامى الزيات سمير 38301914.5152010.575.5كفر

الخضراوى    59744 مصطفى محمد مصطفى الزيات سمير 36.526.51614122015.583.5كفر

الفقى    59745 سالم ابوالفتح فوزى الزيات سيف 3721113.253.5191392كفر

خطاب     59746 محمود عبدالمنعم محمد محمود الزيات سيف 33.525.567.5819.513.573كفر

ابوحمره    59747 ابراهيم محمد جمال الزيات شادى 3023107.59.513.512.565.5كفر

الشوره     59748 امام احمد امام محمد الزيات شادى 33.523.511.57.591715.575.5كفر

جادالله     59749 احمد محمود شوقى محمود الزيات شوقى 3017.51157.510.57.575كفر

شردوح     59750 ابراهيم سليمان محمد عبدالله الزيات عاصم 3230193.754191796.5كفر

الشوره    59751 محمد عاطف مصطفى الزيات عاطف 3727.518.51314.519.51479كفر

الزقه      59752 الله حسب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الزيات عبدالحميد 9.512.5102.52117.573.5كفر

الكاشف    59753 محمد عبدالمجيد عبدالعزيز الزيات عبدالحميد 34.522119819.515.573.5كفر

خطاب    59754 محمد عبدالحميد محمد الزيات عبدالحميد 2821138918.51375كفر

داود    59755 سليمان داود اسامه الزيات عبدالرحمن 3018.512.58818.51565كفر

شلتوت    59756 مصطفى محمود امين الزيات عبدالرحمن 3026123.521913.562.5كفر

العرج    59757 على ابراهيم حمدى الزيات عبدالرحمن 36.52416.51412.52015.596كفر

حسن      59758 الشيخ على سليمان ابوالعل سعيد الزيات عبدالرحمن 30.51912.510.510.52018.596كفر

لشين    59759 محمد محمود سعيد الزيات عبدالرحمن 30.51813881911.573.5كفر

الشاذلى     59760 حسن عبدالغنى محمد صبحى الزيات عبدالرحمن 331614.57.581912.573كفر

اندحو     59761 القطب حسن شحاته عاطف الزيات عبدالرحمن 27.516.51212.58.5201567.5كفر

القط    59762 محمود عبدالعزيز عطيه الزيات عبدالرحمن 33.52514.5119.5201778كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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حرحش    59763 عبدالحميد محمد محمد الزيات عبدالرحمن 36.525.518131319.514.585.5كفر

صحصاح    59764 مندور محمود محمد الزيات عبدالرحمن 3524179819.511.586.5كفر

الفقى    59765 سليمان سليمان محمود الزيات عبدالرحمن 33.51710.59.55.5201486كفر

عمر      59766 الحاج محمد احمد عبدالعزيز مصطفى الزيات عبدالرحمن 37.528181314201589كفر

رحاب    59767 على محمد هاشم الزيات عبدالرحمن 21.55.510.54.54.51511.563.5كفر

عطيه     59768 حسن احمد السيد شاكر الزيات عبدالعاطى 33181389.519.512.563.5كفر

هجرس    59769 العشرى عبدالمنعم عبدالمعطى الزيات عبدالعاطى 383014.51414.5201977.5كفر

زينه    59770 حسن ابوالعنين خميس الزيات عبدالعزيز 3521.512.58.57.519.51175كفر

ابوعبيه    59771 عرفه عبدالغنى محمود الزيات عبدالعزيز 20.512.56.55.53.51011.575كفر

الوكيل    59772 عبدالحميد عبدالعزيز مختار الزيات عبدالعزيز 38.520.514141419.51879كفر

وهيبه    59773 مصطفى عبدالعزيز مصطفى الزيات عبدالعزيز 28.51711.58.52171698كفر

الفقى    59774 محمد عبدالقوى وليد الزيات عبدالقوى 34241713.510.5201687كفر

عبدالسيد    59775 عبدالجواد عبداللطيف اشرف الزيات عبداللطيف 3826.52014.5142018.576.5كفر

عليوه     59776 احمد محمد عاطف احمد الزيات عبدالله 32.521.5148.54.51913.585كفر

البلكوسى    59777 مصطفى سليمان رمضان الزيات عبدالله 372716.5107.51917.565كفر

شكر    59778 عبدالله سليمان سعيد الزيات عبدالله 29.522117.5316.513.575كفر

ضباش     59779 محمد ابراهيم احمد صبرى الزيات عبدالله 38291913.514.5201785كفر

الفقى    59780 عبدالمجيد عبدالله محمد الزيات عبدالله 39.53019.7514.515202097.5كفر

حرحش    59781 عبدالحميد محمد محمد الزيات عبدالله 3327146.755.5131495كفر

الفقى    59782 سالم عبدالمنعم سالم الزيات عبدالمنعم 351811.59.58181676.5كفر

الجزار     59783 احمد مبروك محمود محمد الزيات عزالدين 393019.51414.52018.596.5كفر

محليس     59784 احمد سيد محمد محمود الزيات عطيه 38301914152018.599كفر

الجزار    59785 احمد حسن محمد الزيات علء 393019.514.5152019810كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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خطاب     59786 محمد عبدالعزيز عبدالله محمد الزيات علء 35.525.51612.511201787.5كفر

النحراوى    59787 سليمان على سليمان الزيات على 30.528.51510.59191686.5كفر

عبداللطيف    59788 الدمرداش على منصور الزيات على 3624.513.5109.51915.576.5كفر

رحاب   59789 محمد عبدالمنعم الزيات عماد 393018.514152018.589كفر

قطب    59790 محمد فؤاد رمضان الزيات عمرو 36.5301813.513.52015.589كفر

زقزوق    59791 عبدالمجيد رمضان عبدالناصر الزيات عمرو 202611.5101119.511.575كفر

رحاب    59792 محمد عيسوى احمد الزيات عيسوى 3420111312.518.517.586كفر

عبدالجليل     59793 عبدالمجيد محمد عبدالمنعم محمد الزيات فارس 22.57.510.54.52.51417.573كفر

الوكيل      59794 ابوشوشه محمد عبدالحميد فتحى محمد الزيات فارس 3624.515.511.512.519.51996.5كفر

ابوعيسى    59795 محمد كامل شريف الزيات كامل 3415159.57.518.515.587كفر

ابوعيسى    59796 محمد عبدالحميد وليد الزيات كرم 25.51312.547.514.51297كفر

مرزوق    59797 عبدالمجيد عطيه سعيد الزيات كريم 382318.513.59.5201688كفر

المشالى    59798 محمد على احمد الزيات لؤى 3628.517139.519.52097كفر

خطاب    59799 سليمان احمد اشرف الزيات مازن 34.515.5117.57.5151489كفر

وهيبه    59800 عبدالهادى عيد عبدالهادى الزيات مازن 3118.5107.57.518.51885.5كفر

طعيمه    59801 ابراهيم احمد السيد الزيات مالك 3.53.5745.5نصف12.533كفر

الشريرى    59802 محمد حسان ابراهيم الزيات محمد 13.511.53.52.544.51055كفر

القصاص    59803 عبدالنبى عبدالعزيز ابراهيم الزيات محمد 36211058191788كفر

الشايب    59804 ابراهيم محمد ابراهيم الزيات محمد 372710.513.51218.51557.5كفر

الجزار     59805 على ابراهيم محمد ابراهيم الزيات محمد 33.5217.59.512181465.5كفر

القيعى     59806 محمود ابوالنهى محمود ابراهيم الزيات محمد 383015.514.5152019.569.5كفر

عبدالوهاب     59807 ابوالعنين السيد محمود ابراهيم الزيات محمد 32.5154.54818.515.557كفر

الوكيل    59808 ابوالعينين محمود ابوالعينين الزيات محمد 37261914152018.588.5كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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سعفان    59809 حسن ابراهيم احمد الزيات محمد 31.52313.57.510.5161578كفر

خطاب    59810 احمد بسيونى احمد الزيات محمد 39.529.519.511.513.5201778.5كفر

دهمه    59811 احمد رجب احمد الزيات محمد 36.526.5161210.5191659كفر

فخرالدين    59812 محمد رزق احمد الزيات محمد 35.527.51813.5122017.559.5كفر

عفيفى     59813 احمد عبدالرسول عبدالمنعم احمد الزيات محمد 36271311.59.52013.567كفر

مطاوع    59814 احمد عبدربه احمد الزيات محمد 33.52610.51212.5181255كفر

زهران    59815 احمد محمد احمد الزيات محمد 27.516.510.510.57.518.514.555كفر

اندحو    59816 حسن محمد احمد الزيات محمد 3224.510531812.545.5كفر

منسيه    59817 عبدالعزيز احمد اشرف الزيات محمد 38301697.52011.555.5كفر

ضباش    59818 محمود احمد اشرف الزيات محمد 2011553.517.514.576.5كفر

عطا    59819 ابوالعينين محمد الرفاعى الزيات محمد 3416134.54141779كفر

شهاب    59820 ابوالفتح ابوالفتح السيد الزيات محمد 33.5301714.514.5201455.5كفر

الحصاوى    59821 السيد احمد السيد الزيات محمد 34.519171213.5201576.5كفر

عبداللطيف    59822 حسن على السيد الزيات محمد 34.52813.5119.51814.546.5كفر

زيان    59823 محمد عطيه القطب الزيات محمد 279.57.54.53.5141448كفر

الرزاز    59824 عبدالعاطى احمد ايمن الزيات محمد 3420.51310.5919.51357كفر

حماد     59825 سليمان ابراهيم محروس ايمن الزيات محمد 37.526.5181314.52014.568.5كفر

الفقى     59826 عبدالنبى عبدالنبى سليمان جمال الزيات محمد 3624.514.51414201459كفر

مرعى    59827 شعبان محمد جمال الزيات محمد 38.523.5108.51118.515.579كفر

العرابى   59828 مصطفى جمال الزيات محمد 32.512103.531016.589كفر

ضباش     59829 على قطب حسين حسان الزيات محمد 29116.57.5217.51568.5كفر

احمد    59830 الغول محمد حسين الزيات محمد 29.51263.5214.51458.5كفر

اندحه    59831 حسن عطيه حلمى الزيات محمد 3930191414.752015.5710كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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تنيتين     59832 احمد سيد سليمان حمدان الزيات محمد 332411.59.510.517.51079.5كفر

القيعى    59833 توفيق محمد حمدى الزيات محمد 23123.54.53.55.5955كفر

العبد    59834 مبروك عطيه خالد الزيات محمد 3429131114151678كفر

السماحى    59835 محمد ابراهيم رجب الزيات محمد 32.515127.5813.59.578كفر

الطور    59836 مصطفى ابواليزيد رضا الزيات محمد 34.51811.51111.516.516.579.5كفر

ابوطبيخ    59837 محمد عبدالرب رضا الزيات محمد 218.559813.51465.5كفر

ابوخليل    59838 محمد السيد رمضان الزيات محمد 362915.58.510.518.51669.5كفر

العرابى    59839 محمد محمد سامى الزيات محمد 37.5301712.513.5201746.5كفر

رحاب    59840 محمد محمد سامى الزيات محمد 39.53019.51514.752018.5710كفر

هجرس    59841 محمد احمد سعيد الزيات محمد 373019.512.515201488كفر

هجرس    59842 عبدالنبى عبدالمنعم سعيد الزيات محمد 35301514.512.519.51458كفر

السعدنى    59843 محمد فتح سعيد الزيات محمد 35.529.5111412.5201768كفر

الجبرسى     59844 ابوعجاجه محمد قطب سعيد الزيات محمد 2616.514.51091810.576كفر

الشمونى     59845 احمد سيد محمد سعيد الزيات محمد صفر3022189.757.5713.57كفر

الجزار    59846 مبروك محمد سعيد الزيات محمد 3828.518.514.51218.51577.5كفر

الله     59847 جاب عمر سعد سمير الزيات محمد 37281714.512.51917.577.5كفر

رحاب    59848 محمد عبدالغنى سمير الزيات محمد 36.5301915152017.597.5كفر

الشوره      59849 احمد سيد محمد احمد سيد الزيات محمد 27.5237.510.511.51511.567.5كفر

الشوره    59850 عبدالجواد السيد شريف الزيات محمد 322810.510.5819.51275كفر

الشوره    59851 عبدالعاطى محمد عبدالعاطى الزيات محمد 34.522.513.511.510201367.5كفر

عمار     59852 محمد محمود امين عبدالعزيز الزيات محمد 36.523.514.599.52012.558كفر

الفقى   59853 محمود عبدالعزيز الزيات محمد 3120.511.547.519.513.568كفر

الكاشف    59854 عبدالله الرفاعى عبدالله الزيات محمد 372316.511111915.578كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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مسعود    59855 مصطفى عبدالمجيد عبدالله الزيات محمد 36291613.51519.515.577.5كفر

عمار   59856 محمد عبدالمعطى الزيات محمد 36.52919.513.514.5201577.5كفر

الهنيدى     59857 على محمد ابراهيم عصام الزيات محمد 37.52714131219.51767كفر

شره    59858 محمد عبدالسلم على الزيات محمد 36271811.511.5201375كفر

محمد    59859 سعد البهى فوزى الزيات محمد 37191012.513.519.51276كفر

الشرقاوى    59860 عبدالرحيم محمد مجدى الزيات محمد 26.5105.57.531415.562.5كفر

مرزوق    59861 عبدالحليم بدوى محمد الزيات محمد 3423128.257.51413.567كفر

عبداللطيف      59862 متولى محمود محمد رسمى محمود الزيات محمد 3929.51614142018.568كفر

رحاب     59863 سليمان محمد سليمان محمود الزيات محمد 3416.510141119.51457كفر

كعبو    59864 على عبدالرحمن محمود الزيات محمد 36.52712127.517.513.556.5كفر

هجرس    59865 محمد عطيه محمود الزيات محمد 3620.56.57.591915.575كفر

الصباغ    59866 احمد محمد محمود الزيات محمد 3523129.2541713.562كفر

الفقى     59867 محمد عبدالعزيز محمد محمود الزيات محمد 362819.51313.519.517.577كفر

عبدالمولى    59868 فرج جمعه ممدوح الزيات محمد 30.520.5103.57.516.51365.5كفر

عبدالعال    59869 عبدالسلم سالم ممدوح الزيات محمد 37.526.5198.51219.51765كفر

على    59870 محمد عرفه ياسر الزيات محمد 35.52815.513.513.5201376كفر

الشناوى    59871 محمد دغيدى يحى الزيات محمد 315.5105.57.51514.564كفر

النواجى    59872 محمود احمد ابراهيم الزيات محمود 15.513.573.5واحد2711.5104كفر

رحاب     59873 السيد محمد محمد اسامه الزيات محمود 28.519123.254.5151473.5كفر

زيدان    59874 السيد محمود السيد الزيات محمود 3929191412.52015.577كفر

حواشهجرس      59875 محمد محمود محمد سعيد الزيات محمود 37.5291912.58.52013.576كفر

الشوره    59876 محمد يوسف صبحى الزيات محمود 34.52111.57.58.5151465.5كفر

محشيه     59877 مصطفى محمد محمود طارق الزيات محمود 3023.513.57.59171573.5كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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درغام    59878 عبدالمعطى محمود عبدالمعطى الزيات محمود 3824.515.512112016.566.5كفر

المغربى     59879 السيد حامد السيد عصام الزيات محمود 3524129.54.51215.555.5كفر

السماحى     59880 ابراهيم التهامى محمود عطيه الزيات محمود 24116.53.5416.517.555كفر

الشقر    59881 على عبدالعزيز على الزيات محمود 36301712.513201464.5كفر

الشوره    59882 محمد عبدالغنى محمد الزيات محمود 3823.517.514121913.564كفر

عيسى    59883 احمد عيد محمد الزيات محمود 3017137.582013.564كفر

ماضى    59884 طلبه محمد محمد الزيات محمود 301111.54.57.51716.554كفر

العرابى    59885 محمد محمد مصطفى الزيات محمود 39302014.5142014.563كفر

رمضان    59886 ابواليزيد محمد ياسر الزيات محمود 38201814.751219.515.573.5كفر

اباظه    59887 اسماعيل شعبان ايمن الزيات مروان 373018.512.513201654.5كفر

ابوحفيشه   59888 محمد احمد الزيات مصطفى 39.53018.51314.75201565.5كفر

الفحل     59889 احمد امين محمد امين الزيات مصطفى 35.520.51512.51317.51754.5كفر

النجار    59890 ابراهيم محمد رضا الزيات مصطفى 2828.5121313201965كفر

الشمونى    59891 محمد مصطفى زكريا الزيات مصطفى 3417.5158.512191453كفر

الشوره     59892 الله فتح محمد شوقى الزيات مصطفى 321912.51111191377كفر

محجوب    59893 احمد السيد عماد الزيات مصطفى 383018.51415201678.5كفر

الشاذلى    59894 عبدالعليم على محمد الزيات مصطفى 37291412.51519.51487.5كفر

عبداللطيف    59895 عبدالرسول مصطفى نبيل الزيات مصطفى 39302013152014.568.5كفر

الفيومى    59896 محمد السيد ياسر الزيات مصطفى 36.52912.512131812.577كفر

الشوره    59897 السيد محمد نييل الزيات نادر 27255.5291713.575.5كفر

عيسى    59898 العشرى السيد محمد الزيات نبيل 37301710.58201587كفر

حموده    59899 ابراهيم محمد محمد الزيات نور 36.5291049.519.751486.5كفر

عاشور    59900 محمد عطيه محمد الزيات هادى 2515.55.523.514.59.574.5كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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الحصاوى    59901 محمد محمد رمضان الزيات هشام 16.52.545.52101253.5كفر

السيد    59902 محمد عبدالمنعم عاطف الزيات هيثم 281558.55.513862.5كفر

الفقى    59903 عبدالسلم محمد السيد الزيات ياسر 3929.51912.5132014.569.5كفر

حموده    59904 محمد عبدالعزيز ياسر الزيات ياسين 33.52513.5128.5201479.5كفر

الفقى    59905 حامد عبدالمولى حامد الزيات يوسف 39.530201314.52017610كفر

قطب    59906 محمد محمود حمدى الزيات يوسف 3930191314.52014810كفر

مطر    59907 يوسف يوسف حمدى الزيات يوسف 21910.587.516.512710كفر

الكاشف    59908 محمد عبدالمجيد محمد الزيات يوسف 3825.51913.51019.751569.5كفر

ابراهيم    59909 عبدالكريم عرابى محمد الزيات يوسف 25.59.57.54214.51368.5كفر

صبيحه    59910 محمد احمد محمود الزيات يوسف 3419.51058.519.512.578.5كفر

ادريس    59911 محمد عبدالحفيظ نبيل الزيات يوسف 38.529.5191312.519.52058.5كفر

الفقى    59912 عبدالباقى ابراهيم احمد أ     ابراهيم ت طالب ابى بن الزيات على 38.53019.751415201978.5كفر

الحصاوى    59913 بسيونى ابراهيم بسيونى أ     ابراهيم ت طالب ابى بن الزيات على 36.5251813.59201968.5كفر

محمود    59914 محمد حسنين جمال أ     ابراهيم ت طالب ابى بن الزيات على 65واحد4.511صفر6610كفر

ماضى    59915 محمد محمد سعيد أ     ابراهيم ت طالب ابى بن الزيات على 37.52917.514.512.52014.577.5كفر

الشامى    59916 محمد ابراهيم محمد أ     ابراهيم ت طالب ابى بن الزيات على 36.526.518.513.51419.517.567.5كفر

الدلجمونى    59917 احمد الشاطبى ابراهيم أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 37.529191212.2519.751657.5كفر

الزعيطى     59918 محمد السيد رمضان جمال أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 31.520.512.597.5191576كفر

البنبى    59919 احمد محمد خالد أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 3622124.2541913.5710كفر

ابوشنب     59920 على محمد فهيم محمد أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 3929.519.51415201489كفر

تركيه     59921 مصطفى زين مصطفى محمد أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 26.571031.512.51378كفر

شاهين    59922 عبدالغنى احمد محمود أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 30.520164.255.5161476كفر

القيعى    59923 رياض عبدالمجيد محمود أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 39.53019.7513.515201779كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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ابوراشد    59924 محمد محمد محمود أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 3321164.254.51916.575.5كفر

ابراهيم    59925 عمار سعيد نجيب أ     احمد ت طالب ابى بن الزيات على 35.52115137.519.510.577.5كفر

زايد     59926 السيد رمضان عاشور حمدى أ     اسلم ت طالب ابى بن الزيات على 2716.5107.5313.5778.5كفر

فوده    59927 احمد محمد جمال أ     السيد ت طالب ابى بن الزيات على 38281913.51319.751979كفر

السيد    59928 ابوالعنين البدرى شعبان أ     رمضان ت طالب ابى بن الزيات على 1519.568.5واحد2310123كفر

داود    59929 سليمان داود جمال أ     زياد ت طالب ابى بن الزيات على 3627.51812.59191369كفر

عبدالجواد   59930 عبداللطيف عادل أ     زياد ت طالب ابى بن الزيات على 3825153.254.5191376.5كفر

ماضى    59931 احمد محمد مفرح أ     زياد ت طالب ابى بن الزيات على 26.51010127.513.516.572.5كفر

زهران    59932 احمد سعيد احمد أ     سعيد ت طالب ابى بن الزيات على 30.519.510.59.581617.567كفر

الشيخ    59933 ابراهيم محمود سعيد أ     صلح ت طالب ابى بن الزيات على 32.523.513.584.515.51263.5كفر

شهاب    59934 عبدالعزيز محمد احمد أ     عبدالرحمن ت طالب ابى بن الزيات على 3929.5191315201475كفر

عبدالوهاب   59935 ابراهيم السيد أ     عبدالرحمن ت طالب ابى بن الزيات على 35241597.5171275كفر

الشريف    59936 يوسف اسماعيل محمد أ     عبدالرحمن ت طالب ابى بن الزيات على 36.512.5127.5918.51365كفر

نوار    59937 حسن عبدالعزيز على أ     عبدالعزيز ت طالب ابى بن الزيات على 26511.510.57.519.59.552كفر

العبد     59938 خليل عبدالقادر ابراهيم صلح أ     عبدالله ت طالب ابى بن الزيات على 3711.513.5881614.562كفر

زايد    59939 مصطفى عبدالله محمد أ     عبدالله ت طالب ابى بن الزيات على 38.5302014.515201867كفر

العشرى    59940 سليمان السيد رمضان أ     عبدالملك ت طالب ابى بن الزيات على 372918107.518.517.563كفر

الحصاوى    59941 احمد محمود احمد أ     علء ت طالب ابى بن الزيات على 14.51143واحد2413.5103كفر

زغلول    59942 رمضان جمعه محمد أ     علء ت طالب ابى بن الزيات على 37.5281611.51219.516.555كفر

الناعم     59943 محمد محمد عبدالمنعم سعيد أ     على ت طالب ابى بن الزيات على 3526.51710.510.518.514.555كفر

درغام    59944 محمد على محمد أ     عمر ت طالب ابى بن الزيات على 39271914152017.579.5كفر

عمار    59945 محمد عيد احمد أ     عمرو ت طالب ابى بن الزيات على 36.5261712.511.5201769.5كفر

عبيد    59946 احمد محمد احمد أ     عمرو ت طالب ابى بن الزيات على 3518.516.5124181668كفر
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طه    59947 عبدالمجيد احمد رضا أ     عمرو ت طالب ابى بن الزيات على 35.518.5161313201367كفر

خطاب    59948 سليمان البدرى احمد أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 281715134.5171466.5كفر

عبدالعزيز   59949 ابراهيم اشرف أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 22.59.51387.513962.5كفر

الوكيل    59950 محمد صبرى اشرف أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 34.58.51095.513.515.563كفر

ابوطاحون    59951 محمد محمداحمد اشرف أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 3830191514.519.51779.5كفر

الشرقاوى     59952 الصاوى عبدالله محمد الصاوى أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 3628.511151319.51579كفر

محمد    59953 عبدالجواد عبدالعزيز خميس أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 25.5221010.52.51413.558كفر

عليوه    59954 موسى محمد رأفت أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 33.5261811.514.519.7514.577.5كفر

عبدالله     59955 ابراهيم العابدين زين رضا أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 36.52517121219.51466كفر

عون     59956 ابراهيم احمد بسيونى رمضان أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 29.51765.2541613.593.5كفر

زيان    59957 ابواليزيد احمد سعيد أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 3827.514121119.51158كفر

تنيتين     59958 محجوب محمد احمد سعيد أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 3725.5111210.519.751167.5كفر

هزع    59959 محمد محمد سليمان أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 3827.51513.51219.7513.567.5كفر

عبدالجليل    59960 عبدالمجيد محمود طه أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 24.516.5521.51111.553.5كفر

حسانين     59961 عبدالسلم احمد سيد عبدالسلم أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 27.515.532.51.5111245.5كفر

عمر     59962 الحاج مصطفى احمد عبدالعزيز أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 25.519.5610514.511.577.5كفر

الدين      59963 شهاب محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 34271612112012.578كفر

مرزوق    59964 العشرى محمد عبدالمعطى أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 37291814102015610كفر

ماضى     59965 احمد سيد محمد عبدالمنعم أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 1815.510841111.555كفر

الوكيل      59966 سلمه مصطفى محمد مصطفى عصام أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 39.52919.5141319.751259كفر

طعيمه    59967 محمد احمد على أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 27.5281162.5151772.5كفر

الله     59968 خير على حسن على أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 31112.563واحد24.585.5كفر

ابوعرب    59969 القيعى محمد على أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 342712.55.55.515.51555كفر
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عبدالعال    59970 حجازى محمد فاروق أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 30.522.5158.58.51512.566.5كفر

الجمال     59971 السيد محمود بدوى محمد أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 25164.52.51.56.51466.5كفر

الرفاعى    59972 عبدالفتاح محمد محمود أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 35.528.510129.52016.569كفر

حموده    59973 سليمان محمد مصطفى أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 34.526.5107.55.51815.568.5كفر

رحاب    59974 عبدالعزيز محمد ياسين أ     محمد ت طالب ابى بن الزيات على 3620.5107.58191358كفر

عبدالجليل    59975 اسماعيل يحيى اسماعيل أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 3324108.5316.514.567كفر

الله     59976 جاد عبدالغنى احمد سمير أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 31.528.5510.541814.557كفر

سليمان    59977 موسى عبدالحميد عبدالحميد أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 39.53016.511.51119.515.559كفر

عبدالجليل    59978 ابراهيم عبدالغنى عبدالنبى أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 37.528.51610.510.519.511.576.5كفر

القط    59979 محمود ابراهيم علء أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 3316.57.58.57.51210.568كفر

شلفوطه    59980 عبدالله قطب فتحى أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 362114.59.5512.51569كفر

محمد   59981 محمود فتحى أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 36.529.5158.5919.7514.559.5كفر

الحصاوى     59982 رمضان عطيه محمود محمد أ     محمود ت طالب ابى بن الزيات على 36.528.514119.5191469.5كفر

القناوى   59983 محمد هشام أ     مصطفى ت طالب ابى بن الزيات على 34267.510.5819.513.569كفر

الشيخ    59984 السيد ابراهيم السيد أ     منير ت طالب ابى بن الزيات على 3521136.7510121371.5كفر

قرقش     59985 ابوالفتح الله عطا رضا أ     نور ت طالب ابى بن الزيات على 37.5281010.57.518.51258.5كفر

حمزه     59986 عبدالقادر عبدالعزيز محمد ابوبكر أ     يوسف ت طالب ابى بن الزيات على 2818.51044.513.514.567.5كفر

هيبه    59987 السيد محمد السيد أ     يوسف ت طالب ابى بن الزيات على 22.516.54.553.512.512.557.5كفر

عبدالجليل    59988 عبدالمجيد محمود محمد أ     يوسف ت طالب ابى بن الزيات على 28.52268413.51246.5كفر

عليوه    59989 محمد ابراهيم محمود أ     يوسف ت طالب ابى بن الزيات على 383019.513152013.5610كفر

ماضى    59990 محمد ابراهيم عبدالله الزيات ابرار 39.52317.511.5101817.5810كفر

المغربى    59991 السيد سعيد السيد الزيات احسان 39.53018141419.518.5810كفر

عبدالخير    59992 ابوعجاجه سعيد عادل الزيات اروى 39.52919.51410.519.518810كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2802

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الصباغ    59993 السيد مصطفى احمد الزيات اسراء 3625.518.5137.519.51569.5كفر

العربى      59994 القاسى الله جاب عمر صالح الزيات اسراء 39281913142019.5710كفر

عبدالحميد   59995 فتحى صالح الزيات اسراء 32.5918101.51113.5710كفر

نصر    59996 محمد محمود صبحى الزيات اسراء 3116.512.5841112.569كفر

خضر    59997 عبدالرسول مصطفى عبدالعزيز الزيات اسراء 39.526.517.513.51519.751989.5كفر

غزاله    59998 عبدالجواد عطيه محمد الزيات اسراء 38131794.51717.579كفر

الفخرانى     59999 حماد محمد محمد محمد الزيات اسراء 39.53018.515152017.589.5كفر

الحصاوى    60000 محمود حسن محمود الزيات اسراء 34.520.511.51311181989كفر

عبداللطيف    60001 عبدالرسول مصطفى نبيل الزيات اسراء 393019.5151519.51989كفر

الفحل    60002 احمد محمد امين الزيات اسماء 3827.5141211201979كفر

شاهين    60003 عبدالغنى الرفاعى حسن الزيات اسماء 36.5191712.57.52018610كفر

عبداللطيف    60004 مصطفى عبدالحكم سامى الزيات اسماء 1014610واحد26.511.52.51.5كفر

زيان    60005 ابراهيم سليمان سعيد الزيات اسماء 39292014.514.52019710كفر

مرعى    60006 يونسشعبان صبرى الزيات اسماء 3227109.58.5161769.5كفر

رحاب    60007 عبدالغنى رياض عادل الزيات اسماء 372918.514.5152019.5710كفر

شلتوت    60008 عبدالقوى محمد عبدالمنعم الزيات اسماء 39291813.5152014810كفر

بدر    60009 محمد رمضان محمد الزيات اسماء 37.52017128201377.5كفر

البلكوسي   60010 عبدالجواد محمد الزيات اسماء 39.52819.51515201789.5كفر

مرزوق    60011 على عبدالحميد محمد الزيات اسماء 30.513.57.58214.511.575كفر

ابونوح    60012 سالم على محمد الزيات اسماء 1010.573نصف208.572.5كفر

سالم    60013 محمد سالم محمد الزيات اعتماد 3020134.54314.592كفر

القط     60014 ابوالعنين احمد محمد احمد الزيات افنان 38.52919.51514.5201769كفر

شحاته    60015 محمد السيد امين الزيات الء 36.5302010.5101114.594كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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عليوه    60016 السيد يوسف سعد الزيات الء 321510123.51913.565كفر

عليوه    60017 سليمان هاشم سليمان الزيات الء 3928151514.519.514.575.5كفر

السماحى    60018 عبدالقوى مصطفى عبدالقوى الزيات الء 12.582.5واحد3318207.754.5كفر

زيان    60019 ابواليزيد احمد محمد الزيات الء 39292015152015.579.5كفر

سلمه    60020 محمد شعبان محمد الزيات الء 35.5251815132014.577كفر

عليوه    60021 محمد عاطف محمد الزيات الء 38281813142015810كفر

رحاب     60022 سليمان عبدالغفور عبدالمنعم محمد الزيات الء 393019.514.513201579.5كفر

زينه    60023 محمود هاشم وحيد الزيات الشيماء 39.53019.751515201989كفر

زيان    60024 على محمد خالد الزيات امال 33207.5127.517.51078.5كفر

مرعى    60025 يونسشعبان صبرى الزيات امال 31.518.56.5134.515.51175.5كفر

ابراهيم    60026 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الزيات امانى 39.527.519.51511.52012710كفر

حموده    60027 حسنين على ايمن الزيات امانى 3928.517.51513.519.511.587كفر

خطاب    60028 ابراهيم ابوعجاجه جمعه الزيات امانى 37.527131513.518.51166كفر

ليله    60029 ابراهيم ابوالفتح عاطف الزيات امانى 38.52919.51413.5201787كفر

رحاب      60030 السيد محمد الدين زين ابوبكر الزيات امنيه 3427.5181111.518.51188.5كفر

البيارى    60031 ابوالفتح شعبان احمد الزيات امنيه 3110107.54.591293كفر

الخولى     60032 محمد عبدالفتاح محمد عيد الزيات امنيه 30.51752.51.5101173كفر

الكاشف    60033 محمد عبداللطيف محمد الزيات امنيه 37.528.515.51313.52018.577كفر

ابوطبيخ    60034 السيد محمد جمال الزيات اميره 38.5271913.511.51914.578كفر

ابوعيشه    60035 احمد حسين سمير الزيات اميره 3515.54.57.5216.51485كفر

الشيخ    60036 السيد ابراهيم طاهر الزيات اميره 33.52410114.5191478كفر

ماضى     60037 محمود الله فتح عبدالمنعم الزيات اميره 3729.519.51313.5201989.5كفر

هجرس    60038 محمد اسماعيل مجدى الزيات اميره 3728.519141319.513610كفر
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شحاته    60039 محمد السيد محمود الزيات اميره 3627.517.514.7514.518.512810كفر

وهيبه    60040 عيد محمد انور الزيات انجى 24.519.57.57.57.515.51186.5كفر

السقا    60041 احمد محمد احمد الزيات ايمان 3725.51213.5818.51689كفر

ابوحسين    60042 زين السيد ايمن الزيات ايمان 393019.513152019810كفر

ماضى    60043 عبدالعاطى ابراهيم خالد الزيات ايمان 31261010.510.519.51581.5كفر

زايد    60044 السيد عبدالمنعم خالد الزيات ايمان 36.5281913.513.52017.586.5كفر

القاسى     60045 الله جاب عمر سالم الزيات ايمان 372719.51413.5201989.5كفر

الجبرسى     60046 ابوعجاحه محمد قطب سعيد الزيات ايمان 3621.516.51211201288كفر

الكاشف    60047 ابراهيم عبدالمجيد شعبان الزيات ايمان 37.523.51411.512201587كفر

رحاب    60048 احمد محمد عبدالمنعم الزيات ايمان 3025.5107.53.519.514.587كفر

تنيتين    60049 احمد فتحى ياسر الزيات ايمان 383019.5141519.58.5810كفر

التراس    60050 محمد امين احمد الزيات ايه 39302014.5152018510كفر

ابوكيله    60051 اسماعيل احمد اسماعيل الزيات ايه 393019.514.5152019810كفر

الفقى    60052 سليمان عبدالقوى سمير الزيات ايه 3425.51914112019710كفر

راشد   60053 محمد صابر الزيات ايه 39.5302014.5152019810كفر

الشوره      60054 يوسف عبدالفتاح الحمد شيبه عبدالفتاح الزيات ايه 36271813.5122019610كفر

شعبان    60055 حامد مصطفى فهد الزيات ايه 3727.518.51314.52019710كفر

شلتوت    60056 مصطفى عبدالمنعم محمد الزيات ايه 3724.51913.514.519.751779كفر

الفقي    60057 احمد محمود محمد الزيات ايه 31111356.561489.5كفر

نورالدين     60058 سليمان حامد محمود محمد الزيات ايه 311613.5118.516.51387كفر

عبدالعاطى    60059 محمد غريب اشرف الزيات بدور 18.510147.5313.516.598كفر

القشيشى     60060 احمد سيد محمد عيد الزيات بسمله 38.5302014.5152016.5810كفر

العبد    60061 عبدالحميد محمد اسامه الزيات بسمه 382414.5128191689.5كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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الفيومى     60062 السيد محمد صلح محمد الزيات بسمه 37301813.511.519.51389كفر

الله     60063 فضل عبدالمعطى اسامه شريف الزيات بسنت 32.52216.57.57.515.51387.5كفر

مرعى    60064 محروس ابوالفتح عماد الزيات بسنت 38.5302014.5152016.5810كفر

عمر      60065 الحاج محمد احمد عبدالعزيز مصطفى الزيات تبارك 393020141519.517810كفر

مطاوع   60066 احمد محمد الزيات تقى 373019.513152017810كفر

ابوعيطه     60067 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد الزيات تقى 38.5292015152017810كفر

عليوه    60068 محمد سليمان محمد الزيات جهاد 39.5302015152018810كفر

وهيبه    60069 احمد مصطفى احمد الزيات حبيبه 3930201415201889كفر

عبده    60070 السيد محمد السيد الزيات حبيبه 30.520.51593.515.51673كفر

عبدالخالق     60071 السيد محمد السيد الله الزيات حبيبه 392717.51414201679كفر

السقا    60072 على محمد انور الزيات حبيبه 3527.5197.55171585كفر

ابوعيسى    60073 على على عادل الزيات حبيبه 38.5291814.51519.517810كفر

خيره    60074 عبدالباقى محمد عبدالنبى الزيات حبيبه 37.52919.515152016.577.5كفر

خيره    60075 فريد محمد عصام الزيات حبيبه 39.52819141319.516.566.5كفر

السيد     60076 محمود زكى امين محمد الزيات حبيبه 3730158.58.5181983.5كفر

محمد    60077 عبدالله سمير محمد الزيات حبيبه 39.530191314201889.5كفر

ابراهيم     60078 الله فتح عبدالمطلب محمد الزيات حبيبه 383019.512.511.52019.5810كفر

محروسسعيد    60079 مراعى وائل الزيات حبيبه 372919.57.57.519.519.575.5كفر

ابوعيسى    60080 مصطفى مصطفى ابراهيم الزيات حنان 3419107.591412.565كفر

الشاذلى    60081 السيد عبدالعزيز عمرو الزيات حنان 36.529.5161312.51916.582كفر

زغير    60082 موس مصطفى محمد الزيات حنان 38.529.516.589171777كفر

رميح    60083 عبدالكريم ابراهيم حامد الزيات حنين 38.52819.513.513.52017.577كفر

رحاب    60084 عبدالسلم شديد عبدالقوى الزيات حنين 382918.5121118.517.569كفر
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الحاج    60085 محمد محمد جمال الزيات خلود 36.5271444.517.518.566كفر

ماضى     60086 احمد سيد محمد محمود الزيات خلود 38.529.518.512.514.52016710كفر

على    60087 الشامى محمد السيد الزيات داليا 342617.597.519.51163.5كفر

بريشة    60088 ابراهيم عوض عادل الزيات داليا 37.527.517991917.575كفر

خيره    60089 على فؤاد على الزيات داليا 3317754101592.5كفر

الحصاوي    60090 عامر محمد محمد الزيات داليا 3019137.541817.569.5كفر

الشموني     60091 على محمد محمد احمد الزيات دعاء 27.51561.54.519.518.569.5كفر

شعبان    60092 مصطفى عبدالمجيد عاطف الزيات دعاء 36.521.516127.52018610كفر

ابوعيسى    60093 محمد كامل مجدى الزيات دعاء 3829191113.52018810كفر

السماحى    60094 عبدالقوى مصطفى احمد الزيات دنيا 39.53019.513152016910كفر

تنيتين     60095 اجمد سيد محمد سيداحمد الزيات دنيا 35.528161081917910كفر

الصاوى    60096 محمد الصاوى شريف الزيات دنيا 32231688.51917910كفر

الفقى     60097 على على عبدالنبى صبرى الزيات دنيا 3318.5157.510191759.5كفر

محمد    60098 عثمان محمود محمد الزيات دنيا 30.5310105.51717.569.5كفر

الله      60099 جاد القطب احمد محمود اشرف الزيات دينا 33.5271699.5191969.5كفر

عيارة    60100 الصاوى عبدالعظيم سعيد الزيات دينا 17.515.569واحد311684كفر

عون    60101 عبدالقوى على عبدالقوى الزيات دينا 35.52816.5127.52017.5710كفر

يونسمرعي    60102 محمد محمد الزيات دينا 372913.5129.52019810كفر

زعويل     60103 السيد محمود احمد ضوى الزيات ر 393020151519.519910كفر

صبيحه     60104 محمد محمد عبدالنبى صبرى الزيات رانيا 716.577واحد27.58.56.53كفر

عبدالواحد    60105 عبدالله اسماعيل ناصر الزيات رباب 342412.55.5319.516.567.5كفر

عيسى    60106 ابراهيم على ابراهيم الزيات رحمه 33.518.515.599.5181468.5كفر

دياب    60107 رمضان غريب احمد الزيات رحمه 3826.513.51110.52015.569.5كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2807

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شلفوطه    60108 عبدالعزيز محمد احمد الزيات رحمه 341757.55.5161769.5كفر

القصاص    60109 سالم محمد اشرف الزيات رحمه 32.512107.551616.567.5كفر

الحنفى      60110 محمد محمد عاطف محمود الله الزيات رحمه 3725.513.5119201469كفر

خطاب    60111 عبدالحميد عبدالعزيز خالد الزيات رحمه 3719.51112919.51575كفر

على    60112 محمد عرفه رياض الزيات رحمه 34.526.516.5109.519.52078.5كفر

محمود    60113 عبدالسلم القطب عاشور الزيات رحمه 3120.55.512918.51564.5كفر

الشوره     60114 بسيونى ابوالعنين عرفه عرفه الزيات رحمه 3427.5104.54.519.514.567.5كفر

ابوكيله     60115 محمد محمود احمد فريد الزيات رحمه 3525.513.57.57.519.514.5710كفر

شعبان    60116 عبدالعزيز عبدالحميد محمد الزيات رحمه 34.51216.511.592013.578.5كفر

ابوعبيه     60117 محمد محمود على محمد الزيات رحمه 38.529.519.7513152016.5910كفر

رمضان     60118 الدسوقى محمود عبدالغنى محمود الزيات رحمه 30.518.568.57.5181552كفر

جادو    60119 ابراهيم محمد محمود الزيات رحمه 37.5251411.51119.517.5610كفر

فراره    60120 احمد محمد محمود الزيات رحمه 2375531915.572كفر

احمد    60121 خليفه على مرسى الزيات رحمه نصف34201210.758.25171510كفر

الوكيل    60122 مصطفى محمد مصطفى الزيات رحمه 3515157.54.5181887.5كفر

عبدالجليل    60123 محمد عبدالمنعم ايمن الزيات رضوى 38.5261813.51019.518910كفر

رحاب    60124 عبدالعزيز هاشم عبدالعزيز الزيات رغد 38.525.518.51414.52019910كفر

رحاب    60125 عبدالعزيز هاشم عبدالعزيز الزيات رغداء 37.52618.513.514.5201799كفر

منسيه    60126 محمد ابراهيم محمد الزيات رغده 35271010.758.252016107.5كفر

رحاب      60127 محمد احمد فهيم حسان ايمن الزيات رقيه 37.53016.51414.5201979.5كفر

السبكى    60128 محمد رضا اسلم الزيات رنا 1713.564نصف34124.53.5كفر

الوكيل    60129 عامر احمد خالد الزيات رنا 35.52811.5108.519.51976.5كفر

الشوره    60130 محمد محمود سعيد الزيات رنا 38.51712.59.591910.568كفر
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ابوطبيخ     60131 على محمد احمد محمد الزيات رنا 3627.515.513.513.52015.569كفر

عبدالواحد     60132 معروف معروف فتحى محمد الزيات رنا 34211213112013.5610كفر

الصباغ     60133 ابراهيم محمد محمد محمد الزيات رنا 3628.51511.51219.516.569.5كفر

ابوعيسى    60134 ابراهيم عبدالنبى ابراهيم الزيات روان 34.527.5135.57.5181469.5كفر

مرعى     60135 عبدالعزيز ابراهيم احمد الزيات روان 3417.56.598.518.51467كفر

عيسي    60136 محمد عبدالمجيد سعيد الزيات روان 34156.57.57.51814.572.5كفر

ابونوح    60137 سالم محمد سعيد الزيات روان 37.528.518.513.51319.512.589كفر

ابوعوف     60138 عاطف محمد عبدالرحمن عاطف الزيات روان 2564.53.52101074.5كفر

عبدالعزيز    60139 عيد احمد عبدالعزيز الزيات روان 362214.51210.517.51079كفر

الفقى    60140 عبدالمعطى محمود عبدالمنعم الزيات روان 39.5302014.515201888.5كفر

العبد     60141 ابراهيم احمد عطيه عطيه الزيات روان 3828.515.51413.52013.5710كفر

دغيم     60142 احمد سليمان محمد فاروق الزيات روان 3927.51514.5142014610كفر

موسى    60143 محمد زكريا محمد الزيات روان 36.5281512102013.569كفر

شلتوت    60144 مصطفى عبدالحميد محمد الزيات روان 34.526127.552010.568.5كفر

صالح     60145 احمد السيد عبدالرحمن محمد الزيات روان 39282014.515201779.5كفر

الزنقلى    60146 ابراهيم محمد محمد الزيات روان 3412103419.510610كفر

ابوعبيه    60147 مصطفى عيد مصطفى الزيات روان 35.526.517.512.511.52011.5610كفر

ابوحمره    60148 عبدالمعطى حماده وائل الزيات روان 3825.518.51412.52015.579.5كفر

خيره    60149 عبدالعزيز محمد وجيه الزيات روان 34.5171410.510.519.511.569.5كفر

ماضى    60150 ابراهيم ابراهيم محمد الزيات روضه 383015.51314.5201499.5كفر

القصاص    60151 عبدالله عبدالنبى خالد الزيات رينا 34.515138.510171596كفر

ابوحديد    60152 محمد بهنسى احمد الزيات ريهام 34.522129.510.51917.596كفر

اندحو    60153 حسن شحاته سعيد الزيات ريهام 37.52915.511.510.518.518.597.5كفر
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ابوعيسى    60154 ابراهيم احمد سمير الزيات ريهام 352212.5119.518.518.598كفر

الشهاوى     60155 حسن محمد فهمى ابراهيم الزيات ساره 38.53019.511.514.5202099.5كفر

ابراهيم      60156 الله فتح عبدالمطلب الله فتح الزيات ساره 382314.511.510.519.51779.5كفر

رحاب     60157 شديد محمد عبدالحليم فوزى الزيات ساره 392818.514.514.52014.5910كفر

وهيبه    60158 عيد عبدالفتاح محى الزيات ساره 36.528.518.5101119.515810كفر

القيعى    60159 عبدالرؤف مصطفى مفرح الزيات ساره 3930201414.752017.589.5كفر

القصاص    60160 سالم عبدالحميد على الزيات سالى 29.5177.523.510.51775.5كفر

خاطر    60161 سليمان كمال صبحى الزيات ساميه 351510.57.57.518.51596.5كفر

ابورواش    60162 محمد فتوح محمد الزيات ساميه 32.5251413.512181797.5كفر

الديب    60163 ابراهيم سعيد ابراهيم الزيات سحر 35.517107.59.51618.586.5كفر

مبارك    60164 يوسف غباشى السيد الزيات سلمى 36.5291912.5122018.588.5كفر

عبداللطيف    60165 عبداللطيف عبدالحليم سمير الزيات سلمى 382917.512.513.52018.5810كفر

ابوعبيه    60166 مصطفى محمد سامى الزيات سما 39.528171111.51816.5910كفر

قرقش     60167 سليمان عبدالقوى محمد سليمان الزيات سما 372611.57.59.51918.575.5كفر

زهران    60168 ابوالعنين سليمان وائل الزيات سما 39.524.5131110.51818.596.5كفر

الشوره    60169 بسيونى عرفه علء الزيات سمر 7.51075نصفنصف167.54.5كفر

سعدات     60170 احمد سيد محمود محمد الزيات سمر 3523.515.510.57.517.51879.5كفر

قطب    60171 عيسوى قطب صابر الزيات سهر 35.5271811819.51889.5كفر

مطر     60172 يوسف قطب عرفه سعيد الزيات سهيله 382618.51313.52017.5810كفر

يحيى     60173 على محمود على محمد الزيات سهيله 3621171212.51917.579كفر

نصرالدين     60174 محمد عبدالقوى محمود محمد الزيات سوسن 38.52815.513.514.52017.5810كفر

الديب    60175 محمود على حمدى الزيات شاميه 35.52513.5148.51817.579كفر

حماد   60176 عبدالمعطى ابراهيم الزيات شروق 39.5301815152019810كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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بنات/     النبى عبد محمد ش
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تركية    60177 زين مصطفى زين الزيات شروق 33.52117.511817.518.587كفر

مطاوع   60178 محمداحمد ابراهيم الزيات شهد 38221413.51219.518.579.5كفر

دياب    60179 عبدالرحمن محمد احمد الزيات شهد 362818.514151918710كفر

الدين    60180 جمال عبدالغفور اشرف الزيات شهد 38.528191413.519.519.5710كفر

الشوره    60181 يوسف السيد سامى الزيات شهد 362216.513101816.5810كفر

الشورة    60182 احمد امام شعبان الزيات شهد 34.51810114.51016.587.5كفر

مطاوع     60183 احمد سيد احمد عبدالعزيز الزيات شهد 39.5292014.7514.752016.577كفر

الجبارسى     60184 ابوعجاجه محمد ابراهيم محمد الزيات شهد 21.511.54.55.52.513.517.565.5كفر

الخولى    60185 محمد عبدالله محمد الزيات شهد 31.561010.5415.51366.5كفر

ماضى    60186 محمد رشاد هشام الزيات شهد 36.52117.5127.5181689كفر

علم    60187 سالم بسيونى وائل الزيات شهد 36.52318.5128141789كفر

ابوراشد    60188 محمد محمد وليد الزيات شهد 3728.513.59.510.519.51788كفر

تنيتين    60189 سيداحمد محمود السيد الزيات شيماء 372612.57.57.5181976كفر

معجبة    60190 حسن رمضان محمد الزيات شيماء 38.525158.55.252013.595كفر

المعجنى     60191 حسن على محمد احمد الزيات ضحى 39.5292015152016.587.5كفر

العبد     60192 عيد محمد محمد محمد الزيات ضحى 3922118.55.519.514.583.5كفر

بدوى    60193 ابراهيم السيد سعيد الزيات علياء 3519105319.510.562كفر

رضوان   60194 عبدالكريم حافظ الزيات غاده نصف1045صفرصفر20122.5كفر

خيره    60195 عبدالهادى محمد صابر الزيات غاده 39.5292012.5152017.5710كفر

الحاج    60196 محمد عبدالرؤف محمد الزيات غاده 3421.518.51211.516.51397كفر

الشباسي    60197 حموده ابراهيم محمد الزيات فاطمه 36.522.511.57.5219.510.582.5كفر

زيان    60198 يونس عبدالمنعم محمد الزيات فاطمه 36.52919.513.514201596كفر

محمد   60199 احمد محمود الزيات فرحه 27.5663.54.51510.573كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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زينه     60200 محمد عبدالمنعم حسن الزيات لنا 3629.511.51281912.584كفر

الفقي      60201 سالم عمر محمد محمد حاتم الزيات لمياء 3928.519111319.512.593.5كفر

عبداللطيف    60202 محمد عبدالقوى حسام الزيات مروه 28.5164.53.52.5171883.5كفر

الصباغ    60203 حسين حسن خالد الزيات مروه 39.530201415201875كفر

الدبشه     60204 مصطفى محمد مصطفى ابراهيم الزيات مريم 332111.57.55.5101471.5كفر

عليوة    60205 السيد ابراهيم السيد الزيات مريم 39.528.519.514152014.585كفر

هجرس    60206 محمود محمد ايهاب الزيات مريم 39.52919.514.25152019.5910كفر

طعيمه    60207 محمد احمد جمعه الزيات مريم 37.526.512.59.59201295كفر

عبداللطيف    60208 ابوالعنين سليمان سعيد الزيات مريم 37.525.516.5910.5201697.5كفر

عبدالجليل    60209 محمد عبدالحميد سعيد الزيات مريم 38302013.514.52019910كفر

عيارة    60210 محمد محمد سمير الزيات مريم 3421.513.5107.5181959.5كفر

النجار    60211 خليل محمد عبدالحميد الزيات مريم 37.526.516.5127.51916.569.5كفر

مطر    60212 عبدالنبى صلح عبدالنبى الزيات مريم 3820.5107.55.5151569.5كفر

عمار    60213 محمد فريد علء الزيات مريم 39.5302014.7514.52019810كفر

رحاب     60214 عبدالفتاح محمود محمد على الزيات مريم 37.52012139.51817610كفر

ماضى    60215 حسن ابراهيم محمد الزيات مريم 35151198.5171679.5كفر

حسن     60216 الشيخ سليمان ابوالعل محمد الزيات مريم 3929.5181414.52015710كفر

قرقش    60217 عبدالرؤف احمد محمد الزيات مريم 3719.514.511.510.518.514.579كفر

الشوره    60218 احمد سيداحمد محمد الزيات مريم 38.527.5171314.519.518710كفر

دهمه    60219 عبدالعظيم شيبوب محمد الزيات مريم 23.5156.532.5614.586كفر

زيان    60220 يونس عبدالمنعم محمد الزيات مريم 36.521.51511.511.51913.558.5كفر

رضوان   60221 عبدالله محمود الزيات مريم 36.518105819.515.567كفر

هجرس       60222 ربيع ابوالعل عبدالعاطى مصطفى الزيات مريم 3623.5115.55.5191169كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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عبداللطيف    60223 عبدالعزيز مصطفى مصطفى الزيات مريم 3319.51597.515.51269.5كفر

عيسى     60224 محمد ابراهيم فكرى ولء الزيات مريم 3130209.59.5171383كفر

نعنوش    60225 ابوالفتح عبدربه ياسر الزيات مريم 3725.515.5131419.513.567.5كفر

طعيمه    60226 محمود محمد ياسر الزيات مريم 3722.51010.512.519.513.568كفر

شلتوت    60227 على عبدالرحمن يسين الزيات مريم 39.527.5129.59.519.51978كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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الجزار    60228 على السيد محمد الزيات مريهان 38.52313.511111718.578كفر

محشية    60229 احمد احمد سمير الزيات ملك 31157.57.5411.514.578كفر

الله     60230 جاد درويش درويش مجدى الزيات ملك 372516.514.7512201355كفر

الشموني    60231 محمد عطيه محمد الزيات ملك 3524.51014.25418.51663كفر

السبكى    60232 منصور ممدوح مدحت الزيات ملك 38271314.2513.52018.567كفر

حمودة    60233 سليمان محمد سليمان الزيات منار 38.523.515.59.51219.516.555كفر

شتا    60234 على احمد عادل الزيات منار 38.5292014132016610كفر

الفقى     60235 عبدالنبى سالم احمد على الزيات منار 37.524.518.514.513201867.5كفر

شيران    60236 على سعيد عمر الزيات منار 37.52818.514.75102013.555كفر

ابوعيشه    60237 بدوى محمود محمد الزيات منار 36.52415.58.57.518.51366.5كفر

علم    60238 سالم بسيونى مدحت الزيات منال 35241511918.51675كفر

دغيم    60239 حسن سليمان ابوبكر الزيات منه نصف2110.53.52210.56.54كفر

فراره    60240 ابراهيم سعيد اشرف الزيات منه 36.515109.5917.513.565كفر

الحصاوى     60241 محمود السيد ابراهيم الله الزيات منه 38.530181514.52016710كفر

ماضى      60242 محمد حسن مبروك ابراهيم الله الزيات منه 382912.511.57.5201675.5كفر

زلط     60243 حسن اسماعيل اسماعيل الله الزيات منه نصف334143.754.7510139كفر

نصرالدين     60244 محمود محمد حمدى الله الزيات منه 36271013.514.519.511.578.5كفر

وهيبه    60245 احمد رمضان الله الزيات منه 36.52615.510.57.518.516.562.5كفر

عطيه      60246 حسن احمد السيد شاكر الله الزيات منه 38.53017.515152012.582.5كفر

رحاب      60247 عبدالغفور نجيب محمد عبدالعزيز الله الزيات منه 301177.57.510.51363.5كفر

رحاب      60248 محجوب محمد احمد عبدالغنى الله الزيات منه 38.523.51314.251317.51875كفر

الفقى      60249 ابراهيم سليمان ابراهيم محمد الله الزيات منه 29186137.515.5852كفر

السبكى     60250 محمد صلح محمد الله الزيات منه 29.525.5111010.512.518810كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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هجرس     60251 محمد محمود محمد الله الزيات منه 29764410.515.567كفر

الفقى     60252 محمود نبيه محمد الله الزيات منه 37281614.512201999.5كفر

الحنفى      60253 محمد محمد عاطف محمود الله الزيات منه 36.52815.511.57.5201889.5كفر

عطية     60254 حسن محمد محمود الله الزيات منه 3927.517.5138.517.516.579.5كفر

عياره     60255 الصاوى عبدالغنى محمد عادل الزيات منه 3727.512.510.55.518.517.579كفر

الفقى    60256 عبدالمقصود محمد عاطف الزيات منه 362812.510.55.518.51679كفر

البقلى    60257 محمود جابر عصام الزيات منه 392914.51413202089.5كفر

هجرس     60258 محمود السيد شعبان وليد الزيات منه 33.5157.543.513.515.589كفر

هيبه    60259 اسماعيل السيد محمد الزيات منى 719510نصف2954.52كفر

الجزار    60260 احمد عطيه محمد الزيات منى 38.526.518.514.5132019810كفر

شلتوت    60261 مصطفى عبدالحميد فؤاد الزيات منيره 31.521.5793.510.514.5610كفر

سعدات     60262 احمد سيد احمد طه الزيات مى 39292014.5152019.5810كفر

الديب    60263 عبدالمطلب سعيد علء الزيات مى 37291814.51219.517710كفر

المل    60264 محمد حسن محمد الزيات مى 38.5291914.51519.518810كفر

كساب    60265 محمود اسماعيل محمود الزيات مى 36171012.582019810كفر

رحاب   60266 مصطفى فوزى الزيات ميار 3929.515.513.5122020910كفر

الوكيل    60267 ابوالفتح محمد ياسر الزيات ميار 37251595.51715810كفر

شاهين    60268 احمد محمد ابراهيم الزيات نانسى 26.59.53324.51168.5كفر

ابوعاصى    60269 السيد محمد سامح الزيات نانسى 2711.53.5226.51269.5كفر

الجزيرى   60270 عبدالحليم ابراهيم الزيات ناهد 36251813.59.52018.566كفر

الله      60271 خير ابراهيم سعيد محمد صلح الزيات نجلء 3825.517.510.592014.556.5كفر

مرعى     60272 محمد السيد رجب احمد الزيات ندى 3420.515.57.510.5191145كفر

شلتوت     60273 عبدالجواد مصطفى محمود احمد الزيات ندى 38.52919.51513.5201977.5كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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بنات/     النبى عبد محمد ش
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بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2815

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ماضي    60274 احمد سليمان السيد الزيات ندى 3720.51298.517.51858كفر

الصباغ   60275 حسن حسين الزيات ندى 382919.51413.519.51878كفر

عبداللطيف    60276 محمد عبدالحميد سامى الزيات ندى 3415.51545181467.5كفر

الشمونى    60277 قطب عبدالعاطى سامى الزيات ندى 393019.513.5152019.588.5كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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ماضى     60278 محمد ابراهيم محمود سعيد الزيات ندى 35.517.5169.55191269.5كفر

ابوعمر    60279 احمد محمد سمير الزيات ندى 3526.5161211.51915.549.5كفر

شكر    60280 عبدالله سليمان عبدالله الزيات ندى 36.526.515.57.57.519.51358كفر

رمضان     60281 يوسف محمد احمد محمد الزيات ندى 28.520.5105.541313.576كفر

شره     60282 حسن محمد حسن محمد الزيات ندى 3626.5129.59.517.51866كفر

عليوة     60283 عيسوى محمود محمود محمد الزيات ندى 3217127.57.518.51366كفر

عياره    60284 عبدالغنى عبدالعظيم محمود الزيات ندى 3416107.54.516.51068كفر

مرعى    60285 محمد يوسف محمود الزيات ندى 3722.51214.511.519.51869.5كفر

نصرالدين    60286 محمد محمود نصر الزيات ندى 38.527.517141118.516710كفر

مطاوع    60287 احمد ابراهيم ياسر الزيات ندى 37.525.517.513152017.5610كفر

العرابى     60288 الدين سيف مصطفى ياسر الزيات ندى 33.520105.52.518.51155كفر

مطر    60289 ابوالعنين عيد جمال الزيات نرمين 29.58147.5518.51565كفر

ابوكيلة    60290 اسماعيل محمود محمد الزيات نهاد 38.529201412.52018.5710كفر

ابوراشد    60291 عبدالقوى محمد نجاح الزيات نهال 393019.7514142018.5910كفر

السقا    60292 البهنسى البهنسى حسان الزيات نور 3323.5138.57.516.51872.5كفر

القيعى    60293 عبدالرؤف محمد عبدالرؤف الزيات نور 28181410.58.51615.563.5كفر

الناعم    60294 عبده ابراهيم عبدالهادى الزيات نور 38.5291813918.515.562.5كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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الجزار    60295 احمد مصطفى محمد الزيات نور 37.526.519.513.513.5201487.5كفر

رحاب     60296 سليمان محمد سليمان محمود الزيات نور 3722191413.52016.575كفر

ماضي    60297 محمد محمد حسن الزيات نورا 2517107.57.51615.561.5كفر

شحاته    60298 سالم احمد سالم الزيات نوران 38.5281914142018.5610كفر

هجرس    60299 ابوالعل محمود احمد الزيات نوره 36.527.518.511.58.517.516.576كفر

الشيخ    60300 على احمد احمد الزيات نورهان 39.52918.514.751519.52089.5كفر

عبدالرزاق    60301 سليمان معتمد رمضان الزيات نورهان 3725.512.510919.516.582كفر

البلكوسى    60302 سليمان عبدالمنعم سليمان الزيات نورهان 39301812.514.52017910كفر

المصرى    60303 عبدالمجيد عطيه صبرى الزيات نورهان 38.529191515201892.5كفر

المل     60304 محمد حسين على صبرى الزيات نورهان 393019.7513.515201699كفر

محليس     60305 احمد سيد محمد عاطف الزيات نورهان 383019.515152018910كفر

حسن   60306 على عبدالغنى الزيات نورهان 35.52912.57.51018.51792.5كفر

عبدالوهاب    60307 على محمد عبدالغنى الزيات نورهان 39.530201515201699كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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وهيبه     60308 مصطفى احمد عبدالهادى عمرو الزيات نورهان 38.526.517.5131419.51786.5كفر

السقا    60309 محمود عبدالعزيز فتحى الزيات نورهان 3930181415201786.5كفر

الفقى    60310 محمد على محمد الزيات نورهان 37301914132015.565.5كفر

عبداللطيف     60311 حسن محمد لطفى محمد الزيات نورهان 3222107.57.518.517.575كفر

صالح    60312 محمد محمود محمد الزيات نورهان 32.514.5107.52.511.513.566كفر

رمضان    60313 يوسف مصطفى محمد الزيات نورهان 3420128813.51276كفر

شلفوطه    60314 عبدالعزيز السيد محمود الزيات نورهان 33231.57.581015.586كفر

حواشهجرس     60315 محمود محمد محمود الزيات نورهان 352910101119.51887.5كفر

حسن     60316 الشيخ سليمان محمد نصر الزيات نورهان 33.519.569.510.518.515.587كفر

عبداللطيف    60317 محمد عبدالحكم وليد الزيات نورهان 3830611.51318.51867.5كفر

ابراهيم    60318 حسين يمنى ابراهيم الزيات نيره 382977.57.519.51599.5كفر

الفقى    60319 احمد سالم احمد الزيات نيره 372657.57.519.51569كفر

ابوزيد    60320 احمد عبدالعزيز عطيه الزيات نيره 35.5206.57.57.512.51468.5كفر

الفيومى     60321 ابوضيف السيد محمد محمود الزيات نيره 3623147.58.5151487كفر

عطا    60322 محمد يوسف احمد الزيات هاجر 3215.57.595.5111167كفر

عبداللطيف    60323 عبدالمجيد محمد خالد الزيات هاجر 373014.511.513201798.5كفر

عبدالقادر   60324 عبيد سعيد الزيات هاجر 3530191314201787.5كفر

دغيم    60325 سليمان محمد سليمان الزيات هاجر 34.527.516.58141713.577كفر

طعيمه    60326 محمد سليمان محمد الزيات هاجر 35271813.51419.515.568.5كفر

اندحو    60327 محمد فتحى ناصر الزيات هاجر 3830191313201878.5كفر

الشوره    60328 عبدالغنى مختار اشرف الزيات هاله 3217.5129.51018.51475كفر

بسطويسى    60329 دسوقى السيد عادل الزيات هايدى 34.511.5104.57.515.51185كفر

هزع    60330 احمد محمد جمال الزيات هبه 37.5301914.511.52014.583.5كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
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عبداللطيف    60331 محمد عبدالعزيز عمر الزيات هبه 38.53019.514.515201797كفر

الناعم    60332 مصطفى امين محمد الزيات هبه 39.53019.51414.5202088.5كفر

مشخص   60333 هشام نضال الزيات هبه نصف10146نصفواحد27.56.55.5كفر

عون    60334 عبدالمجيد سليمان نميرى الزيات هبه 38.53018.51415201688.5كفر

ابوراشد    60335 ابراهيم سليمان وائل الزيات هبه نصف318108.511511.59كفر

الفقى    60336 ابراهيم عبدالعزيز سامى الزيات هدى 31.5181110.57.515.513.572.5كفر

ابوالعزم    60337 السيد احمد اشرف الزيات هلن 3929191314.52014.595كفر

عمار    60338 ابوالمعاطى زكريا هانى الزيات هنا 3929.5171414.5201799.5كفر

عبوده    60339 محمد احمد محمود الزيات هند 3015.54951212.572.5كفر

الشيخ    60340 محمود عبدالعاطى ابراهيم الزيات هويدا 3522.512105.51815.587كفر

خلف    60341 سرور احمد جابر الزيات هيام 3826.510114181576.5كفر

التراس     60342 محمد ابراهيم رياض محمود الزيات ورده 26116.55.54.5131685.5كفر

رميح    60343 محمود عبدالقوى محمد الزيات ولء 392714.59.51016.514.586كفر

العبد     60344 مبروك محمد صبحى ممدوح الزيات ولء واحد2812104.58.51218.59كفر

القط    60345 منصور محمود السيد الزيات ياسمين 3017.563211.51372.5كفر

شرة    60346 عبدالقوى ابراهيم عبدالقوى الزيات ياسمين 31.512.510.510.51112.515.583.5كفر

خطاب    60347 محمد محمود محمد الزيات ياسمين 393019.51514.52014107كفر

عبده    60348 على احمد مصطفى الزيات يمنى 3927.51815142013.575.5كفر

الشرم   60349 ابراهيم السيد الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 35.512.5123.521714.576كفر

القزاز   60350 عطاالله السيد الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 34.518137.54.5171676كفر

الوكيل    60351 محمد رمضان حسن الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 2510533.512.511.586كفر

مطر    60352 محمد ابراهيم خالد الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 26114.54.54101476كفر

العريان   60353 ابراهيم شعبان الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 33.52218.510.59191575كفر

بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش
بنات/     النبى عبد محمد ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2820

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

المحلوى   60354 مصطفى متولى الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 276.5115.5615.512.585كفر

الصعيدى      60355 حسن مسعود محمد الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 28.51011261710.565كفر

ابوودن   60356 احمد محمد الدهراوى  ابراهيم نبيل الزيات ش 352513.510817.518.585.5كفر

الرشيدى    60357 القطب محمد السيد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 22.583.522.571185.5كفر

خلفا    60358 السيد لطفى جمال الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 37.530141414191877.5كفر

الصعيدى   60359 عبده جمعه الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 2913.56.555.513.51876.5كفر

الطرانه   60360 على جمعه الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 35157.554.512.51877.5كفر

نعينع     60361 الله عطا محمود حسن الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 30166.59914.516.585كفر

الجياره   60362 مسعود خضر الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 3722.515.54.59.516.516.585كفر

عمارة   60363 ابواليزيد خميس الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 32.525.51097.518.51485.5كفر

وتيت    60364 مصطفى السيد خميس الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 311277.57.51516.585.5كفر

السحراوى   60365 خميسرجب الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 3221.511.58817.51983.5كفر

الكوهى   60366 عدس رزق الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 30.521.510.57.54.515.51873.5كفر

عبدال   60367 عبداللطيف رضا الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 3.510.513.575واحد26.59.56كفر

النحراوى    60368 مصطفى السيد رضوان الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

عبدالغنى    60369 جويد محمود رمضان الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 1717.5510.54.510.51453كفر

زيدان    60370 على زكى سعيد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 26.518107.53.51312.555كفر

السحراوى   60371 عبدالعزيز سلمه الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 281767.54.513.512.553.5كفر

الساهى   60372 عبدالنبى شوقى الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 24.513.54.511511.51463كفر

نجيلة   60373 عيد طارق الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 3725.518.512.59.5201265.5كفر

ابوسالم    60374 حسن عبداللطيف طلعت الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 35.5231012.510.517.515.555.5كفر

تزره    60375 عبدالفتاح احمد عاصم الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 362210.5118171655كفر

النحراوي   60376 مصطفى عبدالقوى الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 10.56.524.53.5121165كفر
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الخنيزى    60377 السيد محمد عصام الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 2815.549.55.514.517.555كفر

نعينع    60378 جمعه سعيد عماد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 36.522171312201857كفر

الصفتى    60379 عبدالغفار سعيد عماد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 392713.514.51418.51656.5كفر

النحراوي    60380 عبدالقوى محمد عيد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 36.52416.513.59.519.515.557كفر

الصعيدى      60381 ابراهيم حسن حسن محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 36241914.512.519.513.567كفر

بتن    60382 احمد احمد محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 3323.514.511.57.516.517.558كفر

عواض    60383 محمد احمد محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 28.520109.53.513.515.565.5كفر

سلمه   60384 رشدى محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 37.5281914.510.519.7517.557كفر

القديم   60385 شحاته محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 37.527.51713.513201866كفر

شلش   60386 شعبان محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 39281814.51419.51558كفر

ابوحسن   60387 صلح محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 37231514.58.517.51557.5كفر

ابوعبيه   60388 عبدالغنى محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 2825.511135.5151746.5كفر

البرادعى    60389 محمد عيسوى محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 291512.544.517.515.551.5كفر

الحداد    60390 محمد فوزى محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 2811.57.53.5418.57.563كفر

ابوعبية   60391 محمد محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 218.56.54.52.5185.563كفر

الحلوانى    60392 احمد محمود محمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 383019.51311.5201675كفر

الدبة    60393 على انور محمود الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 16451.52.515.51352كفر

الصفطى   60394 جمعه محمود الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 35.52914.513.511.519.515.563كفر

مهدى    60395 على جمعه مسعد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 35.52811.512918.514.573كفر

رمضان   60396 سالم مسعود الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 19.517.565واحد3122.57.55كفر

القاضى     60397 على احمد سيد مصطفى الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 33216.57.54.519.51563.5كفر

رضوان   60398 حسين معتمد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 3529.51914132017.568.5كفر

القديم   60399 السيد وليد الدهراوى  احمد نبيل الزيات ش 39.530201515201986كفر
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غبارة    60400 مصطفى احمد محمود الدهراوى  ادهم نبيل الزيات ش 29.512.510.510.5101710.543.5كفر

العمى   60401 مصطفى ابراهيم الدهراوى  اسامه نبيل الزيات ش 33166.543.517.511.543.5كفر

الوكيل   60402 المرسى محمد الدهراوى  اسامه نبيل الزيات ش 37.527.518.51081916.546.5كفر

الرده    60403 عبدالتواب جابر محمد الدهراوى  اسامه نبيل الزيات ش 37.52516.59.5819.515.559.5كفر

كرم    60404 محمود صبحى اشرف الدهراوى  اسلم نبيل الزيات ش صفر29.514.577.531895كفر

القماري     60405 مصطفى كمال محمد سمير الدهراوى  اشرف نبيل الزيات ش 3625.51597.519873.5كفر

شلش   60406 ابراهيم محمد الدهراوى  اشرف نبيل الزيات ش 24.513107.52.519942كفر

الدهراوى    60407 محمد عبدالحميد مصطفى الدهراوى  الحسين نبيل الزيات ش 39282014.5142018.588كفر

الملح    60408 عبدالشافى السيد ابراهيم الدهراوى  السيد نبيل الزيات ش 32167.510.54.51915.565كفر

الفوال    60409 محمد السيد محمد الدهراوى  السيد نبيل الزيات ش 25.51468.5313.51145.5كفر

ماضى    60410 محمود السيد محمد الدهراوى  السيد نبيل الزيات ش 2018.571051010.567كفر

الجوهرى    60411 خليفه السيد ابراهيم الدهراوى  امير نبيل الزيات ش 3828.51914.514.7519.518.5710كفر

النحراوي    60412 مصطفى السيد عادل الدهراوى  ايمن نبيل الزيات ش 38.5291914.513.5201977.5كفر

دبور    60413 القطب محمد عبدالقادر الدهراوى  ايهاب نبيل الزيات ش 21.518.57.5131.5101577كفر

فرارة   60414 عبدالنبى حسن الدهراوى  حازم نبيل الزيات ش 37.5281614111916.579.5كفر

العشرى    60415 مصطفى المحمدى محمد الدهراوى  حازم نبيل الزيات ش 3728.510.513.512171879كفر

الطرانه   60416 على ابراهيم الدهراوى  حسام نبيل الزيات ش 1814.510.59.526.511.578كفر

الصفطى   60417 محمد حسن الدهراوى  حسام نبيل الزيات ش 29.5133.592.51011.578كفر

خاطر   60418 خليل عبداللطيف الدهراوى  حسام نبيل الزيات ش 25.515.54.57.52.51010.577كفر

عيد   60419 عبدالطيف عبدالقوى الدهراوى  حسين نبيل الزيات ش 38271512.5101716.578.5كفر

الشاذلى    60420 السيد حسين مسعد الدهراوى  حسين نبيل الزيات ش 201359.525.511.577.5كفر

ابوالنجا   60421 عبدالحميد على الدهراوى  خالد نبيل الزيات ش 3218108.541013.578.5كفر

الردة    60422 عبدالستار بسيونى وليد الدهراوى  خالد نبيل الزيات ش 17967.52.53.5675كفر
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طنش    60423 محمد حسن وليد الدهراوى  خالد نبيل الزيات ش 382719.513.57.519.517.579كفر

عمارة    60424 عبداللطيف رمضان عادل الدهراوى  رمضان نبيل الزيات ش 37301912817.517.579كفر

يحى     60425 عبدالرحمن محمد على وائل الدهراوى  رمضان نبيل الزيات ش 31.526.510.512314.512.579كفر

شلش    60426 اسماعيل ابراهيم ابراهيم الدهراوى  زياد نبيل الزيات ش 352714.511.55.51615.578.5كفر

الزفتاوي   60427 السيد عماد الدهراوى  زياد نبيل الزيات ش 342111.510.541214.579.5كفر

عمارة    60428 محمد ابواليزيد محمد الدهراوى  زياد نبيل الزيات ش 31.518.57.5114.5111779كفر

حله   60429 احمد رمضان الدهراوى  زيد نبيل الزيات ش 352516.512418.51369كفر

ابوكحلة   60430 محمد عاطف الدهراوى  سعيد نبيل الزيات ش 15.510.558.5نصف22116.57.5كفر

المحلوى   60431 السيد محمد الدهراوى  سعيد نبيل الزيات ش 15.510.559واحد21.5104.55كفر

العرجه    60432 فهمى طه احمد الدهراوى  طه نبيل الزيات ش 39.530201515202079كفر

الحلفاوى   60433 عبدالحميد ابراهيم الدهراوى  عبدالحميد نبيل الزيات ش 3717.5119418.51565.5كفر

الجياره   60434 صلح ابراهيم الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 351678.53.517.51665.5كفر

مصطفى    60435 محمد رجب احمد الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 301265.5216.512.565.5كفر

الديبة    60436 مصطفى على اشرف الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 36.517.56.5103191786.5كفر

ابوفرو    60437 عبدالجليل السيد النشار الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 2054.54214766.5كفر

الشاذلي   60438 هاشم جمعه الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 37.52619151219.516.579كفر

ابوعبية     60439 احمد سيد مصطفى رضا الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 28.516108.51.51814.568كفر

الصردى    60440 محمد على سعيد الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 37.528.51813.58.52016.568كفر

عاشور    60441 ابراهيم قعود عصام الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 39.53019.513142018.589.5كفر

حله   60442 محمدعبده عماد الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 362412.59.53181967كفر

الصعيدى   60443 محمد محمد الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 341615.510.57.51916.567كفر

غبارة    60444 احمد محمد محمود الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 2810105.52.517.51569كفر

ابوصيرة    60445 يوسف خليفه مسعد الدهراوى  عبدالرحمن نبيل الزيات ش 393019.75151519.51989.5كفر
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دياب    60446 محمد عبدالرحيم احمد الدهراوى  عبدالرحيم نبيل الزيات ش 37.52818.514.58.5201979.5كفر

راشد   60447 عبدالسلم جمعه الدهراوى  عبدالسلم نبيل الزيات ش 38.530201515202079.5كفر

ابوعبيه   60448 عبدالعزيز احمد الدهراوى  عبدالعزيز نبيل الزيات ش 39.52919.51515201689.5كفر

العراقى   60449 عبداللطيف ابراهيم الدهراوى  عبداللطيف نبيل الزيات ش 39.530201414202057كفر

مطر    60450 محمد الديب اشرف الدهراوى  عبدالله نبيل الزيات ش 37.527181413.5202058كفر

غبارة    60451 توفيق محمد اشرف الدهراوى  عبدالله نبيل الزيات ش 2519.5532.511.52073.5كفر

نصار     60452 احمد سيد عبدالله السيد الدهراوى  عبدالله نبيل الزيات ش 2618.5422.513.52083كفر

العرجه    60453 السيد عبدالغفار قدرى الدهراوى  عبدالله نبيل الزيات ش 37.53019.513122018.587كفر

بهنسى    60454 ابراهيم محمد محمد الدهراوى  عبدالله نبيل الزيات ش 3125107.55.518.517.571.5كفر

شوشه    60455 محمود عيد مصطفى الدهراوى  عبدالله نبيل الزيات ش 16.511.552.52161351.5كفر

سرور    60456 ابوالعل سعيد مسعد الدهراوى  عبدالهادى نبيل الزيات ش 20.51145.52.5101451.5كفر

الزياته   60457 ابراهيم ابراهيم الدهراوى  على نبيل الزيات ش 20.5113.54.53.57.58.542كفر

بناية    60458 ابوالعل النشار احمد الدهراوى  على نبيل الزيات ش 21.515322.5108.551.5كفر

الخنيزى    60459 على سعد احمد الدهراوى  على نبيل الزيات ش 37.52919.511.514.5201965كفر

الحلوانى   60460 على اشرف الدهراوى  على نبيل الزيات ش 2618510.59.518.515.566.5كفر

الفحات   60461 على اشرف الدهراوى  على نبيل الزيات ش 29247.599.517.514.565.5كفر

الدهراوى   60462 عبدالستار خليفه الدهراوى  على نبيل الزيات ش 36.5271613.512.5201676كفر

البحيرى   60463 على عزت الدهراوى  على نبيل الزيات ش 393017.51413201867كفر

عبداللة   60464 متولى عصام الدهراوى  على نبيل الزيات ش 35.524.513.57.51117.518.555كفر

حله   60465 سيداحمد محمد الدهراوى  على نبيل الزيات ش 31.5207.58.57.519.516.566كفر

ابوسالم    60466 حسن عبداللطيف محمد الدهراوى  على نبيل الزيات ش 38.52917.513.514201958كفر

الصعيدى    60467 حسن محمد محمد الدهراوى  على نبيل الزيات ش 35.51812.57.551919.571.5كفر

العبد   60468 محمد محمود الدهراوى  على نبيل الزيات ش 2814.5644111851.5كفر
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الله     60469 عوض عبدالمنعم محمد طارق الدهراوى  عماد نبيل الزيات ش 3830191414201885.5كفر

شوشه    60470 محمد عبدالرؤف محمد الدهراوى  عمار نبيل الزيات ش 29.527.516.513.59191876كفر

خلفا    60471 مصطفى حلمى ياسر الدهراوى  عمار نبيل الزيات ش 39302014.5152017.5810كفر

جبر     60472 احمد سيد رجب ابراهيم الدهراوى  عمر نبيل الزيات ش 34.527.52013.58.52017710كفر

ابوشنب    60473 محمد محمد احمد الدهراوى  عمر نبيل الزيات ش 39.52817.514132020910كفر

الكوهى    60474 قطب المغاورى السيد الدهراوى  عمر نبيل الزيات ش 382817.5111219.51879.5كفر

الرده    60475 السيد هاشم السيد الدهراوى  عمر نبيل الزيات ش 37.528188.59.52016.579.5كفر

دياب   60476 ابوالعل ابراهيم الدهراوى  عمرو نبيل الزيات ش 3420145.5417.516.578.5كفر

محمود   60477 النشار السيد الدهراوى  عمرو نبيل الزيات ش 373018.51412.518.52079كفر

العطار   60478 ابراهيم جمال الدهراوى  عمرو نبيل الزيات ش 25.521.5107.54.5191679.5كفر

هنطش   60479 سعد خالد الدهراوى  عمرو نبيل الزيات ش 38.528.513.511.5819.51567.5كفر

ابوهلل   60480 غانم محمد الدهراوى  غانم نبيل الزيات ش 3929201413.519.518.579كفر

الصعيدي   60481 بركات اشرف الدهراوى  فارس نبيل الزيات ش 393019.5141319.518.565كفر

دشيشه    60482 محمد ابراهيم رضا الدهراوى  فارس نبيل الزيات ش 35.53015.511.51219.51975كفر

كشاف    60483 ابراهيم رمضان عنتر الدهراوى  فارس نبيل الزيات ش 7.524.5107.521113.575.5كفر

الصعيدى   60484 زغلول الدهراوى  فارسمسعد نبيل الزيات ش 23.5291010.53.512.510.585كفر

العطار    60485 نصر السيد الدهراوى  فارسمسعود نبيل الزيات ش 302411.59.5418.514.577.5كفر

الصعيدى    60486 احمد ابراهيم الدهراوى  فارسمصطفى نبيل الزيات ش 3017101261514.576.5كفر

علءالدين   60487 رمضان هيثم الدهراوى  فارس نبيل الزيات ش 392819131118.51679كفر

الدرس    60488 احمد محمد ابراهيم الدهراوى  فاروق نبيل الزيات ش 393019.7514.5152016810كفر

السقعان   60489 ابوالفتوح الدسوقى الدهراوى  فتحى نبيل الزيات ش 24.59697.516965كفر

بتن   60490 محمد ابراهيم الدهراوى  كريم نبيل الزيات ش 291577.57.5131066كفر

غز   60491 بسيونى سيداحمد الدهراوى  كريم نبيل الزيات ش 27.596.588.5181257.5كفر
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ابوحشيش    60492 ابراهيم محروس عمرو الدهراوى  كريم نبيل الزيات ش 27.516.5797.515.512.556كفر

الصعيدى   60493 محمد محمد الدهراوى  كريم نبيل الزيات ش 36.529.5191313201967كفر

انطنيوس     60494 الله عوض فهمى الدهراوى  كيرلسسامح نبيل الزيات ش 33.525.51685201067كفر

المالكى    60495 محمد جمعه محمد الدهراوى  مازن نبيل الزيات ش 36.5191099.519.518.566.5كفر

القيم    60496 احمد مصطفى محمد الدهراوى  مازن نبيل الزيات ش 353012.512.5102015.568كفر

مسعود   60497 السيد محمد الدهراوى  محسن نبيل الزيات ش 34.5181011.5918.515.567.5كفر

يحى    60498 محمد عبدالرحمن ابراهيم الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 31.5115107.516.511.568كفر

نعينع   60499 عطيه ابراهيم الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 362016111319.51868.5كفر

عبدالوهاب    60500 البدرى محمد ابراهيم الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 16.53.52.57.52.510.57.547كفر

العريان   60501 محمد ابراهيم الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 36241410.58.5181878.5كفر

شتا   60502 محمد ابراهيم الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 39271813.5122018810كفر

عبدالحليم    60503 جابر السيد احمد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 13.527129.756.25413.5710كفر

الصعيدى   60504 حسين اسامه الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 19.597.54914.51579كفر

البنا   60505 جمعه السيد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 38.530181314.52017.5710كفر

شقليط    60506 احمد سعيد السيد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 38.52219.59.57.51919710كفر

الصباغ    60507 احمد عبدالعظيم السيد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 3516109.57.51513.578.5كفر

القديم    60508 السيد عثمان السيد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 30116105.5148.567كفر

النحراوى   60509 سعد انور الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 35.529.51487.5151179كفر

جادالله    60510 محمد صبحى ايمن الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 35.526.57.532.513.51069كفر

الدهراوى    60511 محمد على ايمن الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 30.525.565.55.512.51073كفر

ابوصيره    60512 مصطفى خطاب بركات الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 2616.5624.512.51388كفر

العقلة   60513 محمد حسن الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 393019.513.5152017.588.5كفر

داود    60514 احمد عبدالجليل حسين الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 29.517.51042141275.5كفر
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بتن    60515 محمد ابراهيم خالد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 29.515483.515.51457كفر

الصفطي    60516 محمد عبدالستار خالد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 362715131017.51777.5كفر

الصباغ    60517 السيد محمد خالد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 38.53018.51314201778.5كفر

خاطر    60518 القطب محمد خالد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 32.5205.555.512.51564كفر

البسة    60519 عبدالدائم مصطفى خالد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 21.52442214.510.575.5كفر

الكوهى   60520 محمد خليل الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 32.5286.5851412810كفر

عبدالله   60521 احمد خميس الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 372914.51410.514.514.5910كفر

الفقى    60522 سالم حسين سالم الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 30.519.562.525.51666كفر

الكوهى   60523 السعيد سامى الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 31.51812.52.531410.577.5كفر

الصعيدى    60524 حماد احمد سعيد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 3422147.57.51412.5710كفر

الجمل   60525 محمد سعيد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 39.5301813.512.519.516910كفر

خليفة    60526 المرسى السيد صبحى الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 24.527102.5412.512.5910كفر

القمارى   60527 محمد عبدالباقى الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 35.526133.57.512.513910كفر

هللى     60528 احمد سيد رجب عبدالحميد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 30.519.54.52512.5989كفر

الغرباوى    60529 عبدالقادر محمد عبدالقادر الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 34.5261044161578كفر

العويطى    60530 ابراهيم ابراهيم عدس الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 319.5107.5412.51576كفر

الدهراوى   60531 صبحى على الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 2812.51055.5912.563.5كفر

الصعيدى   60532 محمد على الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 33.519.5187.55.5151366.5كفر

عبدالله   60533 محمد عماد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 35.526.513.512.59.517.51577كفر

ابوهلل    60534 محمد محمد فاروق الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 32.58.5510.5101113.564.5كفر

الصعيدى    60535 ابراهيم عبدالغنى فتحى الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 35.520.5107.57.51417.574.5كفر

السقا   60536 محمد فوزى الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 23.56.5547.58.51163كفر

عبدل    60537 احمد عبداللطيف كامل الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 37.5261914.5152017.589.5كفر
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بناية   60538 عبدالغنى محمد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 3827.518.513.514.52018.579.5كفر

الحداد    60539 محمد عبدالله محمود الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 3187.53.559.51578.5كفر

النجار   60540 محمد محمود الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 35.520.510105.5121876كفر

الجمل   60541 عاطف مصطفى الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 32.517687.51314.567.5كفر

شقليط    60542 محمود عبدالحميد مصطفى الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 2576.57.5571653.5كفر

فتاح    60543 عبدالرازق محمد نزيه الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 33157.59.57.5141586.5كفر

رضوان   60544 محمد وليد الدهراوى  محمد نبيل الزيات ش 3523.57.57.57.513.513.567كفر

الملح   60545 سعيد ابراهيم الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 3211.513.512812.51477كفر

هجرس   60546 محمود ابراهيم الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 38.5241813.5112015.579كفر

زيدان   60547 جويد احمد الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 38.529.519.51414.751918.569كفر

الدين     60548 ل جما ابوالعل جمال الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 38.5201713.511.5191778كفر

ابوعيسى    60549 محمد خميسشبل الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 37.52716.51412.51918.579.5كفر

اللبده    60550 عبدالحميد حسن سامى الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 38.52918.5141519.518.589.5كفر

الطوخى    60551 ابراهيم جمعه شتا الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 2915.5144.59.514.517.573كفر

بنايه    60552 السيد محمود شعبان الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 30.51715.54.59161883كفر

نحيلة    60553 ابوالعينين عيد عادل الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 38281913.514.519.51975.5كفر

الدخاخنى    60554 حسن على على الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 22.5107.547.517.514.555كفر

عزال   60555 محمود محمد الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 291512.57.57.51712.566كفر

القيم    60556 محمد احمد محمد الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 27.58103.53.5151254.5كفر

راشد   60557 مصطفى محمد الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 3719.5137.55.51414.566كفر

رضوان   60558 حسين معتمد الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 34.526.5107.55.51813.555كفر

تزرة    60559 عبدالفتاح احمد ممدوح الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 31.59.5654181466كفر

القاضى   60560 محمود يحى الدهراوى  محمود نبيل الزيات ش 3728.519.513.511.519.515.577كفر
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الكوهى   60561 ابراهيم ابراهيم الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 28.517.56.532.513.512.575.5كفر

رضوان    60562 ابراهيم مصطفى ابراهيم الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 19.5115.54.521311.561.5كفر

الشناوى   60563 مصطفى اشرف الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش واحد3817.5131310.514.5167كفر

الملح    60564 جمعه حسن شريف الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 228.54.552.5111171.5كفر

الصفطى    60565 جويد جمعه شعبان الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 2815642.5151571.5كفر

عبدل   60566 المحمدى عمرو الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 20.519.55.53.53.5151561.5كفر

كشك    60567 حسين الشحات محمد الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 311810.57.57.518.51782.5كفر

بلل    60568 محمود مصطفى محمد الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 39.52316.513.57.519.51884.5كفر

عويس   60569 صبحى محمود الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 28.521.5169.581913.584.5كفر

الدبه    60570 عبدربه محمد هشام الدهراوى  مصطفى نبيل الزيات ش 3320.51685.5151575.5كفر

هنطش    60571 ابواليزيد مصطفى عادل الدهراوى  معاذ نبيل الزيات ش 372013.510.510.51814.576.5كفر

تزرة    60572 عبدالفتاح احمد محمد الدهراوى  ممدوح نبيل الزيات ش 29311828553.5كفر

عموه     60573 الله على صيحى مصطفى الدهراوى  مهند نبيل الزيات ش 382819.514.59.51915.579كفر

السقا   60574 محمد عاشور الدهراوى  نادر نبيل الزيات ش 20.5445267.573كفر

المذاتى   60575 سعد مصطفى الدهراوى  نادر نبيل الزيات ش 36.510.51487.517.51285كفر

ابوعبية   60576 محمد عماد الدهراوى  نور نبيل الزيات ش 27.510114.5391548.5كفر
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رمضان    60577 محمد سالم السيد الدهراوى  هاشم نبيل الزيات ش 34.523.51312.58.51815.558كفر

البحيرى    60578 مصطفى عبده يحى الدهراوى  هشام نبيل الزيات ش 322010.59.57.5910.559كفر

النشار   60579 محمود ابراهيم الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 371113.59.58.51217.578.5كفر

البدوى    60580 عبداللطيف محمود السيد الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 392918.513.512.519.51999.5كفر

الدرس    60581 سعد مراد السيد الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 24.59.5108.57.551167.5كفر

بتن   60582 محمد طلعت الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 37.5301914.510.519.516.579.5كفر

بتن   60583 احمد على الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 35151011.59.517.516.5610كفر

الغنام   60584 محمد محمد الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 3067.59.547957كفر

العريان    60585 محمد مصطفى محمد الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 37.52517.5141218.51768.5كفر

التمليجى   60586 محمد مسعد الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 3826.519.7514.510.518.51657.5كفر

ابوالعزم   60587 سعيد مصطفى الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 31.515221.5101656كفر

ابوسالم    60588 حسن محمد هانى الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 37.53015.513.51219.51669كفر

نصار   60589 عبدالله هشام الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 69صفر342311.510.57.515.5كفر

القمارى    60590 مسعود جمعه وليد الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 36.52710.510.58.515.514.559كفر

الجارية    60591 عطيه صلح وليد الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 31.520.511129.513.511.559.5كفر

العشرى   60592 المحمدى ياسر الدهراوى  يوسف نبيل الزيات ش 37.5291913.5131916.579.5كفر

العويطى    60593 الدين محى ابراهيم الزيات ابرار 514.574.5واحد1895.52كفر

الصعيدى    60594 حسن عبدالطيف السيد الزيات اثار 35.51610541516.574.5كفر

محمود    60595 محمد النشار بسيونى الزيات اسراء 39.52919.7514.51319.519.577كفر

عويس    60596 عبدالرحمن محمد عادل الزيات اسراء 31.51510.58413.51247كفر

جاد    60597 العابدين زين السيد الزيات اسلم 2915107.5213.51268كفر

العريان    60598 عبدالظاهر مصطفى مسعد الزيات اسلم 392919.512.513.5201978.5كفر

ابوعمر   60599 عيد مسعود الزيات اسلم 39292014.7514.5201989كفر

بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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ابوعمر    60600 محمد مصطفى السيد الزيات اسماء 3222.51098141476.5كفر

البحيرى    60601 خليل خليل خليل الزيات اسماء 392919.51314.752018.569كفر

السقا    60602 رجب بسيونى رمضان الزيات اسماء 37291914.5141915.588.5كفر

ابوعبية   60603 مصطفى عادل الزيات اسماء 36.5261412.5101514.578.5كفر

ابوحشيش    60604 على ابراهيم على الزيات اسماء 31.525141011.51715.587.5كفر

شقليط   60605 محمد عماد الزيات اسماء 35.523124414.51378.5كفر

عبدالسلم    60606 محمد حسن محمد الزيات اسماء 3629.51913.515201788كفر

ابوعمر   60607 عيد مسعود الزيات اسماء 382819.514.7513.52015.588كفر

النحراوى    60608 محمد محمد مصطفى الزيات اسماء 37302014152017.598كفر

الجندى    60609 احمد السيد احمد الزيات الء 31.52013.532.512.51467.5كفر

ابوحشيش    60610 على ابراهيم على الزيات الء 38.53018151519.515.588.5كفر

الصعيدي   60611 محمد مصطفى الزيات الء 37.52215.59.511191788.5كفر

نجا   60612 عبدالحميد سعيد الزيات الشيماء 33.59.5147.53.59.514.577.5كفر

لطه   60613 عبدالعزيز اشرف الزيات امانى 372810.57.551513.589.5كفر

الصعيدى   60614 على رضا الزيات امانى 36281810.512.5201779.5كفر

كشك   60615 مصطفى نصر الزيات امل 38.53019.51112.5191879.5كفر

العربى    60616 احمد فوزى عادل الزيات امنيه 3120107.54.51516.568كفر

عبدل    60617 على محمد السيد الزيات اميره 26.516103210.515710كفر

اللبده    60618 عبدالحميد عطيه عبدالحميد الزيات اميره 39.5301914.75152015.5710كفر

الصفتي    60619 نبهان على محمد الزيات اميره 38.52916.513.513.519.516.579.5كفر

ابوعاصى   60620 حسن حسن الزيات ايمان 31.524125.57.515.517.5710كفر

مشرف   60621 محمود رمضان الزيات ايمان 393019.513.513.519.518.577كفر

النحراوي    60622 مصطفى السيد عادل الزيات ايمان 37.53018.51414.75191875كفر

بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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عويس    60623 عبدالرحمن محمد عادل الزيات ايمان 321611.585.511.51479.5كفر

فرارة    60624 مصطفى مصطفى محمد الزيات ايمان 332610107.519.517.579.5كفر

العمى    60625 مصطفى محمد مصطفى الزيات ايمان 39291814.5152018.5710كفر

الفحات    60626 محمد السيد الزيات ايناسحمدى 37.526109.58.51715.589.5كفر

الشاعر   60627 عبدالعزيز الزيات ايناسحمدى 39301713.510.51918710كفر

الفحات   60628 السيد الزيات ايناسشعبان 222811.57.52.5181678.5كفر

غباره     60629 عبداللطيف حسن الزيات ايه 2.59.51176.5واحد14.5155.5كفر

ابوكحلة   60630 حسن ابراهيم الزيات ايه 27165.53.53121578كفر

الفقى   60631 محمد القطب الزيات ايه 322311.57.53.513.517.5710كفر

ابوعبية   60632 السيد علء الزيات ايه 30.519114.53121768.5كفر

شقليط   60633 على كمال الزيات ايه 35.525105.52.514.51979كفر

السرج    60634 عزام سعيد حسين الزيات بسنت 30211185.51616.578كفر

بنايه   60635 مصطفى طارق الزيات بسنت 372414101419.513.5810كفر

الكوهى   60636 ابواليزيد فتحى الزيات جهاد 393019.512.511.5201579.5كفر

بلل   60637 احمد احمد الزيات حبيبه 39.53019.515152018.5710كفر

الرهوان   60638 مصطفى عبدالجليل الزيات حبيبه 29.519137.57.5131183كفر

دشيشه    60639 عبداللطيف محمد عبداللطيف الزيات حبيبه 373017.51412.52016.5710كفر

شغت   60640 هاشم محمود الزيات حبيبه 37.52715.51413.51916710كفر

الصعيدي   60641 عطيه خالد الزيات حنين 37.52414.54.58.518.515.5710كفر

الكوهى   60642 السيد احمد الزيات خلود 28151043.5101068.5كفر

شلش    60643 اسماعيل اسماعيل محمد الزيات خلود 23.51612229.512710كفر

ابوحشيش    60644 عطاالله التهامى محمد الزيات خلود 37.5301813.513201469.5كفر

العريان   60645 عبدالسلم مصطفى الزيات داليا 38.5291712.510.519.514.5610كفر

بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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عامر   60646 المليجى اسامه الزيات دريه 352619.511.5121812.589.5كفر

عاشور   60647 حسن ابراهيم الزيات دعاء 30.5151455.513.512.568.5كفر

عبدالجواد   60648 عيسوى جمعه الزيات دعاء 383019.513.51519.7518610كفر

الصعيدي   60649 نجدت وائل الزيات دعاء 3528191211.51816710كفر

القضية    60650 حسين صبحى السيد الزيات دنيا 29.51611.52.5314.517.568كفر

الزياته    60651 خليل رجب تامر الزيات دنيا 24115.5226.51065.5كفر

العراقى    60652 الرفاعى سعيد محمد الزيات رانيا 27.5174.554912.565.5كفر

الصعيدى    60653 محمد حسنين عبدالله الزيات رحاب 28.5154.52384.567.5كفر

هنطش    60654 خليل احمد ابراهيم الزيات رحمه 36197.55.57.5141669كفر

بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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رضوان    60655 السيد جمعه ابراهيم الزيات رحمه 37.52716.512.5101917.569كفر

الجزار    60656 محمد محمد خليل الزيات رحمه 383019.7514.75152019.579.5كفر

الصعيدى   60657 محمد رمضان الزيات رحمه 36.52718.513.51419.518.589.5كفر

القديم   60658 صلح نصر الزيات رحمه 3323648.51718.565.5كفر

البيض   60659 احمد اشرف الزيات رشا 38211712.511.5171869.5كفر

عاشور   60660 حسن ابراهيم الزيات رضا 34.511169101915.565كفر

الشلبي    60661 حسنين احمد حسين الزيات رقيه 39.52819.514.514.752016.578كفر

المملوك    60662 محمد حسن نصر الزيات رقيه 2293.54314.55.565كفر

النحراوي    60663 مصطفى مصطفى عبدالحميد الزيات رنا 301667.57.513.51577كفر

دبوره    60664 عبدالحميد محمد محمد الزيات رنا 352713.511.51218.517.568.5كفر

شقليط    60665 حموده على خالد الزيات رندا 321758.57.514.51065كفر

الصعيدى   60666 عبده جمعه الزيات روان 32.515105.57.514.514.565.5كفر

حجازى    60667 عبداللطيف حسين عبداللطيف الزيات روان 393019.51514.519.51859.5كفر

عبدالله    60668 على مصطفى على الزيات روان 3729.513.581018.518.5810كفر

حسون   60669 امين فهيم الزيات روداينا 37.5291711.51419.7516710كفر

البطراوى   60670 احمد اسامه الزيات روضه 39.5302015152018.579.5كفر

تزره   60671 عبداللطيف ممدوح الزيات ساره 3930201313.52015.567كفر

النحاس   60672 محمد عبدالرحيم الزيات سالى 27155.55.57.513.511.575كفر

حله    60673 محمد العيسوى محمد الزيات سلوى 322815.559.5171767.5كفر

عبله    60674 احمد محمد احمد الزيات سماح 37.528131012.518.516.578.5كفر

العقله    60675 حسن محمد خالد الزيات سماح 38.53019.514142017710كفر

دياش    60676 عبدالفتاح محمد اشرف الزيات سمر 36.5302014142017710كفر

الخنيزي    60677 عبدالعظيم محمد ايمن الزيات سمر 383019121319.517.569.5كفر

بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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سحالي   60678 محمد عيد الزيات شاهيناز 37.53016.514.75152018.5710كفر

حله    60679 حسن عبداللطيف حسن الزيات شروق 372915.514132016.5610كفر

بتن   60680 محمد عبدالحميد الزيات شروق 22.515107.53.51514.5710كفر

العريان   60681 جمعه جمال الزيات شهد 38.5301915152018810كفر

الله     60682 نعمت على منصور عادل الزيات شيرين 32.52012.5107.5131869كفر

العريان   60683 الديب عطاالله الزيات شيرين 3826.515.513.5919.751679.5كفر

العفيفي    60684 احمد محمد رزق الزيات شيماء 38.53018.513919.517.5610كفر

الجزار    60685 مصطفى سلمه محمد الزيات صفاء 25151011.5218.510.5610كفر

ابوعبيه    60686 احمد مصطفى احمد الزيات ضحى 3729.519.514.514.519.7517.5710كفر

زيدان    60687 مصطفى جمعه السيد الزيات علياء 393019.515152018710كفر

مسعود    60688 محمد مصطفى خالد الزيات غاده 35261914.51319.7518710كفر

ابوكحلة    60689 محمد جمعه محمد الزيات غاده 1497.510.538.57.569.5كفر

ابوودن    60690 جمعه عبدالحميد جمعه الزيات فاتن 31154.5107.516.51279كفر

هنطش   60691 محمد مصطفى الزيات فاتن 352616.511.591812.579.5كفر

ابراهيم   60692 المحمدى نصر الزيات فاتن 34155.593.516.56.559كفر

ابوودن    60693 ابراهيم مصطفى مصطفى الزيات فرحه 30105.57.53168.549كفر

عزال    60694 محمود سلمه محمود الزيات ماجده 3625107.57.515.517610كفر

ابوكحلة   60695 محمد مصطفى الزيات ماهيتاب 3715189.55.518.516610كفر

السقا    60696 عبدالعزيز عبدالغنى احمد الزيات مروه 362414109.516.515.5710كفر

الكوهى   60697 محمود جمال الزيات مروه 23.585221114.568.5كفر

نورالدين    60698 القطب عبدالمعطى مجدى الزيات مروه 35.51513138191159.5كفر

الحداد   60699 مصطفى محمود الزيات مروه 33.51513.511.57.51913.547كفر

عبدالعاطي   60700 فوزى عمر الزيات مريم 27.51510.5135.515.510.546كفر

بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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الدرس    60701 احمد محمد فاروق الزيات مريم 38.529.518.515152018.579.5كفر

الفراش   60702 البجم نصر الزيات مريم 403019.515152016.5610كفر

البراجه    60703 حسين ابراهيم سامح الزيات ملك 403019.7514.75152019.5710كفر

بناية    60704 محمد محمد ابراهيم الزيات منار 33.5161010.5516.517.566كفر

العريان   60705 محمد عادل الزيات منار 392819.514.5122019.579كفر

القيم    60706 سعيد احمد الله الزيات منه 36.5231214.7514.5201699كفر

نحيله    60707 عيد سمير الله الزيات منه 382717131119.516.569كفر

العرجه      60708 السيد الغفار غبد قدرى الله الزيات منه 38.529191414.52017.579.5كفر

ابوالمكارم    60709 السيد محمد الله الزيات منه 38.527181515201879.5كفر

خليفة    60710 مصطفى محمد الله الزيات منه 371818141519.517.589كفر

نعينع     60711 عبدالله هاشم محمد الله الزيات منه 29.51514.513519.518.579.5كفر

الجيارة     60712 محمد سعد محمود الله الزيات منه 2310107.5212.510.549كفر

البسه   60713 بركات حسن الزيات منه 37301615152020710كفر

ابوديغم    60714 على قطب على الزيات منه 39.53019.515152019.5810كفر

ابوصيره    60715 محمود السيد لله الزيات منه 36.52119.514.7513.519.518.589.5كفر

بدوى   60716 عبدالمنعم معروف الزيات منه 36.528191512.5201967.5كفر

الصعيدى    60717 سعد عبدالنبى سعد الزيات منى 20.571013.531517.557كفر

البيض   60718 البدرى مسعد الزيات مها 361910.513152015.5610كفر

ابوودن    60719 حسن مصطفى حماده الزيات ميرنا 37.529.51812.512202068.5كفر

الصفطى    60720 عبدالعال احمد نصر الزيات ميسره 35.52815.5141219.517.585كفر

مرعى    60721 يونسمحمد احمد الزيات ندا 31.519613.5816.52082.5كفر

بناية   60722 محمد خالد الزيات ندا 38.52214.5141215.52075كفر

عماره    60723 محمد حسين محمد الزيات ندا 36.52918.513.51219.517.569كفر

بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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بنات/     غبارة الحميد عبد ش
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الصعيدى    60724 محمد راغب بركات الزيات ندى 38.52918.512.511.5191685كفر

اللبده    60725 عبدالفتاح احمد صبحى الزيات ندى نصف33.51057.55.515.516.57كفر

العريان   60726 ابراهيم عادل الزيات ندى واحد31.5241810.514.7519.5138كفر

نجا    60727 عبدالعزيز محمد عادل الزيات ندى 403020151517.518.5810كفر

الفقى   60728 محمد وحيد الزيات ندى 35191710.51019.518.573كفر

امين    60729 احمد محمد احمد الزيات نرمين 36.52818.510.5101919.5810كفر

اللبيدى   60730 خميسمحمد الزيات نسرين 34.53015.59.57.518.519.571.5كفر

عماره    60731 محمد حسين محمد الزيات نسمه 35.52013.5117.517.519.577.5كفر

عماره    60732 محمد حسين محمد الزيات نغم 35181113.58.5171868كفر

زيدان    60733 محمد محمد ابوزيد الزيات نورا 3422103.52.5818.572كفر

الصفتي    60734 نبهان ابراهيم عماد الزيات نورا واحد31156.587.5916.58كفر

العويطى   60735 شعبان محمد الزيات نورا 382818.511.512.51916.562.5كفر

الجمل    60736 على عزالعرب سعد الزيات نوره 37.52914.511.511.518.51785كفر

الصعيدى    60737 محمد سعد محمد الزيات نوره 381815.587.517.517.582.5كفر

الدرس   60738 محمد سلمه الزيات نورهان 3020105.57.5121782.5كفر

العريان   60739 عبدالحميد صبحى الزيات نورهان 39291811.5112017.588كفر

العريان    60740 احمد السيد محمد الزيات نورهان 38.5231512111915.586.5كفر

محمد   60741 عبدالفتاح على الزيات هاجر 34.51710551214.582.5كفر

هيكل   60742 رمضان محمد الزيات هاجر 39.53019.515152018.5810كفر

الحلفاوى   60743 حسان ابراهيم الزيات هدى 37.53019.5148.516.518.575.5كفر

الصعيدى    60744 سعد عطيه سعد الزيات هدير 32.510118.551513.563.5كفر

عماره    60745 السيد مصطفى مصطفى الزيات هدير 27863واحد18.575.5كفر

حله    60746 محمد عبده محمد الزيات هناء 35.517127.54.51214.563كفر
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القطوري    60747 احمد محمد محمد الزيات وسام 37.515167.55.518.517.575كفر

عبدالغني   60748 حسين سمير الزيات وفاء 30.51611.59.55.514.51575كفر

الرفاعى   60749 محمد سلمه الزيات يارا 36.52413981817.565.5كفر

الصويفى     60750 سليمان ابراهيم ابراهيم الزيات ياسمين 35.52017.57.551317.575كفر

عبدل    60751 على محمد القطب الزيات ياسمين 362615.514.512.519.517.568.5كفر

بناية   60752 مصطفى جمال الزيات ياسمين 31.5116.53.5381463.5كفر

الجمل    60753 عدس رمضان محمد الزيات ياسمين 38261714.512.519.518.579كفر

عيسى   60754 محمد وليد الزيات ياسمين 38.52317131019.518.579.5كفر

القمارى    60755 محمد احمد محمود للبنات  ابرار العدادية الزيات ابيار 352212118.519.51865كفر

الحداد   60756 محمد ياسر للبنات  ابرار العدادية الزيات ابيار 3829.514.51410.519.51773كفر

ماضى    60757 مصطفى ماهر سعد للبنات  اسراء العدادية الزيات ابيار 30.519107.5512.516.561.5كفر

البحيرى   60758 احمد عماد للبنات  اسراء العدادية الزيات ابيار 3830201515202072.5كفر

ابوعاصى   60759 هاشم محمد للبنات  اسراء العدادية الزيات ابيار 3217107.57.5121575كفر

الدايخ   60760 على مسعد للبنات  اسراء العدادية الزيات ابيار 35.51710137.511.515.576.5كفر

ابوعبيه    60761 محمد اسماعيل مصطفى للبنات  اسراء العدادية الزيات ابيار 3727161413.51917.5710كفر

ابوهاويس   60762 عبدالحميد هانى للبنات  اسراء العدادية الزيات ابيار 39302015152017710كفر

عماره   60763 رمضان ممدوح للبنات  اسلم العدادية الزيات ابيار 372514.5151119.515.579كفر

الصعيدى   60764 جابر محمد للبنات  اسماء العدادية الزيات ابيار 25.5156.57.52.581362.5كفر

رضوان   60765 محمد على للبنات  الشيماء العدادية الزيات ابيار 352415.514.511.51715.569كفر

الكوهى   60766 خميسمحمد للبنات  امانى العدادية الزيات ابيار نصف58.56نصف211267.5كفر

الصعيدى    60767 على محمد على للبنات  امل العدادية الزيات ابيار 301078.5231365كفر

العطار    60768 نصر محمود اشرف للبنات  اميره العدادية الزيات ابيار 32.515117.53.57.511.575.5كفر

المخزنجى    60769 عبدالفتاح المرسى خالد للبنات  ايمان العدادية الزيات ابيار 39.5302015152018.5810كفر
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ابوشبانه   60770 محمود خيرى للبنات  ايمان العدادية الزيات ابيار 6.515.572.5صفر2275.57.5كفر

الخنيزى   60771 محمد سلمه للبنات  ايمان العدادية الزيات ابيار 131265نصف36181010كفر

النحاس   60772 حسن فتحى للبنات  ايمان العدادية الزيات ابيار 131375نصف34251011كفر

ابوالسعود   60773 عتريس مدحت للبنات  ايمان العدادية الزيات ابيار 8.513.566نصف352112.511كفر

الخناوى    60774 احمد غانم للبنات  ايناسسعيد العدادية الزيات ابيار 3930181514.52018.579.5كفر

عبدالغنى    60775 البدرى خميسحسين للبنات  ايه العدادية الزيات ابيار 34291014.511.58.51975.5كفر

البسه   60776 سالم سليمان للبنات  ايه العدادية الزيات ابيار 393019.514.751318.516.589كفر

كشاف    60777 عبدالمقصود فرحات طلعت للبنات  ايه العدادية الزيات ابيار 38.5291814.7510.51918.566.5كفر

نعينع   60778 محمد هشام للبنات  ايه العدادية الزيات ابيار 38.52917.514.510191977كفر

الخمارى   60779 عبدالحليم ايهاب للبنات  بسمله العدادية الزيات ابيار 36.53019.515152018810كفر

ابوديغم    60780 على جمعه ايمن للبنات  بسمه العدادية الزيات ابيار 30.5157.53.524.511.563كفر

البسه    60781 سليمان سيداحمد جوده للبنات  بسمه العدادية الزيات ابيار 2876826.51065كفر

المملوك   60782 محمد شريف للبنات  جهاد العدادية الزيات ابيار 383019.7514.514.52015.589.5كفر

القديم   60783 شحاته عبدالحميد للبنات  جهاد العدادية الزيات ابيار 36.5221713.55.5151879.5كفر

خطاب    60784 احمد صلح احمد للبنات  حبيبه العدادية الزيات ابيار 35.52818.5149181988كفر

فراره   60785 محمد حماده للبنات  حبيبه العدادية الزيات ابيار 33281513.57.51514.576كفر

القطورى   60786 احمد محمد للبنات  حبيبه العدادية الزيات ابيار 3229.51813.513.5201887.5كفر

وتيت   60787 عبدالله خالد للبنات  خلود العدادية الزيات ابيار 7.51165.5نصف21.511109كفر

محمد    60788 عبدالحليم جابر عبدالحليم للبنات  دينا العدادية الزيات ابيار 36211213.510151674كفر

الكحله    60789 محمد احمد طارق للبنات  رحاب العدادية الزيات ابيار 33151012313.513.565.5كفر

ابوديغم   60790 محمد الهامى للبنات  رحمه العدادية الزيات ابيار 383019.513131817710كفر

ابوشوبة   60791 محمد سيداحمد للبنات  رحمه العدادية الزيات ابيار 37.5241913.5819.515.589كفر

البراجه    60792 ابراهيم ابوحمر وحيد للبنات  رحمه العدادية الزيات ابيار 3729181413.519.516.578.5كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2840

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

سلم    60793 حافظ احمد زكريا للبنات  رغده العدادية الزيات ابيار 382918.51413.52017.5810كفر

ابوعيسى    60794 محمد عبداللطيف مسعد للبنات  رنين العدادية الزيات ابيار واحد2615101128.515.56كفر

ابوعاصى   60795 محمد شعبان للبنات  روان العدادية الزيات ابيار 382618.5141219.51779.5كفر

دياب   60796 عبدالرحيم ابراهيم للبنات  ساره العدادية الزيات ابيار 34.51714.513.55.5161576كفر

ابوعاصى    60797 خضر محمد سعيد للبنات  ساره العدادية الزيات ابيار 37291414.758.59.514.576كفر

ابوكحله   60798 حسن محمد للبنات  سالمه العدادية الزيات ابيار 35.52615.5127.5161465كفر

الفحات    60799 خليفه رمضان مجدى للبنات  سما العدادية الزيات ابيار 383018.51414.5201679.5كفر

خاطر    60800 مصطفى عبدالسلم ايمن للبنات  سمر العدادية الزيات ابيار 362717.511.57.518.514.568كفر

المصرى    60801 جمعه محمد خالد للبنات  سناء العدادية الزيات ابيار 151387صفر3124.513.59.5كفر

القرموط    60802 محمد محمد علء للبنات  شروق العدادية الزيات ابيار 6.5576واحد21.5176.57.5كفر

العويطى    60803 ابراهيم محمد صلح للبنات  شريفه العدادية الزيات ابيار 36.52818.513.5817.51455كفر

الزفتاوى   60804 سيد عادل للبنات  شهد العدادية الزيات ابيار 362213.5129161757كفر

شلش   60805 مصطفى عبدالقادر للبنات  شهد العدادية الزيات ابيار 39.5281713.511191277.5كفر

الخناوى   60806 ابراهيم اشرف للبنات  عبير العدادية الزيات ابيار 38.529191413.5201769كفر

العريان    60807 احمد السيد رمضان للبنات  علياء العدادية الزيات ابيار 35.5201782.5141767.5كفر

عبدالحافظ   60808 عبدالحميد وليد للبنات  غاده العدادية الزيات ابيار 382114.51211.5171688كفر

الترانة    60809 سالم السيد جمال للبنات  فاطمه العدادية الزيات ابيار 39.5302015152019910كفر

وتيت    60810 محمد سعد مصطفى للبنات  فاطمه العدادية الزيات ابيار 29.515.512.53.526.51465.5كفر

اللبيدى   60811 سعد ابراهيم للبنات  فرح العدادية الزيات ابيار 362516.57.55191475.5كفر

الجوهرى    60812 محمد خليفه خالد للبنات  لمياء العدادية الزيات ابيار 21.51710849.51157كفر

عبدل    60813 احمد عبداللطيف محمد للبنات  مرنا العدادية الزيات ابيار 2120.51210.5314.51057.5كفر

البنا    60814 ابراهيم عبدالحميد شوقى للبنات  مروه العدادية الزيات ابيار 3628.519137.519.51759كفر

شرف    60815 مصطفى ابراهيم رجب للبنات  مريم العدادية الزيات ابيار 39.53018.513.513.517.51488.5كفر
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الجمل    60816 عبدالنبى ابراهيم اكرامى للبنات  ملك العدادية الزيات ابيار 39.53018.513.51318.51496.5كفر

الدبه   60817 عبدالعزيز السيد للبنات  ملك العدادية الزيات ابيار 38.52918.512.512.518.51799.5كفر

حماده   60818 سعد محمد للبنات  ملك العدادية الزيات ابيار 393019.515152017810كفر

دياش   60819 بسيونى الشحات للبنات  منه العدادية الزيات ابيار 372619.510.59.519.51698.5كفر

الرهوان    60820 رياض ابراهيم الله للبنات  منه العدادية الزيات ابيار 28.51511.522.5111285.5كفر

البراجه    60821 حسين طه الله للبنات  منه العدادية الزيات ابيار 2424.51851.512.51588كفر

نعينع   60822 مسعود مصطفى للبنات  منه العدادية الزيات ابيار 3725185513.51696كفر

ابوعاصى    60823 عبداللطيف قطب محمد للبنات  منى العدادية الزيات ابيار 3726.51642.516.51686.5كفر

الكوهى    60824 القطب السيد سامى للبنات  مى العدادية الزيات ابيار 25191155.5121187كفر

السقا    60825 الدسوقى ابراهيم صلح للبنات  نجوى العدادية الزيات ابيار 3516.5124.5517.51596.5كفر

الخناوي    60826 السباعى زكى خميس للبنات  ندا العدادية الزيات ابيار 39.528.515.51313181889.5كفر

الصعيدى   60827 جمعه محمد للبنات  ندى العدادية الزيات ابيار 38.53019131419.516910كفر

وتيت    60828 محمد احمد مصطفى للبنات  ندى العدادية الزيات ابيار 36.527191414.519.515910كفر

درويش    60829 خميس محمد عبدالحليم للبنات  نرمين العدادية الزيات ابيار 352615129.5171999.5كفر

ابوديغم    60830 احمد مصطفى ابراهيم للبنات  نها العدادية الزيات ابيار 12.51086نصف17.5972.5كفر

الفحات   60831 عطيه محمد للبنات  نور العدادية الزيات ابيار 37.5302014.514.5201999.5كفر

الرشيدى   60832 سلمه مصطفى للبنات  نور العدادية الزيات ابيار 37271713.51117.517910كفر

القديم    60833 عثمان مصطفى جمعه للبنات  نورا العدادية الزيات ابيار 8.51598نصف28.517144كفر

الديبه   60834 محمد حماده للبنات  نورا العدادية الزيات ابيار 361717.595.517.51699كفر

نجم     60835 احمد سيد صبحى محمود للبنات  نورا العدادية الزيات ابيار 30.511.577.559.51596كفر

عبدالله    60836 السيد سعيد رضا للبنات  نوران العدادية الزيات ابيار 3729.517.51413191697.5كفر

بلل   60837 رمضان مصطفى للبنات  نوران العدادية الزيات ابيار 30.515123.53121786كفر

الحداد    60838 بسيونى السيد بسيونى للبنات  نورهان العدادية الزيات ابيار 382615.511.58.5171788.5كفر
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وتيت   60839 مصطفى سعيد للبنات  نورهان العدادية الزيات ابيار 39241610.510191698كفر

عتمان    60840 حسن عبدالفتاح عبداللطيف للبنات  نورهان العدادية الزيات ابيار 39171911.59.518.51699.5كفر

حله    60841 السيد ابراهيم محمد للبنات  نورهان العدادية الزيات ابيار 39.5302014.514.519.51799.5كفر

حله    60842 البجم سالم محمد للبنات  نورهان العدادية الزيات ابيار 131.557.51367.5نصف29.5كفر

الخناوى   60843 سيداحمد ياسر للبنات  نورهان العدادية الزيات ابيار 38.526.518.513.57.5181798كفر

البهنسى    60844 عبدالجليل مصطفى محمد للبنات  نيره العدادية الزيات ابيار 362018.511.55181579.5كفر

البرادعى   60845 سالم فاروق للبنات  هاجر العدادية الزيات ابيار 37.52718.513.513.519.51588.5كفر

ابوكحله    60846 خليل محمد خليل للبنات  هاله العدادية الزيات ابيار 39.529.51913.512.5201698.5كفر

اسماعيل   60847 شحاته حسن للبنات  هبه العدادية الزيات ابيار 372419.51513.519.751699.5كفر

الجمل    60848 عبدالحميد على عبدالحميد للبنات  هبه العدادية الزيات ابيار 372219138.518.51898.5كفر

منصور   60849 محمد محمد للبنات  هدى العدادية الزيات ابيار 3227.513.514.5918.51698.5كفر

القمارى    60850 الرفاعى السيد مصطفى للبنات  هدى العدادية الزيات ابيار 291510.55.5413.51797.5كفر

اللبيدى    60851 اسماعيل سعد سعيد للبنات  وفاء العدادية الزيات ابيار 30.52217.58.54191758.5كفر

ابوكحله   60852 حسن رضا للبنات  ولء العدادية الزيات ابيار 342317.5127.519.51559كفر

الصعيدى    60853 احمد ابراهيم ابراهيم للبنات  يارا العدادية الزيات ابيار 2516.5182518.51158.5كفر

سحالى    60854 محمد عونى للبنات  ياسمين العدادية الزيات ابيار 393019.513.51319.751668.5كفر

الخناوى     60855 احمد سيد محمد هانى للبنات  ياسمين العدادية الزيات ابيار 393019.5151119.51679كفر

طاحون    60856 ابواليزيد عبدالفتاح ابواليزيد الزيات احمد 3824.518.513.51419.51976كفر

جبر    60857 محمد احمد حمدى الزيات احمد 25.510.5127.54.5151565.5كفر

الصفتى   60858 محمد رضا الزيات احمد 36.526.5181414181468.5كفر

ابوعبده    60859 عبدالله ابواليزيد سامى الزيات احمد 37.527201414.518.51768.5كفر

طاحون    60860 هاشم عبدالونيسسعيد الزيات احمد 362519131319.51676.5كفر

بكرج    60861 بسبونى عبدالعاطى ناجح الزيات احمد 3211.51511.512161663.5كفر

المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
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خفاجة   60862 على السيد الزيات امير 26.515141110151665كفر

العرجة   60863 فاروق عماد الزيات تامر 2819151110.5141765كفر

الشيخ    60864 محمد عباس مروان الزيات حاتم 383019.513.51518.51688.5كفر

الغلبان   60865 على رمضان الزيات خليل 391919121117.52078كفر

نده    60866 احمد رمضان جمعه الزيات رمضان 31.51714.5117.511.51678.5كفر

غانم   60867 زيدان محمد الزيات زياد 30.516.5147.57.511.5865كفر

رجب    60868 مرسى سعيد محمدى الزيات سعيد 362417.51412181668كفر

شحاته   60869 مصطفى خيرى الزيات شادى 3112.515.58.57.5181777كفر

العرجه    60870 محمد ابراهيم محمد الزيات عادل 1811119.58.5131275.5كفر

شحاته   60871 نجيب ابراهيم الزيات عبدالحافظ 171510.57.5812.51275كفر

العرجه    60872 فهمى عبدالسلم اشرف الزيات عبدالسلم 2311127.557.51265كفر

جبر    60873 خميسمحمد ابراهيم الزيات كريم 33.523.516.57.57.5121688.5كفر

الشيخ    60874 مصطقى عبدالمجيد مصطفى الزيات كريم 3929.5191414.5201679كفر

عوضجرجس    60875 ميخائيل عادل الزيات كيرلس 372619.514152020710كفر

زعية    60876 السيد عيد ابراهيم الزيات محمد 3218.515910.516.51969.5كفر

البشبيشى   60877 ابراهيم السيد الزيات محمد 39.5302014.51519.519610كفر

البيلى    60878 السيد احمد جمعه الزيات محمد 39.52919.51310.5191759.5كفر

الفقى   60879 فتوح حسين الزيات محمد 34.52719.59.57.5171969كفر

عبدالحميد    60880 محمود احمد رضا الزيات محمد 3324.520128.518.51668كفر

العريان    60881 عبدالحميد مصطفى سلمه الزيات محمد 3423.51910.57.517.51657.5كفر

جبر   60882 عبدالعزيز سمير الزيات محمد 3627.51912.59.518.51669كفر

السودانى    60883 مبروك شعبان طلعت الزيات محمد 3324.517.598.5121668كفر

طاحون   60884 عبدالعزيزيسن عنتر الزيات محمد 3727.5201513.519.51567.5كفر

المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
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المشتركة.    الهلوى كفر ف
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المشتركة.    الهلوى كفر ف
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محمد   60885 محمد مدحت الزيات محمد 3722.519.511.59.5181659.5كفر

حجازى   60886 جلل مؤمن الزيات محمد 3115147.5415.512610كفر

الشرقاوى    60887 السيد محمد ياسر الزيات محمد 38.527.51914.51519.51969.5كفر

ابوطاحون     60888 خليفى الدين زكى احمد الزيات محمود 3815175.5316.51459كفر

رجب   60889 فوزى اشرف الزيات محمود 261013.54.53111659كفر

البيلى   60890 جلل خليفه الزيات محمود 39.529.5201413.519.516610كفر

الشرقاوى    60891 مصطفى محمد ممدوح الزيات مصطفى 39.5292015152016610كفر

خليل   60892 محمد صبحى الزيات مهند 3223.52012.57.5161769كفر

عوضجرجس    60893 ميخائيل مطر الزيات مينا 37.521.520128.518.518610كفر

المرحومى    60894 السيد محمد جمعه الزيات ياسر 34.518147.57.5121655كفر

ندا   60895 عبدالمنعم عبدالنبى الزيات اسراء 39.528.51811.51117.51657كفر

البسطويسى    60896 على محمد على الزيات اسراء 36.517.510.55.57.511.51445.5كفر

مرعى   60897 محمد محمد الزيات اسراء 37.530181414.5181758.5كفر

طاحون    60898 عبدالله محمد حنفى الزيات الء 30774391248كفر

عوض    60899 السيد عوض السيد الزيات ايمان 6.51647واحد32.51512.53كفر

جبر    60900 عبدالمجيد عبدالجيد سعيد الزيات ايمان 37.527.5161212.515.51148كفر

جبر   60901 محمد رضا الزيات ايه 35261313.513.51615.566.5كفر

غازى    60902 السيد عادل بسيونى الزيات بسمه 30.51510.555131556.5كفر

الهوارى    60903 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الزيات تقى 351751212141768كفر

جبر   60904 عبدالحكيم عبدالمحسن الزيات جهاد 301252.55.512.51466.5كفر

عجمى    60905 ابراهيم عطيه سمير الزيات دنيا 27.51941091412.566.5كفر

ابوطاحون    60906 ابراهيم احمد احمد الزيات رحاب 3417.577.54.51411.558كفر

زعية    60907 هاشم يس عبدالرحمن الزيات رحمه 3926.517.513.51517.51868.5كفر
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طاحون    60908 ياسين عبدالله محمود الزيات رحمه 37.527.516.5141417.517.567.5كفر

عبداللطيف   60909 فاروق طلعت الزيات روان 36267.51113.5161667كفر

السودانى    60910 مبروك شعبان حمدى الزيات رويدا 36.524.5108.5141518.566.5كفر

البسطويسى    60911 على عبدالفتاح نصار الزيات سالى 32.521.51010.59.51513.578كفر

سويلم   60912 على خالد الزيات سماء 39.5302015152015.576.5كفر

عيسى   60913 على محمد الزيات شروق 3423594.514.511.557.5كفر

حجازى    60914 على محمد مندى الزيات شرين 39.5301915152018.5710كفر

طاحون    60915 احمد خليل عبدالهادى الزيات عل 3318.51011.57.51913510كفر

شحاته    60916 مرسى صلح محمد الزيات عل 39.52919141519.7517610كفر

رجب   60917 فوزى سامى الزيات فاطمه 30121597.5161867كفر

جبر   60918 السيد عبدالعال الزيات فاطمه 35.523.5151213.51815.567كفر

شحاتة   60919 شبل بسيونى الزيات فوزيه 3319.515.598.5171355كفر

الشيخ    60920 محمد السيد احمد الزيات مروه 37.52918131417.51869.5كفر

الصعيدى    60921 سعد محمد ابراهيم الزيات منار 31157.582.5151578.5كفر

طاحون    60922 حسن كمال محمد الزيات منار 25.5161010.55.515.51056.5كفر

جبر     60923 محمد عاطف فوزى الله الزيات منه 38291810.513.51917.568كفر

عبدالنبى    60924 محمد محمود بسيونى الزيات ندى 23153.54.52.5918.543كفر

العرجه    60925 فهمى طه رضا الزيات ندى 39.53019.515152017.577.5كفر

حجازى   60926 فتحى هاشم الزيات ندى 3925151214.51914.5710كفر

العرجه     60927 محمود عبدالله محمود الزيات نرمين 393019.51414.52016.5710كفر

احمد    60928 عبدالرازق عبدالسلم ياسر الزيات نورهان 34.51912.57.53.5171869.5كفر

ابوحميده    60929 ابراهيم سعيد ابراهيم الزيات هدى 3115107.57.51513.589.5كفر

جابر    60930 محمد السيد عبداللطيف الزيات هدى 3627179.510.51517.569كفر

المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
المشتركة.    الهلوى كفر ف
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حجازى    60931 احمد سعيد مصطفى الزيات وسام 39.52918.5141519.517.578كفر

ابوعلى   60932 ابوالفتوح عيد الزيات ابراهيم 28.515116.53.511.511.585كفر

عبدالجيد    60933 صالح ابراهيم محمد الزيات ابراهيم 28.516.57.541.5131172كفر

النحراوى     60934 حسنين عبدالستار عادل الزيات احمد 3123127.53.512.51061.5كفر

محمود   60935 كمال عبدالعال الزيات احمد 3222148514.51477كفر

شعبه    60936 محمد محمد محمود الزيات احمد 37.52719.59.511.517.51585.5كفر

النشار   60937 سعد نبيل الزيات احمد 39.5211595.51016109كفر

ابوطالب    60938 احمد احمد هانى الزيات احمد 373019.511.5132018.589.5كفر

الدين    60939 علء عبدالحليم محمد الزيات ادهم 311915.547.515.517.573.5كفر

مكاوى   60940 محمد زكى الزيات اشرف 27.518651.5713.563كفر

النحراوى   60941 السيد شرف الزيات السيد 3527178.55.517.51185كفر

شلش   60942 حسن ابراهيم الزيات حسن 32.524.517.57.54.516.514.583.5كفر

مسعود    60943 الدين على ابراهيم الزيات خالد 32.5111844131365.5كفر

شلش    60944 خليل عيد احمد الزيات خالد 39.523.519101119.55.586كفر

راشد   60945 رشاد ابراهيم الزيات رشاد 36.53019.513.514.7519.7515.589كفر

شلش    60946 ابراهيم على نادر الزيات زياد 372719.5131419.7514.578.5كفر

البراجة    60947 سعد عزت احمد الزيات سعد 39301912.513.519.513.588.5كفر

ابوطالب   60948 سعد زكريا الزيات سعد 38302012.514.519.515.589كفر

الدين    60949 علء سعيد فوزى الزيات سعيد 30.52013.54.53.515.510.582.5كفر

كشك   60950 فوزى وجيه الزيات عادل 2918.514.55.57.51616.585.5كفر

هلل   60951 عبدالحميد محمد الزيات عبدالحميد 269144.52.25121571.5كفر

شتات   60952 عبدالعزيز عبدالرحمن الزيات عبدالعزيز 36.528195517.51265كفر

كشك   60953 ابوالفتوح عبدالسلم الزيات عبدالله 36.512184.753.25121586كفر

المشتركة.    الهلوى كفر ف
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
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القيم    60954 محمد اسماعيل محمد الزيات عبدالله 2819.5107.59.5141565كفر

محمد    60955 السيد محمد اشرف الزيات عمر 3217.510.57.511.513.51165كفر

شعبه    60956 محمد عبدالفتاح ايمن الزيات عمر 28.52212.5910.515.517.575.5كفر

سليمان   60957 السعداوى خالد الزيات كريم 342813109.5171277كفر

النحراوى   60958 الجوهرى ابراهيم الزيات محمد 31.514.5127.57.516.51165.5كفر

بسيونى    60959 ابراهيم عبدالغنى احمد الزيات محمد 32.51914.59.59161456كفر

ابوطالب    60960 الحسينى فوزى الحسينى الزيات محمد 3723.51713.513191577.5كفر

غنيم   60961 عبدالكريم ايهاب الزيات محمد 3622.512.5121317.516.575.5كفر

كشك   60962 صبحى بسيونى الزيات محمد 33.51610.57.591715.575.5كفر

النحراوى     60963 على عبدالحميد عيد حسن الزيات محمد 372318.5913.518.51065كفر

كشك   60964 فؤاد على الزيات محمد 26.51411.5513141265.5كفر

مقرونه   60965 حسين عنتر الزيات محمد 35.522.5181212191367.5كفر

ابوعلى   60966 ابوالفتوح عيد الزيات محمد 259.5649.511.5765كفر

مقرونه    60967 محمود على محمود الزيات محمد 33.515.51037.512.511.565كفر

راشد   60968 راشد اسامه الزيات محمود 382919.51315201468.5كفر

الشيمى   60969 محمد اشرف الزيات محمود 393019.514.5152019810كفر

الملح   60970 جمعه على الزيات محمود 39181610918.51765كفر

مسعود   60971 ابراهيم مصطفى الزيات محمود 38211610.59191766كفر

راشد   60972 مصطفى محمد الزيات مصطفى 393019.514152018.566.5كفر

الشنتورى   60973 ابراهيم عزت الزيات يوسف 39.525196.58.251016107كفر

الدين    60974 سيف عاطف محمد الزيات اسراء 392919.51413.51820810كفر

كشك   60975 على حسن الزيات اسماء 34.52217107.516.52078كفر

البراجه   60976 عبداللطيف عبدالحميد الزيات امنيه 392918.5151519.51979.5كفر

كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
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مقرونه   60977 عزيز ايمن الزيات ايه 20.5105.57.58.510.51077كفر

شعبه   60978 السيد رأفت الزيات ايه 2010.56.57.57.5101087كفر

البوشى    60979 صادق فتحى شريف الزيات بسمله 33.5157109.513.51597.5كفر

الدين     60980 سيف السيد محمد السيد الزيات بسنت 3015107.57.51214.578كفر

مكاوى   60981 محمد هشام الزيات جهاد 2219.57.55.52.510.51267كفر

موسى   60982 عبدالفتاح مصطفى الزيات حبيبه 39.53019.7514.5152020810كفر

كشك   60983 فؤاد قرشى الزيات داليا 38.5271914.51217.51779كفر

عبه    60984 ابوالعنين محمد منصور الزيات رانيا 37.52918.51513202079.5كفر

ابوطالب   60985 اسماعيل عبدالرؤف الزيات رحمه 3325.518.512.5121913.589كفر

البراجة    60986 ابواليزيد ابواليزيد محمد الزيات روضه 37.528.517141319.7518.5710كفر

شلش    60987 ابراهيم على نادر الزيات روضه 38.52717.5129.5192088.5كفر

البراجه    60988 سعد عزت ايمن الزيات ريهام 39.528.51714.513202089.5كفر

شتات    60989 مصطفى عبدالعزيز احمد الزيات ساره 3829191210202089.5كفر

هلل    60990 بسيونى عبدالحميد سامى الزيات ساره 26.58.5107.55.514.512.576.5كفر

راشد    60991 احمد راشد انور الزيات سما 39.53019.514152020810كفر

الشنتورى   60992 عبدالعليم محمد الزيات شروق 31127.587.51316.577.5كفر

شلش   60993 حسن فوزى الزيات عبير 321413107.514.518.579.5كفر

البراجة    60994 عبدالصمد نمر عبدالرحمن الزيات عفاف 2795.55.56121463.5كفر

كشك    60995 عبدالغنى ابراهيم عماد الزيات عل 301110117.51616.565كفر

الكوهى   60996 مصطفى خليل الزيات فاطمه 37.53018.51412.52019.569.5كفر

ابواليزيد   60997 فتحى عماد الزيات مريم 3518151010181969.5كفر

شلش   60998 جاد عمر الزيات منار 37.523.516.51312191879.5كفر

شعبه   60999 السيد محمد الزيات منار 34111211.58.51615.568.5كفر

كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
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على    61000 احمد عبدالعزيز الله الزيات منه 3828181512.52018.579كفر

عبدالحميدالنحراوى    61001 السيد محمد الله الزيات منه 381117.514.51219.515.578كفر

النحراوى   61002 محمد بسيونى الزيات منه 352114.51310.5151467كفر

عبه    61003 ابوالعنين محمد منصور الزيات منى 392617.513.51118.51768.5كفر

النحراوى   61004 رياض ممدوح الزيات مى 33.51616.5118.51815.555.5كفر

البنا    61005 حسن ابراهيم ايمن الزيات نرمين 3517141513181466كفر

النحراوى   61006 عبدالعزيز طارق الزيات نور 383019151519.519.579.5كفر

ابوطالب   61007 محمد خالد الزيات نورهان 38.530191515201569.5كفر

البراجة    61008 ابواليزيد سعد محمد الزيات هبه 3929.519151519.51868.5كفر

البراجه   61009 محمد احمد الزيات هدى 3415.5108.55161576.5كفر

خطاب    61010 مسعود عاطف محمد الزيات هدير 393019.514.2515202079.5كفر

بدر   61011 محمد وحيد الزيات وسام 382719151519.51877.5كفر

فراج   61012 حسن ابراهيم الزيات ياسمين 28.57.511.57.57.513.51688كفر

النشار    61013 احمد عبدالجليل احمد الزيات ياسمين 37.51717.5141319.51578كفر

كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
كشك/   شاكر بسيونى الشهيد
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فايد    61014 الله فتح ايمن الزيات ابراهيم 34.51814.5101018.512.563كفر

عصر   61015 عبدالظاهر عصام الزيات ابراهيم 30.57.53.52.54.513.51161.5كفر

كالون   61016 ابراهيم محمد الزيات ابراهيم 39292013.75151918.563.5كفر

ابوالنجا   61017 عبدالعظيم السيد الزيات احمد 3322.51613.751119.7514.563.5كفر

عصر   61018 احمد امجد الزيات احمد 3522.51414.251218.51463.5كفر

زلط   61019 احمد صلح الزيات احمد 38.5301814.2515201876كفر

ابوجازية   61020 الصاوى عبدالقادر الزيات احمد 372217.514.51318.51045كفر

جاد    61021 سعد ابراهيم محمد الزيات احمد 32.5777.59.5171562كفر

زيان   61022 زغلول وليد الزيات احمد 23957.510.512.512.553كفر

عبدالشافى   61023 عبدالرحيم محمد الزيات اسلم 2687.57.51116.51563كفر

عصر   61024 رضوان سمير الزيات اشرف 28.51557.59.5181043كفر

البيارى   61025 محمد ناصر الزيات اشرف 37281914.2514.51917.563.5كفر

الدسوقى   61026 الكيلنى شريف الزيات السيد 1711.5109.511.5151042كفر

ابوطالب   61027 امين احمد الزيات امين 38.5282014.2515202053كفر

ابوعمر    61028 عنتر امام ربيع الزيات جمال 296.511.5911.516.51142.5كفر

ابوجازيه   61029 حسن ايمن الزيات حسن 32.58.5117.510161042.5كفر

الشيخة   61030 صلح عصام الزيات سيف 33.516.51391118.51642كفر

بدر   61031 ابوالعنين وائل الزيات شهاب 3386.57.510.51716.542.5كفر

الصعيدى   61032 طلعت عبدالغنى الزيات طلعت 3725.51912.51219.7517.563كفر

الصعيدى   61033 طلعت نجدت الزيات طه 25.5127.5101216.51241.5كفر

الله    61034 جاب عبدالعظيم مجدى الزيات عبدالعظيم 31157.514.5131916.562.5كفر

ابوالروس   61035 محمد حماده الزيات عبدالفتاح 36.51715107.516.511.573كفر

جازية   61036 عبدالله جمال الزيات عبدالله 2915.512.511.54191861.5كفر
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الكردى   61037 السيد يسرى الزيات عبدالله 3828.519.75151519.752062كفر

شريف   61038 عبدالمنعم عبدالقادر الزيات عبدالمنعم 2310.512.513817.51442كفر

البدرى   61039 عزت محمد الزيات عزت 30.51512.514.513181352كفر

زيدان   61040 وداد السيد الزيات على 35.517.514.513.59.51815.563كفر

جازية    61041 فهمى على رضوان الزيات على 2410.51010.54.514.515.563كفر

صقر   61042 رمضان رجب الزيات كرم 24.510.57.5841316.542.5كفر

اللبودى   61043 ابراهيم محمد الزيات كريم 217.56.510.55151572.5كفر

شحاته   61044 حلمى احمد الزيات محمد 25.56.57.5125.51517.552.5كفر

السخاوى   61045 حسن السيد الزيات محمد 3511.51014.513.518.515.553.5كفر

مرعى   61046 عبدالرؤف السيد الزيات محمد 301510.510.5318.514.553.5كفر

البسيونى   61047 منصور الصاوى الزيات محمد 34.518.51711.58.519.514.553.5كفر

فايد   61048 محمد امير الزيات محمد 342218.511.51019.7514.543.5كفر

زيان   61049 ابوالفتح حامد الزيات محمد 382518.513.511.519.51755كفر

السنباطى   61050 محمد رسمى الزيات محمد 3017.5179.51116.514.545كفر

الله     61051 جاد محمد محمد سامى الزيات محمد 3218158.55.5171643.5كفر

دغيم   61052 عبدالحميد صبحى الزيات محمد 31.51514.59516.51463كفر

القليعى   61053 صبحى عادل الزيات محمد 34.520141210.5181763.5كفر

القلينى   61054 عباسشعبان الزيات محمد 35.52518.5121118.515.542.5كفر

السنباطى   61055 ابراهيم عبدالسلم الزيات محمد 3215129.54.5171642كفر

عبدالعاطى    61056 الله ضيف عبدالعزيز الزيات محمد 211048.513.51415.552.5كفر

ابوطالب   61057 شعبان عبدالعظيم الزيات محمد 2817.578.5101817.565كفر

عصر   61058 عبدالسلم على الزيات محمد 19.510.57.587.5131464كفر

كالون   61059 محمد على الزيات محمد 276167.54171563.5كفر
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جوده   61060 ابوالفتح مجدى الزيات محمد 30.51515.583171565كفر

الطملوى   61061 رضوان ياسر الزيات محمد 21.511.511.57.53.5161365.5كفر

الظنينى   61062 ماهر ياسر الزيات محمد 20.571010.53181765كفر

نعيم   61063 ابواليزيد عبدالعظيم الزيات محمود 164.5222.57.51062.5كفر

خالد   61064 محمود محمد الزيات محمود 32.5567.756.25141491.5كفر

الكفورى   61065 مصطفى شوقى الزيات مصطفى 36161812.5132015.565.5كفر

فرج   61066 ابراهيم محمد الزيات مصطفى 39.527.519.514132016.576كفر

عياد   61067 عبدالجليل فوزى الزيات ابتهال 3829.517.51311.5201686.5كفر

الصعيدى   61068 محمد محمد الزيات ابرار 38282013.5152018.566.5كفر

محمد   61069 ابراهيم صابر الزيات اسماء 3827.519.513.512.5201875كفر

الزمرانى   61070 فؤاد ايمن الزيات الء 39.53019.513.5152018.586كفر

عطيه   61071 عبدالحميد على الزيات الء 38.529.51913.512202085.5كفر

الرشيدى   61072 على محمد الزيات الء 38.528.52013.512202085كفر

ابوجازية   61073 محمود محمد الزيات الء 3928.51613.510.519.7517.585كفر

دحروج   61074 محمد احمد الزيات امل 342115133.5181685كفر

سمره   61075 فتوح عبدالرحمن الزيات امنيه 362418.512.59201785.5كفر

عصر   61076 رضوان سمير الزيات اميره 36.517.517.5137.5191885كفر

الصعيدى   61077 محمود محمود الزيات اميره 37.524178.57.519.51689.5كفر

حجازي   61078 عبدالقوى صبرى الزيات انسام 393019.751414.752018.599.5كفر

الغرباوى   61079 محمد صبحى الزيات ايمان 3719.517.584161787كفر

القصراوى   61080 مصطفى نبيه الزيات ايمان 32.515.51442.5131485.5كفر

عصر   61081 احمد سامى الزيات ايه 36.524.516128.5191889.5كفر

عصر    61082 الله فتح مجدى الزيات ايه 392919.514.514.5201899.5كفر
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الغنام   61083 عبدالظاهر محمد الزيات ايه 3719.519.511.581820810كفر

عبدالرؤف   61084 مرسى محمد الزيات ايه 36.529.518.513.514.75202089.5كفر

الكفوري   61085 السيد ايهاب الزيات بسمله 3628.517.512.51019.516.589.5كفر

الفوال   61086 السيد محمد الزيات بسمله 3522.51811.5918.51788.5كفر

دغيم    61087 نجاح محمد خالد الزيات تهانى 33.524.5177.55.5172087.5كفر

الطملوى   61088 رضوان سعيد الزيات تهانى 2911.54.532.510.512.573كفر

البدرى   61089 على محمد الزيات تهانى 38.5301914.2514.51918.595.5كفر

جويد   61090 بسيونى ابراهيم الزيات حبيبه 8.51563.5نصف26.5127.54كفر

غنيم    61091 عبدالعظيم بسيونى عبدالله الزيات حبيبه 36.53019.5131219.7518.577.5كفر

نافع   61092 احمد محمد الزيات حسناء 28.516159318.51667كفر

البهنسى   61093 احمد عبدالعظيم الزيات حنين 3326.51610.51018.51976.5كفر

نعيم   61094 عبدالله محمد الزيات خلود 383019141519.518.589.5كفر

ابوخليفه   61095 محمد محمود الزيات خلود 37.5261912.582017.586.5كفر

زيدان   61096 ابراهيم طارق الزيات داليا 39.5292013.7514.52018.586كفر

الله    61097 جاب ابراهيم صبحى الزيات دعاء 35.51911.53.53.5171576.5كفر

السنباطى   61098 محمد صبحى الزيات دعاء 66112.592.568غـكفر

الصفتى   61099 جمال محمد الزيات دنيا 27.511.57.512412.51168.5كفر

ابوالمعارف   61100 محمد جمعه الزيات رنا 31.5217.513510.51569كفر

مرعى    61101 عبدالفتاح السيد محمد الزيات روان 39.53019.514.75152020910كفر

العربى   61102 حسين منصور الزيات سناء 261610.512.5815.511.5810كفر

عباسمحروس    61103 فرج عصام الزيات شهد 17.57108.57.511.51369.5كفر

زيان   61104 عبدالفتاح رضا الزيات شيماء 372919.51314201879.5كفر

الخليفة   61105 خليل زكى الزيات عزه 393018.514.5152018.569.5كفر

بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش
بنات/      ع الرسول عبد على ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2854

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

مرسى   61106 عبدالحميد محمد الزيات عفاف 362814.513.51518.51779.5كفر

حبيب   61107 محمد مجدى الزيات عل 30.523171514.51811.5910كفر

السنباطى   61108 كامل السيد الزيات علياء 30191198181357كفر

العربى   61109 عبداللطيف جمعه الزيات علياء 33.5221511121713.557.5كفر

القصراوى   61110 مصطفى خالد الزيات غاده 281017.58.57.518.51378.5كفر

ابوجازيه   61111 احمد على الزيات فاطمه 281175.53.51312.569كفر

خليل    61112 محمد محمد محمد الزيات فوزيه 26.57104310.51169كفر

العربى   61113 مفتاح عبدالحميد الزيات ماجده 382819.514.7514.5201879.5كفر

الصيفى   61114 سلمه محمود الزيات مريم 35301914.7515201889.5كفر

خليفه   61115 عبدالرازق محمد الزيات منه 342914101118.513.589.5كفر

الظنينى   61116 محمد محمود الزيات منه 34.52612.57.55.51612.579.5كفر

العطار   61117 محمد حسنى الزيات مها 3116108.58141069.5كفر

الصفتى   61118 محمود محمد الزيات مى 33.52115.55.57.5131459كفر

الصفتى   61119 ابوالفتح حماده الزيات نجلء 35.5251912.511.52016.589كفر

جاد   61120 محمد السيد الزيات نرمين 29151011.59171678كفر

الزمرانى   61121 محمد مصطفى الزيات نور 30.51913.511.57.5171669كفر

سعد   61122 سمير محمد الزيات نورهان 39302014.512.5201658كفر

السنباطى   61123 محمد رسمى الزيات نيره 38.5291914152018.588.5كفر

عثمان   61124 عبدالمنجى هشام الزيات هاجر 35.52117.514.513.5201878.5كفر

جميعى   61125 ندا حافظ الزيات هدى 2815107.51.513.512.565كفر

ابوطالب   61126 محمود على الزيات هدى 35271898.5171756كفر

الزمرانى   61127 فؤاد مجدى الزيات ولء 31.56147.53.518.51367كفر

طلبه    61128 محمد بكر السيد الزيات احمد 10.558.5صفر52صفر15.57كفر
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غنيم     61129 عفيفى على محمد شعبان الزيات احمد 362115.513.54.5151465.5كفر

زقزوق    61130 على السيد طارق الزيات احمد 3930201414.52017.577كفر

زروق    61131 عبدالغنى السيد عبدالغنى الزيات اشرف 3318107.53.5101053.5كفر

عبدالعليم    61132 سليمان عبدالعظيم عبدالعظيم الزيات جلل 102332.51.510.543كفر

الله      61133 فتح مبروك الله فتح الزيات حماده 31.5155.57.57.54.55.555كفر

هيبه    61134 عبدالفضيل عبدالعظيم عبدالفضيل الزيات على 34.52210117.513.51457كفر

العربى    61135 دعبس كامل يسرى الزيات فارس 743نصفنصف2443.5كفر

ابودنيا    61136 سالم فرج سالم الزيات فرج 16111095.549.547كفر

عبده    61137 عباس عبدالعظيم احمد الزيات محمد 38.529.52013.5132015.556.5كفر

عوض    61138 رشاد محمد احمد الزيات محمد 31.52113.5119.512.51545كفر

عمر    61139 جوده محمد جوده الزيات محمد 28.515127.57.517.510.548كفر

مغربى    61140 محمد السيد سعيد الزيات محمد 1535.52.541010.556كفر

عبدالمعطى    61141 السيد محمد سمير الزيات محمد 39.52617.514152013.569.5كفر

شنيشن     61142 رضوان فايز احمد سيد الزيات محمد 123.58.513449صفر28كفر

شويته    61143 شعبان سالم عبدالحافظ الزيات محمد 28.510107.57.517.51147.5كفر

غنيم    61144 على سلمه على الزيات محمد 25644.52.514948كفر

شويته    61145 على شبل على الزيات محمد 38281713.51419.51648.5كفر

اسماعيل     61146 طلبه محمد بكر نادر الزيات محمد 1695.53.55.511.5948.5كفر

اسماعيل     61147 الله فتح رمضان ايمن الزيات مدحت 34221010.513.51614.578.5كفر

القصراوى   61148 مصطفى سامى الزيات مصطفى 23.577.52.57.51510.568كفر

مطر    61149 عبدالرسول محمد عبدالرسول الزيات مصطفى 352215.5812.51913.579.5كفر

غنيم    61150 سالم عبدالغفور محمود الزيات مصطفى 39.53018.513.514.52014.589.5كفر

نصيف   61151 فهيم وائل الزيات مينا 3010103.753141981.5كفر
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عبده    61152 محمد جلل ابراهيم الزيات يوسف 35416.57.51118.515.568.5كفر

ابورواش    61153 محمود محمد جمال الزيات الء 9.515.5810واحد12.592.52.5كفر

شويته    61154 احمد جهيد حمدى الزيات الء 392919.514.75142019.5910كفر

شويته     61155 عبدالمقصود رأفت محمد محسن الزيات امانى 3729.515.512.511.518.513.5910كفر

زقزوق    61156 عثمان رضوان السيد الزيات امل 372813.51111.519.514.5910كفر

عبده    61157 محمد جلل ابراهيم الزيات ايه 34.518188.57.515.515.5610كفر

هبيه    61158 ابراهيم منجود محمود الزيات ايه 38.52819.514.751319.519810كفر

زروق    61159 عبدالغنى السيد ناجى الزيات ايه 393019.51413.52018.579كفر

هيبه    61160 محمد عاطف سعيد الزيات دنيا 29.51110.55.54111347كفر

اسماعيل    61161 عبدالمطلب ابوالفتح عبدالمعطى الزيات شيرين 372517.599.5171768.5كفر

عبده    61162 عبدالنبى زكى صبحى الزيات شيماء 3829.51913.51419.518.558.5كفر

هيبه    61163 احمد سليمان عبدالمجيد الزيات علياء 39302014152017.558.5كفر

عبده    61164 محمد السيد خالد الزيات مرفت 383019.513.514.519.51568.5كفر

عبده    61165 عبدالنبى زكى اشرف الزيات مريم 3929.519.513.51319.517.558.5كفر

الصعيدى    61166 عبدالمولى عبدالحافظ خالد الزيات ملك 26.5155.54.54.5916.588كفر

شويته    61167 ربيع محمد ناصر الزيات منه 38.529191513.5201989.5كفر

عبده    61168 زكى طاهر زكى الزيات منى 36.52614.5111015.517.568.5كفر

المزين    61169 ابراهيم على البدرى الزيات مها 31216.512813.514.589.5كفر

سليم     61170 احمد سيد عبدالهادى سليم الزيات ندى 37.52919.515152018.589.5كفر

عبده    61171 عبدالحق فؤاد عبدالحق الزيات ندى 27.51610.512.510.51218.588.5كفر

مفتاح    61172 مسعود عبدالرحمن صبحى الزيات نرمين 37.526191414.752018.579.5كفر

فوده    61173 السيد نبيه السيد الزيات نهال 351910107.513.518.569كفر

السعدنى   61174 ابراهيم محمد الزيات نورهان 38.52919.513.513.519.518.579كفر
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عبده    61175 عبدالحق فؤاد سعد الزيات هاجر 271510957.518.558.5كفر

سليم   61176 عبدالقوى محمد الزيات هدير 37.5281710.59.519.51857.5كفر

عبده    61177 محمد جلل صبحى الزيات هند 32.516107.54.51016.568.5كفر

شويته    61178 عبدالرحمن عيسوى فيصل الزيات ياسمين 36.51719.510.5914.51868كفر

ابوشوشة   61179 ابراهيم جمال المشتركة  ابراهيم ع الزيات شبراريس 392016.58.510.517.513.568كفر

مصطفى   61180 ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم ع الزيات شبراريس 372617.58.511.51817.568كفر

خضر   61181 شعبان محمود المشتركة  ابراهيم ع الزيات شبراريس 11.55547.56.510.567.5كفر

سنبل   61182 احمد ابراهيم المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 382716.51112.51816.589كفر

درويش   61183 السيد ابراهيم المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 329109.510131386كفر

مرسى    61184 طه امين اسلم المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 371110910121576.5كفر

سراج   61185 احمد السيد المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 3930201414.5191879كفر

الباجورى   61186 حامد سامى المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 31.5157.51110.514.513.577.5كفر

زيدان   61187 محمد سمير المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 2210103.54.561467كفر

رجب   61188 عبدالمنعم عاصم المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 30.5111058.591368كفر

البنا   61189 بسيونى عبدالحميد المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 37.51512.57.5111514.576كفر

منا    61190 عبدالحميد صبرى عبدالحميد المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 3197.58812.513.575.5كفر

الكلف   61191 على عبدالحميد المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 3820108.57.514.51467.5كفر

زيدان    61192 عبدالجواد زكريا محمد المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 35163.58.57.513.512.569.5كفر

زيدان   61193 احمد ياسر المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 37.52815108.519.51969.5كفر

الدين     61194 زين حجازى عبدالمطلب ياسر المشتركة  احمد ع الزيات شبراريس 3930201313171679.5كفر

البحيرى   61195 عبدالمطلب ابراهيم المشتركة  اسلم ع الزيات شبراريس 29.575.57.57.512.513.577كفر

سلم   61196 اسماعيل ناصر المشتركة  اسماعيل ع الزيات شبراريس 3777.597.5121487.5كفر

بدر   61197 حامد رضا المشتركة  حامد ع الزيات شبراريس 28.5103.57.55121068كفر
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الباجورى   61198 حامد سامى المشتركة  حامد ع الزيات شبراريس 31877.57.511.51387كفر

شريف   61199 حامد محمد المشتركة  حامد ع الزيات شبراريس 32.51711.5111015.51388.5كفر

العشماوى   61200 حسن قطب المشتركة  حسن ع الزيات شبراريس 39.53019.51415201689.5كفر

الطروش   61201 رمضان محمد المشتركة  رمضان ع الزيات شبراريس 28.510634.5101272كفر

شراره   61202 غنيم محمد المشتركة  زياد ع الزيات شبراريس 3519.517.57.58.5191682كفر

ابراهيم    61203 محمد سعد احمد المشتركة  سعيد ع الزيات شبراريس 18.59.54.523101262كفر

جاويش   61204 سيد حمدى المشتركة  سيد ع الزيات شبراريس 27.574.57.57.57.51081.5كفر

سراج   61205 صبحى رأفت المشتركة  شادى ع الزيات شبراريس 33.515.5103.57.5131372كفر

بدريه   61206 صلح صبحى المشتركة  صلح ع الزيات شبراريس 35.518.5123.57.517.51472كفر

البهنسى   61207 صلح محمد المشتركة  صلح ع الزيات شبراريس 35.512.5102.57.5181461.5كفر

درويش   61208 رشاد محمد المشتركة  عادل ع الزيات شبراريس 3312101.57.512.51481.5كفر

خليل   61209 عبدالحميد جمال المشتركة  عبدالحميد ع الزيات شبراريس 10.56.551.5421261.5كفر

الديب   61210 على ابراهيم المشتركة  عبدالرحمن ع الزيات شبراريس 219.5102.5441061.5كفر

موسى   61211 سعيد رجب المشتركة  عبدالرحمن ع الزيات شبراريس 3.56.51061.5واحد15.55.56كفر

عكاز   61212 عبدالسلم صبحى المشتركة  عبدالسلم ع الزيات شبراريس واحد27.55.511237.5156كفر

ابوشوشه   61213 محمد جمال المشتركة  عبدالله ع الزيات شبراريس 185.54.51.5241462كفر

جاويش     61214 شريف حسن عبدالله عاطف المشتركة  عبدالله ع الزيات شبراريس 38.52015.51312.5181691.5كفر

الكلف   61215 محمد محمد المشتركة  عبدالوهاب ع الزيات شبراريس 39261911.510181692كفر

خليل   61216 حامد فتحى المشتركة  على ع الزيات شبراريس 37.51515.57.5817.51882كفر

سنبل   61217 على مرسى المشتركة  على ع الزيات شبراريس 35.52116.51110191652.5كفر

داود   61218 احمد ابراهيم المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 33.5101084.5151272.5كفر

خضر   61219 محمد احمد المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 35.512108.57.512.51552.5كفر

ضو   61220 عبدالعاطى اشرف المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 37.52318.511.511.5201763كفر
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المرشدى   61221 محمد جمال المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 371718.5129.518.51552كفر

صديق   61222 شعبان حسن المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس واحد27.515135.58.518.5167كفر

الكلف   61223 محمود رضا المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 358163.51.5141583كفر

ابوفوله   61224 عبدالمنعم شرف المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 35.511.516.55.52.5181665كفر

عطيوى    61225 احمد سيد عبدالجواد المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 39.528.52012.510201788.5كفر

عمار   61226 عبدالقادر عبدالرحيم المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 3724.519.5119201788.5كفر

ندا    61227 عبدالسلم احمد عبدالسلم المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 2101165صفر4.58.57كفر

الكلف   61228 على عبدالعظيم المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 35.51519.552.5181676.5كفر

الشرقاوى    61229 ابراهيم محمد عصام المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 28.51518.532.517.51766.5كفر

ابوشوشه   61230 ابراهيم على المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 39.52919.514.514.5201766كفر

جاويش   61231 حسن على المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 39.5272011.513.5201887كفر

مدكور   61232 سمير على المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 2615.518.543151756كفر

التراس   61233 درويش محمد المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 127.5141.51.5141352كفر

فرج    61234 سالم احمد محمود المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 2.515.51463.5واحد21411كفر

عفيفى    61235 مصطفى محمد محمود المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 16.55.5102.52.5101553.5كفر

الدين    61236 بدر محمد ياسر المشتركة  محمد ع الزيات شبراريس 291013.531.514.51565كفر

البربرى   61237 محمد محمد المشتركة  محمود ع الزيات شبراريس 187.57.524.511.51453كفر

باظه   61238 محمود يسرى المشتركة  محمود ع الزيات شبراريس 3518165.57.5191785كفر

شلبى   61239 عبدالعظيم حمدى المشتركة  مصطفى ع الزيات شبراريس 3625.51812.58201466كفر

البحيرى   61240 مصطفى فاروق المشتركة  مصطفى ع الزيات شبراريس 2910.51453.5131356كفر

الباجورى   61241 احمد محمد المشتركة  مصطفى ع الزيات شبراريس 30.51514.57.55.5161665.5كفر

عتمان   61242 السيد عاشور المشتركة  نضال ع الزيات شبراريس 2620154.55151856.5كفر

عبدالحفيظ   61243 عبدالهادى محمد المشتركة  هادى ع الزيات شبراريس 352518.59.5918.51876كفر
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الشناوى   61244 فوزى ممدوح المشتركة  هاشم ع الزيات شبراريس 301618.54.57.515.51565.5كفر

بدريه   61245 صلح محمد المشتركة  هانى ع الزيات شبراريس 26105.533111487.5كفر

القزاز    61246 احمد سيد قطب المشتركة  يوسف ع الزيات شبراريس 33.5151298141487كفر

القصراوى   61247 سمير جمال المشتركة  اسراء ع الزيات شبراريس 39.530191415201999.5كفر

حجازى   61248 على محمد المشتركة  اسراء ع الزيات شبراريس 34.5231410.510181899.5كفر

الحفناوى    61249 منتصر محمود منتصر المشتركة  اسراء ع الزيات شبراريس 3614133.254141399كفر

الشريف   61250 سعيد عبدالسيد المشتركة  اسماء ع الزيات شبراريس 31167.587.517.51799.5كفر

سعيد   61251 شحاته محمد المشتركة  اسماء ع الزيات شبراريس 37.5187.511.58171689.5كفر

فراج   61252 عبدالستار حمدى المشتركة  اشرقت ع الزيات شبراريس 39.52013.5128181598.5كفر

البيارى   61253 مصطفى رضا المشتركة  اشرقت ع الزيات شبراريس 379.5710.57.516.51387كفر

فايد   61254 سعيد رءوف المشتركة  الء ع الزيات شبراريس 38.527.513.513.513.5201688كفر

جاويش   61255 محمد رضا المشتركة  الء ع الزيات شبراريس 3926.51813.511201589.5كفر

سنبل   61256 محمد صبحى المشتركة  الء ع الزيات شبراريس 3612.5107.52.519.751689كفر

درويش   61257 محمد ناصر المشتركة  الء ع الزيات شبراريس 33.510.56.57.53151488كفر
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البنا   61258 السيد ياسين المشتركة  الء ع الزيات شبراريس 361513125.518.51787.5كفر

شراره     61259 خليل محمد عبدالجواد عزيز المشتركة  امل ع الزيات شبراريس 381912.5137.519.51778.5كفر

الصعيدى   61260 صبحى على المشتركة  امل ع الزيات شبراريس 372014127.5201989كفر

البنا   61261 محمود ياسر المشتركة  امنيه ع الزيات شبراريس 361517.512.51119.51789.5كفر

سراج   61262 صبحى طارق المشتركة  انجى ع الزيات شبراريس 382113.510.58191689كفر

البنا   61263 عبدالجواد عصام المشتركة  انجى ع الزيات شبراريس 38.5281914.7515201789.5كفر

جاويش   61264 حسن خيرى المشتركة  ايمان ع الزيات شبراريس 37.52417.514.512201799كفر

الشرقاوى   61265 بهى ماهر المشتركة  ايمان ع الزيات شبراريس 36.52216.51211.519.51899كفر

القزاز    61266 احمد سيد ابراهيم المشتركة  ايه ع الزيات شبراريس 3311.5107.54.571175كفر

المرشدى   61267 احمد سعيد المشتركة  ايه ع الزيات شبراريس 32.5101082.571675كفر

سنبل   61268 الدسوقى كرم المشتركة  حبيبه ع الزيات شبراريس 34231810.58815910كفر

حشيش   61269 السيد محمد المشتركة  حبيبه ع الزيات شبراريس 312110108.5141568كفر

عطيوى   61270 سعد على المشتركة  حسناء ع الزيات شبراريس 12.577.57.534.51468كفر

يونس   61271 محمد محمد المشتركة  حسناء ع الزيات شبراريس 32.51510.587.5101669.5كفر

الجميعى   61272 محمد عمر المشتركة  حنان ع الزيات شبراريس 3425208.2571515910كفر

الشرقاوى   61273 يحى خالد المشتركة  خلود ع الزيات شبراريس 362616121016.51568.5كفر

الصعيدى   61274 عبدالعظيم على المشتركة  دعاء ع الزيات شبراريس 36.52517.51313.5171369كفر

الصعيدى   61275 احمد سعيد المشتركة  دنيا ع الزيات شبراريس 33912.594.516.51458كفر

موسى   61276 ابراهيم محمد المشتركة  دنيا ع الزيات شبراريس 255نصفواحد1.52نصف3كفر

البنا   61277 طلبه السيد المشتركة  دينا ع الزيات شبراريس 27.58.577.57.56.51275.5كفر

الكورانى   61278 على محمد المشتركة  رحمه ع الزيات شبراريس 31281811.2591015910كفر

المرشدى   61279 رضوان اسماعيل المشتركة  رنا ع الزيات شبراريس 37.522.514.57.510.517.51779كفر

باظه   61280 محمود محمد المشتركة  رنا ع الزيات شبراريس 3927.518.51414.52018910كفر
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سراج   61281 عدلن سعيد المشتركة  زينه ع الزيات شبراريس 372412.514.5121919610كفر

عمار   61282 عبدالقادر سامى المشتركة  ساره ع الزيات شبراريس 39301614.515201699.5كفر

ابراهيم    61283 عبده عبدالقادر محمد المشتركة  ساره ع الزيات شبراريس 26.5151093101567.5كفر

خضر   61284 عبدالجواد امير المشتركة  شهد ع الزيات شبراريس 3928.519.513.514.5201769.5كفر

درويش   61285 السيد عبدالعظيم المشتركة  شهد ع الزيات شبراريس 38.52814111019.514710كفر

الرزاقى   61286 النشرتى محمد المشتركة  عاليا ع الزيات شبراريس 392718.51213.517.518810كفر

درويش   61287 مرسى حمدى المشتركة  عبير ع الزيات شبراريس 37.519.5129.51016.51667.5كفر

العشماوى   61288 عبدالله عبدالحميد المشتركة  عزيزه ع الزيات شبراريس 134.57.51.5221265.5كفر

باظه   61289 صبحى اشرف المشتركة  علياء ع الزيات شبراريس 259.5103.52.5101566.5كفر

درويش   61290 عبدالحميد يسرى المشتركة  غاده ع الزيات شبراريس 38.5281913.51419.51677.5كفر

مرسى    61291 الدين زين على المشتركة  فاطمه ع الزيات شبراريس 25.5156.54.5441363كفر

موسى   61292 محمد ناصر المشتركة  فاطمه ع الزيات شبراريس 24.574.55410.51463كفر

الكلف    61293 الدين سعد ايمن المشتركة  مايا ع الزيات شبراريس 3623.513.5121115.51768كفر

ابوشوشه   61294 عبدالرسول الهادى المشتركة  مبروكه ع الزيات شبراريس 2815432.53.51365كفر

الغزالى    61295 محمد فؤاد محمد المشتركة  مريم ع الزيات شبراريس 38.52912.51314.5191356.5كفر

درويش   61296 سليمان حامد المشتركة  ملك ع الزيات شبراريس 39.530181415201769كفر

بدر   61297 حامد ابراهيم المشتركة  منار ع الزيات شبراريس 36.5191711.513.5131767.5كفر

الدين     61298 خير محمد الدين نور المشتركة  منار ع الزيات شبراريس 372416111116.51878كفر

يونس   61299 فوزى احمد المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 36.519.5131311.511.51677.5كفر

درويش    61300 احمد سعيد الله المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 35.52113131413.51478كفر

درويش    61301 رشاد عادل الله المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 3924.518810.5181866.5كفر

الشرقاوى    61302 يحى عاطف الله المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 3927191414.52016.598كفر

سراج    61303 محمد ياسر الله المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 39.52819.514.515201878كفر
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ابوشوشه   61304 مقبل ايمن المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 208102.53612.552.5كفر

الشرقاوى   61305 محمد عادل المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 39.5301915152017.598كفر

عبيد   61306 فتحى عاشور المشتركة  منه ع الزيات شبراريس 3114.517.582.510.517.567كفر

جاويش   61307 حسن ذكى المشتركة  منى ع الزيات شبراريس 36211785.7512.51785كفر

الصعيدى   61308 محمود السيد المشتركة  مى ع الزيات شبراريس 30.518.51553.511.515.573.5كفر

العشماوى   61309 غنيم محمد المشتركة  ميرفت ع الزيات شبراريس 392819.51414.51914.566كفر

ابوالعينين   61310 اسماعيل محمد المشتركة  نانسى ع الزيات شبراريس 29987.54.571246كفر

معوض   61311 حفناوى معوض المشتركة  ندا ع الزيات شبراريس 3824.516.51010.514.515.556.5كفر

عيسى   61312 بسيونى حمدى المشتركة  ندى ع الزيات شبراريس 26.51513.57.53.58.51545كفر

البنا    61313 موسى محمود محمد المشتركة  ندى ع الزيات شبراريس 38.522.516.513.51117.51697.5كفر

درويش   61314 حسن نبيل المشتركة  ندى ع الزيات شبراريس 38.527.52012.57.519.515.597كفر

جاويش   61315 محمد سعيد المشتركة  نرمين ع الزيات شبراريس 30779561365كفر

ابراهيم    61316 سعد ابراهيم مجدى المشتركة  نرمين ع الزيات شبراريس 3624151110181696.5كفر

موسى   61317 سعيد رجب المشتركة  نغم ع الزيات شبراريس 1484.57.51.5512.563.5كفر

شلبى   61318 عبدالعظيم خالد المشتركة  نورا ع الزيات شبراريس 3824.5208.51117.51866كفر

ضو    61319 سالم محمد نبيل المشتركة  نورا ع الزيات شبراريس 28.581011.54.55.515.565كفر

ندا   61320 محمد يسرى المشتركة  نورهان ع الزيات شبراريس 30.51613.595.515.514.555.5كفر

خليل   61321 يوسف ابراهيم المشتركة  هاجر ع الزيات شبراريس 20.511119.57.511.51155كفر

عوض   61322 بدوى جمال المشتركة  هاله ع الزيات شبراريس 38.52218.5115.51614.557كفر

عجوه   61323 الدسوقى خيرى المشتركة  هاله ع الزيات شبراريس 38.521.5201111181456.5كفر

الشرقاوى   61324 سرور سعيد المشتركة  هايدى ع الزيات شبراريس 39.5282014.514.5201669كفر

سليمه   61325 حسين سعيد المشتركة  هدير ع الزيات شبراريس 12.543واحدواحد13.56.54.51.5كفر

البربرى    61326 حسن مصطفى حسن المشتركة  ياسمين ع الزيات شبراريس 412.553واحد25.57103كفر
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بدر   61327 عبدالرسول محمد المشتركة  ياسمين ع الزيات شبراريس 36.526191313.518.51498.5كفر

الله    61328 عطا فاروق وائل المشتركة  ياسمين ع الزيات شبراريس 33.518.512.513.5910.51668كفر

على    61329 ابواليزيد ابراهيم اشرف الزيات ابراهيم 312012.512.57.516.5765.5كفر

زايد    61330 محمد ابراهيم عبدالله الزيات ابراهيم 7.59.54849.51055كفر

العزب    61331 ابراهيم السيد عبدالناصر الزيات ابراهيم 2625113.54911.561.5كفر

خليفة    61332 يوسف عبدالمولى محمود الزيات ابراهيم 35.5204.5127.515.516.567.5كفر

الصاوى    61333 محمد محمد تامر الزيات احمد 18.5176.511.54101156.5كفر

حسن     61334 على عبدالحميد خالد الزيات احمد 12.515.5727.55.5845كفر

صقر    61335 احمد رجب صقر الزيات احمد 38.53018.513.514.5201267.5كفر

خليفه    61336 محمد عبده عبدالسلم الزيات احمد 3827.518.514.751319.511.578كفر

عبدالله    61337 عبدالغفور احمد عبدالغفور الزيات احمد 25.5157.537.512.513.555كفر

النجار    61338 سليمان محمد عمرو الزيات احمد 3521157.512.517.518.557كفر

عبدالمجيد    61339 محمد حسن محمود الزيات احمد 382518.513.514191757.5كفر

الديمى    61340 محمد عبدالمنعم محمود الزيات احمد 37.526.5161012.517.518.555.5كفر

حموده    61341 حسن توفيق منجود الزيات احمد 3027124.754171464.5كفر

عبدالمولى    61342 فرج جمعه نبيل الزيات احمد 16.5155.59.55.59.5857.5كفر

شبل    61343 على محمد هشام الزيات احمد 38.524.51714.514.517.51756.5كفر

حمودة    61344 السيد رجب حموده الزيات السيد 29115.55.57.518.510.555.5كفر

ابوخشيم   61345 طلبه محمد الزيات انور 6.5455581055كفر

البحراوى    61346 بيومى حسن السيد الزيات حسن 321514.512.51315.51355كفر

عبدالله    61347 الله جاب ايمن الزيات زياد 24.58.51011.57.5151053كفر

ابوالخير    61348 على السيد على الزيات زياد 34.526201413201656.5كفر

العريان     61349 ابراهيم عبدالعظيم محمد عبدالحميد الزيات سمير 3826201412.5191755.5كفر
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بدر   61350 سعد ابوالعنين الزيات شعبان 9.5152.55371043.5كفر

الفقى    61351 جاد عبدالرحمن جاد الزيات عبدالرحمن 371012.55.55.51716.565.5كفر

عبدالجواد   61352 جابر عاطف الزيات عبدالرحمن 36.524179.591816.5710كفر

عصر    61353 قطب عبدالعظيم على الزيات عبدالسلم 35.51815.512.5919.513.586.5كفر

محمد   61354 عبدالعزيز عمرو الزيات عبدالعزيز 38.5261814.513.5201787كفر

البرعي    61355 عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح الزيات عبدالغفار 27.51510931716.586كفر

حسين   61356 عبدالغفور حسين الزيات عبدالغفور 24.515102.5415.515.586كفر

زيدان    61357 عبدالحميد نبيه حمدى الزيات عبدالقادر 3616177.257181564كفر

محمود    61358 طاهر محمود اشرف الزيات عبدالله 226.56.59.581613.576كفر

الجزار    61359 عبدالمعطى عبدالله السيد الزيات عبدالله 39.52919.7514.7514.5201977كفر

خليفه    61360 مكاوى عبدالمجيد سمير الزيات عبدالله 403019.751515202079.5كفر

ابوسعد    61361 عبدالوهاب هاشم محمد الزيات عبدالوهاب 35.51613.59.54.51816.586.5كفر

عبدالمجيد   61362 عتمان عبدالمجيد الزيات عتمان 2217189.2561616.582.5كفر

الجوخى    61363 عبدالقوى محمد يوسف الزيات عصام 2815189.252.5151563.5كفر

عثمان    61364 على محمد سليمان الزيات على 3414189.256.51516.582.5كفر

عبدالرحمن   61365 على عبدالرحمن الزيات على 37.52013.512.51316.51785.5كفر

ابراهيم    61366 عبدالعظيم محمد محمود الزيات على 288.51024.56.56.575كفر

خليفة    61367 احمد محمد ياسر الزيات على 37.517.516.5131219.51075كفر

العريان     61368 هلل الله فتح عبدالسلم الزيات عمر 37.5261511.514.52015.585كفر

هدهود   61369 محمد محمد الزيات عمر 38.52717.514142018.587كفر

الباز    61370 محمد رمضان السيد الزيات فوزى 36.5271812141817.576كفر

صقر    61371 محمد السيد اشرف الزيات محمد 38.526181413.52017.586كفر

جنيدي    61372 على عبداللطيف اشرف الزيات محمد 3921.517.511.5112015.585كفر
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خليفة   61373 عاشور خليفه الزيات محمد 3818.51511.511.5181475.5كفر

سعد    61374 محمد عزيز رضا الزيات محمد 361716118.518.515.585كفر

زيدان    61375 على محمد زيدان الزيات محمد 34.51013.511.51118.514.573كفر

فتوح   61376 مصطفى سامى الزيات محمد 3520.51613.513.5201775.5كفر

حجازى    61377 محمود حجازى شعبان الزيات محمد 3717.515.515132012.555كفر

جنيدى    61378 صابر محمد صابر الزيات محمد 35.525.51614.51419.515.555كفر

محمد    61379 بيومى فاروق عادل الزيات محمد 342719910.51914.566كفر

اسماعيل    61380 على عبدالستار عبدالحميد الزيات محمد 38.52919.513.514.5201455كفر

رمضان    61381 على عبدالمنعم على الزيات محمد 2611.5117.5516.512.545كفر

ابوقتيله    61382 على محمد على الزيات محمد 34.52716910141595كفر

خليفه   61383 ابوزيد فتحى الزيات محمد 38.53019.515142014.555.5كفر

الغرينى    61384 على حسن كمال الزيات محمد 361517.5137.519.51455كفر

ابوزيد    61385 محمد ابواليزيد مرزوق الزيات محمد 5.58.542.5واحد5.52صفر5.5كفر

النجار    61386 سليمان عيد ياسر الزيات محمد 5.5662.5واحدصفر15.53.510كفر

الديمى    61387 محمد عبدالمنعم جلل الزيات محمود 36.5151211.510.518.51575كفر

خليفه    61388 محمود عبدالعظيم عبدالعزيز الزيات محمود 287.510.51110171453.5كفر

فوده     61389 على محمد الدين علء الزيات محمود 33.51511111018.515.575كفر

ابوالعل    61390 احمد عبدالرحمن احمد الزيات مختار 3616.516.5127.5191555كفر

قطب    61391 مصطفى الوردانى حافظ الزيات مصطفى 346137.53151565كفر

النجار    61392 سليمان رجب حسام الزيات مؤمن 37.519.51513.51018.513.565كفر

متولى    61393 محمد كمال نبيل الزيات ناصر 32.59.510115181455كفر

ادم   61394 كامل احمد الزيات نور 3418175.511141695كفر

ابوالعل    61395 محمد ابوبكر السيد الزيات اسماء 32.516.57.595.751911.567كفر
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الفقى    61396 ابوالفتح احمد محمد الزيات اسماء 3277.59518.515.566.5كفر

سلم   61397 السيد خالد الزيات الء 3927.518.51413.52016.578.5كفر

العريان    61398 متولى رضا متولى الزيات اميره 40292014.514.5201979.5كفر

حباظى    61399 محمد خليفه الصاوى الزيات امينه 403019.751415202099.5كفر

نافع    61400 محمد عبدالحليم محمد الزيات انجى 28.521.555.55.514.51186.5كفر

زيدان    61401 حسن حسن ايمن الزيات ايمان 38.525191415191789.5كفر

برهامى    61402 عبدالسلم صبحى اسلم الزيات ايه 3928201414201679.5كفر

عتمان    61403 سعيد محمد اسماعيل الزيات ايه 271811126.251811.594كفر

العكروتى   61404 الدمرداش عبدالقادر الزيات ايه 39.53015.513.51319.51578كفر

البدرى    61405 محمد عبدالستار محمد الزيات ايه 38.5301613.513201377.5كفر

السيد    61406 على راضى علء الزيات بسمله 38.529151514201388.5كفر

خليفة    61407 عبده رمضان احمد الزيات بسنت 383019.751413.5201797.5كفر

ابوقتيله    61408 حسن محمد حسن الزيات بسنت 38.526.518.51413.52014.587.5كفر

صقر    61409 محمد السيد محمد الزيات تسنيم 39291915152017.51010كفر

حسين   61410 عابد عيد الزيات ثريا 383011.513.514.5181576كفر

سرور    61411 فرج عبدالمنعم فرج الزيات جومانا 39.530131413.518.51577.5كفر

ابراهيم    61412 عبدالله السيد شريف الزيات دنيا 35301787.75181596كفر

شعبان   61413 عبدالسلم شعبان الزيات دينا 91166.5واحد2520.574.5كفر

معتوق    61414 رجب ابراهيم السيد الزيات رحمه 38281913.5122013.567.5كفر

الضرغامى     61415 احمد محمد السيد احمد الزيات رنا 37.5291914.515201579كفر

فوده    61416 على سامى مصطفى الزيات رنيم 38.52919.515152017.588.5كفر

شحاته    61417 عبدالحميد على حسن الزيات روان 23.51557.5312.511.585.5كفر

النجار    61418 سليمان رجب سليمان الزيات روضه 3828.5161211181587.5كفر
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هللى    61419 محمد حموده محمد الزيات ريم 35.51611.513.513131697.5كفر . أ    ت الكردى منشاة شهداء
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رمضان    61420 على محمد رمضان الزيات ريهام 26.511108.54131377.5كفر

زيدان    61421 حسن محمد عبدالصمد الزيات ساره 37.53019.514.5152016.5810كفر

ابوشبكه    61422 مسعود عاطف عبدالقادر الزيات ساميه 37.5151010.59.51514.588.5كفر

عصر    61423 عثمان على حسين الزيات شاهنده 3518.5109912.51368.5كفر

رمضان   61424 رجب الزيات شمسعلى 3928.5121414.517.517.578.5كفر

الشريف    61425 على محمد عماد الزيات شمس 392819.514.51519.51899.5كفر

الشريف    61426 على محمد على الزيات شهد 511.586.5واحد23.510.54.53.5كفر

العمى    61427 محمد رمضان فوزى الزيات شيرين 35.5151011.513.514.513810كفر

مدكور    61428 محفوظ حافظ محمود الزيات شيماء 37.5151013121915.588.5كفر

خليفه    61429 يوسف عبدالمولى ابراهيم الزيات عزه 383016.513.5142016810كفر

طاهر   61430 محمود جمال الزيات فاطمه 393019.513.514.52014.589.5كفر

الشرقاوى   61431 محمود حمدى الزيات فاطمه 3610.57.5107.51312.587كفر

محمود   61432 محمود محمد الزيات فاطمه 37.517.587.551313.589كفر

احمد    61433 السيد محمد السيد الزيات فرحه 37251097.5151586.5كفر

ابوشوشه   61434 خضر على الزيات لينه 38291914.514.52015.5910كفر

حشيش   61435 السيد جمال الزيات مريم 36.525.512111318.515.599.5كفر

ابوالخير    61436 على السيد على الزيات مريم 382512.5109.516.514.578كفر

زيدان    61437 محمد حسن وليد الزيات ملك 39.5302014142017.5910كفر

حسين    61438 عبدالرحمن خالد الله الزيات منه 38.5302013.5142017.589.5كفر

ابوعامر     61439 محمد عبدالحميد شاكر الله الزيات منه 24.515637.57.5775كفر

منصور     61440 الحواش سعد منصور الله الزيات منه 351711.591118.51075كفر

عتمان    61441 يوسف متولى ربيع الزيات مى 13.574.5223.5555.5كفر

الديب    61442 على عطيه رجب الزيات ندى 25.511.56.52.526.51056.5كفر
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معتوق    61443 هاشم محمد احمد الزيات نهال 39.528.518.512.514.5201358.5كفر

صلح   61444 كمال محمود الزيات نهى 38.527.5121013.519.513.577كفر

صقر    61445 محمد صقر لطفى الزيات نورسين 36.52813.57.57.519.51268كفر

صقر    61446 محمد احمد على الزيات نورهان 38301413.514.519.511610كفر

شحاته    61447 محمد صابر سيد الزيات هاجر 3211112471481.5كفر

سليمان    61448 على محمد على الزيات هاجر 24.59.5583.55.5654كفر

زيدان    61449 شبل يوسف محمد الزيات هايدى 37.52816.51213.5201478كفر

قوزع    61450 محمد محمد محمد الزيات هبه 393019.513.515201998كفر

ابوعامر    61451 محمد عبدالمنعم ابوعامر الزيات ياسمين 39302013.515201988كفر

البحراوى    61452 على السيد سمير الزيات ياسمين 383017.51212.519.51477كفر

النجار    61453 بهنسى عبدالحميد محمد الزيات ياسمين 39.5302013.514.5201487كفر

ابوالهوي    61454 محمد عاشور ابراهيم العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 22.511107.54.59.5777.5كفر

سرور    61455 حنفى عبدالله الرفاعى العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 3825.517.510.512.51917.5710كفر

شلبى   61456 شعبان ربيع العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 209114.55.751013.582كفر

حسبو   61457 محمد سيداحمد العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 342315.51313.51516.5710كفر

الدلجموني    61458 عبدالمنعم محمد عبدالمنعم العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 37.52918.51314.52018.5710كفر

كساب    61459 رمضان احمد محمد العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 35151212.59.517.51279.5كفر

الشنشوري     61460 عبدالعظيم سعيد محمد العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 29.58112.753211.581.5كفر

المصري    61461 بسيونى محمود محمد العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 3727161415201557.5كفر

قاسم    61462 محمود سيد محمود العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 79.552.5نصفواحد178.57.5كفر

يوسف   61463 عبدالعليم مصطفى العدادية    احمد الدين نصر قصر الزيات فصول 392811.514.513.52017.5510كفر

ابوالهوى    61464 محمد محسن يسرى العدادية    اسامه الدين نصر قصر الزيات فصول 32.521.54.5121.516.512.556.5كفر

مصطفى    61465 عبدالخالق محمد عبدالخالق العدادية    اسلم الدين نصر قصر الزيات فصول 3418.579.53.51111.566.5كفر
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شلبى    61466 عبدالعظيم شعبان عبدالعظيم العدادية    الحسن الدين نصر قصر الزيات فصول 33.521.5693131467كفر

شلبي    61467 عبدالعظيم شعبان عبدالعظيم العدادية    الحسين الدين نصر قصر الزيات فصول 36177.59.52.51212.566كفر

عبدالحكيم   61468 السيد محمد العدادية    امير الدين نصر قصر الزيات فصول 36.5157.5107.51317.567كفر

حشيش     61469 محمد عيد الدين عماد العدادية    انس الدين نصر قصر الزيات فصول 37.527.51612.511.516.512.564.5كفر

فهيم    61470 محمد ابوالعطا محمد العدادية    زياد الدين نصر قصر الزيات فصول 36291814.515191568كفر

دويدار    61471 محمد قطب محمود العدادية    زياد الدين نصر قصر الزيات فصول 392519.591219.51869كفر

امام    61472 عبدالمنعم سلمه محمود العدادية    سلمه الدين نصر قصر الزيات فصول 38301913.514.518.51779.5كفر

العريان   61473 محمد جمال العدادية    صلح الدين نصر قصر الزيات فصول 3415.512.511.54.514.513.568.5كفر

عطيه    61474 السيد محمد يسرى العدادية    طارق الدين نصر قصر الزيات فصول 3317.57.584.51214.558.5كفر

عبدالنبى   61475 محمود احمد العدادية    عبدالرحمن الدين نصر قصر الزيات فصول 9.57.557.5نصف311077.5كفر

ابوالنصر    61476 حسن ابوالمعاطى محمد العدادية    عبدالرحمن الدين نصر قصر الزيات فصول 39.53019.514.5152018710كفر

الجندى    61477 سليمان محمد اشرف العدادية    على الدين نصر قصر الزيات فصول 38.5281815112012.566.5كفر

الدلجمونى    61478 على محمد السيد العدادية    على الدين نصر قصر الزيات فصول 3626.513147.518.511.578.5كفر

دويدار    61479 احمد عامر جمال العدادية    عمر الدين نصر قصر الزيات فصول 38301714.511.52014.569.5كفر

اسماعيل    61480 عطيه سالم هانى العدادية    فارس الدين نصر قصر الزيات فصول 3329.51413.53.517.514.569.5كفر

امام    61481 عبدالمنعم سلمه احمد العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 38.53019.514.514201559كفر

كساب     61482 السيد عاطف محمد احمد العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 393019.5151519.51767كفر

دويدار    61483 عبدالرسول عبدالقادر السيد العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 37.529121513.51913.589كفر

العريان    61484 عبدالله السيد سامى العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 39.53019.7515152017.5810كفر

حشيش    61485 عبدالقادر المرسى عادل العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 31.515.54.53413.515.567.5كفر

الحضرى    61486 عبدالمنعم ابراهيم علء العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 36.5226.52.51018.51678.5كفر

كساب    61487 رمضان كساب فتحى العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 39.53019.51313.5201668.5كفر

خليل     61488 محمد العرب عز محمود العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 37.52510.5101317.51568كفر
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الشنشوري    61489 ابوالنصر محمد محمود العدادية    محمد الدين نصر قصر الزيات فصول 3728.511.51014191567كفر

اسماعيل    61490 ايوب محمود خطاب العدادية    محمود الدين نصر قصر الزيات فصول 3620.5121314.519.514.566.5كفر

سالم     61491 سليمان عباده محمود سعيد العدادية    محمود الدين نصر قصر الزيات فصول 20.51531.51.514.58.566كفر

جاد    61492 قطب جاد محمد العدادية    محمود الدين نصر قصر الزيات فصول 315.511.586واحد23.57.55كفر

عمارة   61493 مصطفى السيد العدادية    مصطفى الدين نصر قصر الزيات فصول 291552413866كفر

الله     61494 حمد خليل الله حمد العدادية    مصطفى الدين نصر قصر الزيات فصول 28.59.55.51.5211.510.566كفر

خليل   61495 عبدالعزيز عبدالرسول العدادية    مصطفى الدين نصر قصر الزيات فصول 362114.514.58.51613.587.5كفر

حسن    61496 حسنين ممدوح احمد العدادية    ممدوح الدين نصر قصر الزيات فصول 28.5161085.515.512.576.5كفر

ابوالمكارم    61497 السيد محمد اسامه العدادية    يوسف الدين نصر قصر الزيات فصول 3822.5108.5818.51269.5كفر

عبدالعزيز   61498 عبدالحليم اشرف العدادية    يوسف الدين نصر قصر الزيات فصول 392917.51114208.556.5كفر

سليمان    61499 على سعد ابواليزيد العدادية    ابرار الدين نصر قصر الزيات فصول 31.58.56.58.54.51515.557.5كفر

ابوحشيش    61500 حسبو محمد حسبو العدادية    اسراء الدين نصر قصر الزيات فصول 34.516.57121315.516.568كفر

التراس    61501 اسماعيل عبدالسلم حسام العدادية    اسماء الدين نصر قصر الزيات فصول 2915.561111.511.51177كفر

عامرسلمان   61502 ابراهيم سامى العدادية    اسماء الدين نصر قصر الزيات فصول 393019.514152019810كفر

كساب   61503 احمد عصام العدادية    اسماء الدين نصر قصر الزيات فصول 39.5301915152020910كفر

الدين     61504 خير محمد فوزى محمد العدادية    اسماء الدين نصر قصر الزيات فصول 393016.514.514.5201679.5كفر

يونس    61505 عبدالعزيز محمد ايهاب العدادية    الء الدين نصر قصر الزيات فصول 36.520108.57.51915.576كفر

شلبي    61506 ابوالفتح سعيد محمد العدادية    الء الدين نصر قصر الزيات فصول 3827.51411.592018.587.5كفر

الدهم    61507 ابراهيم احمد ابراهيم العدادية    امنيه الدين نصر قصر الزيات فصول 3927.516.51413.5201889.5كفر

مطاوع    61508 اسماعيل يونس فرج العدادية    اميره الدين نصر قصر الزيات فصول 32101011.55.518.51785كفر

كساب    61509 محمد محمد سامى العدادية    ايمان الدين نصر قصر الزيات فصول 39.52919.515152017710كفر

ضبيش    61510 محمود محمد محمود العدادية    ايمان الدين نصر قصر الزيات فصول 39.5302014.75152020710كفر

فهيم    61511 محمد ابوالعطا احمد العدادية    ايه الدين نصر قصر الزيات فصول 3623.515.51314.51917.577.5كفر
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ابوشلبي    61512 خليل ربيع وائل العدادية    ايه الدين نصر قصر الزيات فصول 35153.55215.51285كفر

خليل    61513 حسن السيد محمد العدادية    بهيه الدين نصر قصر الزيات فصول 3210.51012.57.517.514.577.5كفر

يونس    61514 عبدالعزيز محمد سعيد العدادية    حبيبه الدين نصر قصر الزيات فصول 3725.51214112016.588كفر

زللو    61515 مختار امام محروس العدادية    حبيبه الدين نصر قصر الزيات فصول 37.525.56141319.51888كفر

عبدالعال    61516 شبل صبحى علء العدادية    خلود الدين نصر قصر الزيات فصول 37.526.511.512.512191778كفر

غباشي    61517 احمد محمد مصطفى العدادية    دينا الدين نصر قصر الزيات فصول 3310.55.57.52181575كفر

ابوالمكارم    61518 السيد محمد ايمن العدادية    رحاب الدين نصر قصر الزيات فصول 32.591212.59.518.51566.5كفر

منصور    61519 عبدالموجود محمد رضا العدادية    رحمه الدين نصر قصر الزيات فصول 3828171310201687.5كفر

المهدي   61520 جمعه محمد العدادية    رحمه الدين نصر قصر الزيات فصول 329.512.57.55.51713.566كفر

دويدار    61521 عبدالرسول عبدالقادر محمد العدادية    رحمه الدين نصر قصر الزيات فصول 3615595.517.514.577كفر

العربى    61522 معتمد عبداللطيف سعيد العدادية    زينب الدين نصر قصر الزيات فصول 3415102.253141488كفر
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خليفة    61523 على خليفه رضا العدادية    سماح الدين نصر قصر الزيات فصول 3824.513.58.57.5181879كفر

الشنشوري    61524 محمد عبدالرحمن حمدى العدادية    سناء الدين نصر قصر الزيات فصول 3094.57.57.5161476كفر

عبده    61525 سليمان ربيع وليد العدادية    شمس الدين نصر قصر الزيات فصول 371510105171677.5كفر

نصر     61526 محمد الدين صلح يسرى العدادية    شمس الدين نصر قصر الزيات فصول 371159.57.515.51767كفر

الهوارى    61527 محمد محمود ربيع العدادية    شيماء الدين نصر قصر الزيات فصول 34.52010105.515.513710كفر

الهوارى    61528 محمد محمود سعيد العدادية    شيماء الدين نصر قصر الزيات فصول 31.515127.52131369كفر

عبدالعزيز   61529 عبدالحليم عبدالنبى العدادية    صباح الدين نصر قصر الزيات فصول 36.515108.52.5101466.5كفر

منصور    61530 عبدالمنعم محمد حازم العدادية    مريم الدين نصر قصر الزيات فصول 3726.517.514.5132015.589كفر

خليل    61531 عبدالخالق محمد ياسر العدادية    مريم الدين نصر قصر الزيات فصول 3818101310.5111579كفر

الشنشوري    61532 محمد حجازى احمد العدادية    منار الدين نصر قصر الزيات فصول 382414.512.51217.515.568.5كفر

دويدار    61533 محمد قطب رأفت العدادية    منار الدين نصر قصر الزيات فصول 3621.51112.510.511.51768كفر

عبدالله     61534 محمود محمد محمود الله العدادية    منه الدين نصر قصر الزيات فصول 39.530181314.52018.579كفر

السيد    61535 عبدالمنعم شعبان محمد العدادية    نانا الدين نصر قصر الزيات فصول 291567.531013.576.5كفر

الهواري    61536 محمود محمد عادل العدادية    نجلء الدين نصر قصر الزيات فصول 38.52718.514.51319.518.579كفر

ابوالمكارم    61537 السيد محمد ايمن العدادية    نداء الدين نصر قصر الزيات فصول 34.52010.510.55.510.51677.5كفر

ابراهيم    61538 محمد شريف سامح العدادية    ندى الدين نصر قصر الزيات فصول 37.522.51210.57.51514.579كفر

شلبى     61539 فرحات سعيد محمد عاصم العدادية    ندى الدين نصر قصر الزيات فصول 37.52716.512.581815.579.5كفر

رمضان    61540 بدير ابراهيم سعيد العدادية    نورهان الدين نصر قصر الزيات فصول 38281613.5121919610كفر

الغريني    61541 السيد محمد مدحت العدادية    نوهاد الدين نصر قصر الزيات فصول 3825.515141217.515610كفر

الصباغ    61542 شلبي احمد ابوالفتوح العدادية    هاجر الدين نصر قصر الزيات فصول 3623171211.51816.579.5كفر

السيد    61543 الدسوقى محمود عبدالعليم العدادية    هدير الدين نصر قصر الزيات فصول 36.526122.254.5171277.5كفر

سليم    61544 عبدالواحد سمير سامى العدادية    ياسمين الدين نصر قصر الزيات فصول 3922.514.51313.519.516.5710كفر

يوسف    61545 احمد محمد شامل العدادية    ياسمين الدين نصر قصر الزيات فصول 37.52915.513.515201678.5كفر
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العربي    61546 عطيه سالم ماجد العدادية    ياسمين الدين نصر قصر الزيات فصول 38271713.513.5191979كفر

سلطان    61547 حسن محمد الرافعى الزيات ابراهيم 3191443.591488كفر

طلب    61548 حامد طلب حامد الزيات ابراهيم 27106.55516.51187كفر

الصاوي    61549 فتحى صبحى ابراهيم الزيات احمد 3419.5108.57.516.51078كفر

غنيم    61550 رمضان احمد سعيد الزيات احمد 277107.54611.587كفر

الزنقلى    61551 صالح حسين صالح الزيات احمد 3928.518.512132017.589كفر

خميس    61552 عبدالواحد محمود صبحى الزيات احمد 39.52919.7514.515201989.5كفر

محمد    61553 عبدالرازق محمد عبدالرازق الزيات احمد 2791062.5101478.5كفر

الشاذلى    61554 عبدالحميد ابوالنصر عبدالرحيم الزيات احمد 2720.514115.513.512.587كفر

المحرنجى    61555 محمد ابراهيم محمد الزيات احمد 37.519.5109.57.51812.588كفر

القصراوى    61556 الصاوى مختار محمد الزيات احمد 2816.513.58.58.51310.587كفر

محمدعبدالرحمن   61557 عبدالرحمن محمود الزيات احمد 38.528191314.52015.588كفر

شرف    61558 السيد شبل مصطفى الزيات احمد 3725.517141018.519.589كفر

السيد   61559 راغب مهدى الزيات احمد 36.52519.51412.51914810كفر

عفان    61560 عبدالمنعم اسماعيل وائل الزيات احمد 27.5151083.5101169.5كفر

ابراهيم    61561 عبدالرحيم احمد محمد الزيات ادهم 232.5353101485كفر

السيد   61562 متولى احمد الزيات اسلم 307133.5491498كفر

حسنين    61563 على حسنين محمد الزيات اسلم 38.53019.7513.515201899كفر

عبدالونيس   61564 عبداللطيف جمال الزيات باسم 18.516.5107.54.510.51088كفر

بلل    61565 السيد محمد محمد الزيات بلل 2820.515117.5181176.5كفر

عجمى    61566 ابراهيم جابر هانى الزيات جابر 21.511767.5101076كفر

الله     61567 خلف عبدالرازق فتحى اشرف الزيات حسام 38.516.517.57.57.517.517.575كفر

الزنقلى    61568 صالح حسين محمد الزيات حسين 14.510.565واحد32.59.5153.5كفر
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مبروك    61569 صابر مكايد صابر الزيات خالد 26.59.5146.57.5141165.5كفر

خطاب   61570 المحمدى شحاته الزيات خطاب 2181054.5131067كفر

مندور    61571 عبدالرحيم عاطف تامر الزيات زياد 31.51015.510.59181665كفر

الصفتى    61572 عبدالرحيم صلح ابوالعنين الزيات صلح 3127181481815.594.5كفر

الشاذلى    61573 شحاته عبدالحميد محمد الزيات عبدالرحمن 39.528.519.751414.5191965.5كفر

حسن    61574 عبدالصمد مرغنى محمد الزيات عبدالرحمن 362917139.51916.585كفر

الشربينى    61575 محمد احمد محمود الزيات عبدالرحمن 362517.510817.517.565كفر

الحمر    61576 على ابراهيم محمد الزيات عبدالله 33.519.516139191765كفر

اللبيدي   61577 خليفه احمد الزيات عصام 32.515141081314.565كفر

المليجى    61578 محمد عطيه السيد الزيات عطيه 34.521.516.5128.51817.565كفر

الوابوري    61579 فهيم خميس عبدالحميد الزيات علء 368.514.57.5131712.565كفر

ابوشادى    61580 عبدالغفور على عبدالغفور الزيات على 39.52919.7514.51519.518.566.5كفر

الشمونى    61581 عبداللطيف على ياسر الزيات على 2711137.57.516.51855كفر

الصفتى     61582 احمد الله فتح احمد الزيات عمر 33.523169.57.517.51585.5كفر

مسعود    61583 صالح عبدالسلم كامل الزيات فارس 26.55106.55.510.5765كفر

ابوالنجا     61584 الله فتح ماهر الله الزيات فتح 22.58109.55.513.58.565كفر

القط    61585 محمد فيصل محمد الزيات فيصل 38.5181211.5111815.565كفر

ابراهيم    61586 خميسمصطفى ابراهيم الزيات محمد 39.529.518.514.514202065كفر

الننى    61587 على محمد ابراهيم الزيات محمد 392418.51212191955.5كفر

الننى    61588 عبدالرازق محمد احمد الزيات محمد 36.528.518.51410.52019.576.5كفر

البيومى    61589 اسماعيل البيومى اسماعيل الزيات محمد 3422.517.512.57.519.518.566كفر

احمد   61590 حسن السيد الزيات محمد 39.529191515202069.5كفر

سعيد    61591 فرج سعيد السيد الزيات محمد 3720181110201757.5كفر
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ابوالفتح    61592 احمد جمعه جمال الزيات محمد 21615.555.5نصف25.5811.5كفر

الجيزاوى   61593 عبدالستار حامد الزيات محمد 31.5151310.57.519.51868.5كفر

القصراوي    61594 رمضان ابراهيم رمضان الزيات محمد 34.51915.58.59201768كفر

عبدالعظيم    61595 عبداللطيف سعيد الزيات محمد 267.512.557.51917.569كفر

هيكل    61596 على على سعيد الزيات محمد 31.519158.5112016.566.5كفر

السيد   61597 متولى سعيد الزيات محمد 3517.516.598.519.519.567كفر

شندى    61598 كمال لطفى صبحى الزيات محمد 3413108.54.5201867كفر
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محمد   61599 فرج عادل الزيات محمد 32.58104.54.519.516.568كفر

العربي    61600 عبدالجواد عبداللطيف عبدالجواد الزيات محمد 39.52919.7514.75152019.569كفر

الشرقاوى    61601 سعد حامد عبدالرحيم الزيات محمد 3726.5191213.52019.578كفر

الفاضلى    61602 عبدالرحيم محمد عبدالغفور الزيات محمد 382818.51514.752019.558.5كفر

حسين    61603 محمد حسين عمرو الزيات محمد 311513.5115.518.518.567.5كفر

حسنين   61604 محمد كمال الزيات محمد 34.517.5127.58.518.52067.5كفر

محمدمحروس   61605 رشاد محسن الزيات محمد 3212145.5419.519.566كفر

المحرنجى    61606 ابوالعنين محمد محمد الزيات محمد 36.52418.51211201859كفر

احمد   61607 ابراهيم مرسى الزيات محمد 27.51510.543.581745كفر

محمد    61608 زكى عبدالفتاح مصطفى الزيات محمد 3422.512.57.57.515.51653.5كفر

المدبولى    61609 ابراهيم احمد نجيب الزيات محمد 34.520118.755.75161585كفر

المليجى    61610 محمد عطيه احمد الزيات محمود 3823.519107.518.52055كفر

الشال   61611 عبدالله سعيد الزيات محمود 99.5107.5514.516.555كفر

خاطر    61612 ابراهيم محمود صبرى الزيات محمود 271011.57.55.513.519.555كفر

جادو    61613 محمد ثابت محمد الزيات محمود 278.5105.5214.519.565كفر

الطنوبى   61614 مصطفى محمود الزيات محمود 38.526.519.757.59.52018.565كفر

عبدالغفورالسنطى   61615 عبدالرحيم محمد الزيات مصطفى 39.52919.7514152018.555كفر

الطنوبى    61616 محمد مصطفى محمد الزيات مصطفى 25.511.511.57.52.59.515.545كفر

احمد     61617 محمود مصطفى ايمن الدين الزيات نور 2715.5107.53.58.512.545كفر

سليمان   61618 ابراهيم محمد الزيات يوسف 33261294.51313.585كفر

سلطين    61619 حسن عبدالسلم محمد الزيات يوسف 31.51513.57.54.51316.555.5كفر

ايوب    61620 محمد على صلح الزيات اسراء 301110.57.52.5121965كفر

عطيه    61621 عبدالمجيد محمد عطيه الزيات اسراء 2810.5105510.51775كفر
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على    61622 محمد حسن ماهر الزيات اسراء 3828.519.512.514.52019.566.5كفر

ابوشادى   61623 ابوالعل محمد الزيات اسراء 357.5117.54.513.51965كفر

عبدالمعطى    61624 محمد محمد اشرف الزيات اسماء 341715.55.55141775.5كفر

اللبودى    61625 ابواليزيد عبدالنبى السبد الزيات اسماء 271812.55.5510.51675.5كفر

حسين    61626 عجمى عواد عبدالمنعم الزيات اسماء 20.59.57.55.53914.566كفر

موسى   61627 عبدالستار ابراهيم الزيات الء 31.516.51011.57.513.51669.5كفر

حمد    61628 رزق محمد حسن الزيات الء 22.594.512211.515610كفر

القرن    61629 عبدالمجيد عبدالحفيظ عاطف الزيات الء 17.57.5453131269كفر

محمد    61630 سالم عبدالعظيم عزت الزيات الء 32.510.567.55.51415610كفر

القصراوى    61631 فتوح احمد محمود الزيات الء 372719.51414.752019810كفر

عبدالغفار   61632 شوقى هشام الزيات الء 3928.5191414.752019910كفر

جوده   61633 محمد صبرى الزيات امل 38.528.51612.510.52017.579.5كفر

عبدالحليم    61634 ابراهيم عبدالنبى ابراهيم الزيات امنيه 352414.51211.52016610كفر

البساتينى    61635 عبدالحكيم عبدالحليم حماده الزيات امنيه 37.53017131319.517.5610كفر

الشرقاوى   61636 احمد محمد الزيات امينه 3727.51711.57.519.519.579كفر

ابوحطب   61637 عباس مصطفى الزيات انجى 35.5291813.51218.518.5510كفر

المدبولي   61638 احمد ابراهيم الزيات ايه 29.5151011.5516.519.558كفر

عبدالغفور    61639 عبدالغفار عبدالمنعم بدر الزيات ايه 168.538281669.5كفر

عمر    61640 على ابراهيم خالد الزيات ايه 3524111210.51517.569.5كفر

القط    61641 سليمان العتربى محمود الزيات ايه 392616117.5201869كفر

ابوسعده    61642 عبده فتحى احمد الزيات حبيبه 21.519.511.59.58.5171779.5كفر

الشاذلى    61643 سالم احمد حمام الزيات حبيبه 34.520.54104.51715.567.5كفر

العيسوى    61644 هاشم العيسوى عبدالمنعم الزيات حبيبه 2312.5381.516.51359.5كفر
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العشماوى    61645 ابواليزيد احمد فايز الزيات حنان 35.521.5109.54.513.51868.5كفر

اللبودى    61646 ابواليزيد عبدالفتاح ابواليزيد الزيات دنيا 38.522.517.51312191869.5كفر

درويش    61647 مصطفى احمد محمد الزيات دنيا 34.5978.599.516.575كفر

سرور    61648 احمد فتحى احمد الزيات رحمه 31.587118.5915.565كفر

الصفتى   61649 صلح صلح الزيات رنا 38.52519.513.514.519.52056.5كفر

رحاب    61650 عبدالعزيز هاشم سامى الزيات روميساء 393019.5121518.52057كفر

شحاتة    61651 متولى محمد حماده الزيات ساره 37.52918.51313.5182076.5كفر

رخا    61652 محمد السيد محمد الزيات ساره 302216.5141416.51766كفر

محمد    61653 سالم عبدالعظيم عزت الزيات سعيده 27.520176.513.51915.598كفر

ابوسعيده    61654 زكى محمود فتحى الزيات سماح 3429181313.518.51775.5كفر

سرور    61655 ابراهيم شعبان ايمن الزيات شمس 25.51612.5117.5131976كفر

حرنونه    61656 ابراهيم عبداللطيف احمد الزيات شهد 39.5292013.514.5201976كفر

عبدالقوى   61657 سعد عبدالقوى الزيات علياء 36.527.518.512.511182076كفر

حميده    61658 عبدالله السيد حميده الزيات فاطمه 16.53.542.52.52.51473كفر

العشرى    61659 محمد ابوالنصر محمد الزيات فاطمه 3012798101976.5كفر

ابورواش    61660 ابراهيم ابورواش محمد الزيات فتحيه 311612.55.57.51118.576كفر

مبروك    61661 صابر مكايد صابر الزيات فرحه 31.518107.510141665كفر

زايد    61662 محمد محمد سليمان الزيات فوزيه 22.5157.55.52819.565.5كفر

شندى    61663 كمال لطفى شوقى الزيات مريم 3218.51210.57.51115.565كفر

الشافعى    61664 عبدالله محمد صلح الزيات مريم 2612.54.57.53.591656كفر

ابراهيم    61665 على ابراهيم عاطف الزيات مريم 30.515105.57.5121676كفر

العربى    61666 دخيل محمد عبدالقادر الزيات مريم 39302014.515202078كفر

محمد    61667 ذكى عبدالفتاح محمود الزيات مريم 38.528201415202077.5كفر
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ابراهيم    61668 محمد ابراهيم محمد الزيات ملك 33.52814.51212181778.5كفر

الشامى    61669 عبدالفتاح محمد عبدالرحمن الزيات منار 33.522109811.512.577.5كفر

الحصري    61670 فوزى محمود الله الزيات منه 2518.577.57.56.512.577.5كفر

علم     61671 احمد احمد ياسر الله الزيات منه 29125.57.57.5812.568كفر

عبدالجواد    61672 على عوض ايمن الزيات منه 3419107.58.51614.588.5كفر

البيومى    61673 عبدالحمن ابراهيم محمود الزيات منه 33186.55.57.513.513.588كفر

السيد    61674 محمد السيد محمد الزيات مها 372714.511.5916.513.588كفر

محمد    61675 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم الزيات ندا 26.517.5105.54.51116.577.5كفر

الدرش    61676 قناوى احمد محمد الزيات ندا 25.5156.54.529.51178.5كفر

عبدالسلم    61677 على محمد على الزيات ندى 38.53019.51314.75201888كفر

احمد    61678 محمد حافظ ايمن الزيات نوران 36.53019.51312.519.52088.5كفر

الدرش    61679 قناوى احمد محمد الزيات نورهان 32.523107.54.516.512.587.5كفر

السنطى    61680 سليمان شعبان محمد الزيات نورهان 36.518.5107.57.51515.589.5كفر
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عبدالعزيز    61681 محمود عبدالعزيز محمود الزيات نورهان 32.5159111015.514.587.5كفر

ابراهيم    61682 عبدالرحيم احمد عبدالرحيم الزيات هاجر 3122.511.58.57.51815.588.5كفر

عبدالمجيد   61683 احمد عبدالمجيد الزيات هاجر 372919.51412.5201989.5كفر

ابوزيد    61684 عبدالعظيم عبداللطيف سعيد الزيات هبه 3.588.5واحدواحدنصفواحد2711كفر

البيومى   61685 محمود محمد الزيات يارا 38.53018.511.510.52018.587.5كفر

حسانين    61686 كفورى محمد زكريا اساسى   ابراهيم تعليم العداديه الزيات ادشاى 362618.514.512.5201869كفر

غزاله    61687 مرسى مصطفى محسن اساسى   ابراهيم تعليم العداديه الزيات ادشاى 392512.511.59.519.51175كفر

الصباغ    61688 محمد ابراهيم محمد اساسى   ابراهيم تعليم العداديه الزيات ادشاى 36.517.514.597.5181673كفر

عيسى     61689 عبدالعليم احمد سيد خالد اساسى   احمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 2912.55.57.54.518.514.565كفر

حذبفة    61690 محمد الصاوى رجب اساسى   احمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 301559519.514.566كفر

عبده    61691 رمضان احمد رمضان اساسى   احمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 392919.514.514.75201667.5كفر

عبود    61692 عبدالرحمن ابوالفتوح محمد اساسى   احمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 33.5155.512517.51565.5كفر

سعيد    61693 عبدالحليم عبدالوارث حماده اساسى   اسلم تعليم العداديه الزيات ادشاى 29.510714.55.52014103كفر

عبدالعليم    61694 سليمان عبدالعظيم محارب اساسى   اسلم تعليم العداديه الزيات ادشاى 3112.5105.57.517.51465كفر

بدر    61695 رمضان ابراهيم يسرى اساسى   بدر تعليم العداديه الزيات ادشاى 37161014.257.251916102.5كفر

منصور    61696 حامد محمد احمد اساسى   حامد تعليم العداديه الزيات ادشاى 383019.514.51519.51688.5كفر

وهدان    61697 حسن فرج حسن اساسى   حسام تعليم العداديه الزيات ادشاى 26844.541814.576.5كفر

زيتحار    61698 عبدالمقصود رمضان عبدالنبى اساسى   شعبان تعليم العداديه الزيات ادشاى 34151097.51814.563.5كفر

سلم    61699 فتوح محمد فوزى اساسى   عبدالحميد تعليم العداديه الزيات ادشاى 25.58.51.53.52.51310.563كفر

السرسى    61700 عبدالله ابراهيم حلمى اساسى   عمر تعليم العداديه الزيات ادشاى 31.520.5711.59181656كفر

عطية    61701 عبدالسلم عبداللطيف احمد اساسى   عمرو تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.5301814.5152017.576.5كفر

عقاب    61702 احمد عبدالحميد احمد اساسى   فارس تعليم العداديه الزيات ادشاى 38217.512.592016.566كفر

عطيوى    61703 ابواليزيد السيد ابواليزيد اساسى   محمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 38.52619.51314.52018.567كفر
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حذيفة    61704 عبدالجواد تحسين رجب اساسى   محمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 392919.5131419.51767كفر

عويضة    61705 رمضان عبدالجواد رمضان اساسى   محمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 392919.51515202078كفر

عبدة    61706 محمد السيد زكى اساسى   محمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 34.521.51512.5112016.569كفر

نصر    61707 حسن السيد شعبان اساسى   محمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 29.58.57.57.53.5121567كفر

عليوه    61708 حسن محمد عصام اساسى   محمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 3815.5181312.519.51067كفر

السرسى    61709 السيد رضوان ياسر اساسى   محمد تعليم العداديه الزيات ادشاى 38.52719.513.512201477كفر

الضبش    61710 حسين محمود ناصف اساسى   محمود تعليم العداديه الزيات ادشاى 33.511127.57.5191477.5كفر

البنبى   61711 فايز عاطف اساسى   مصطفى تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.5301913.514.52018.579كفر

غزاله    61712 مرسى مصطفى عبدالحميد اساسى   مصطفى تعليم العداديه الزيات ادشاى 39291913.5152016.578.5كفر

غزالة    61713 مرسى مصطفى مرسى اساسى   مصطفى تعليم العداديه الزيات ادشاى 39261710101915.577.5كفر

عيسي     61714 الله فتح عبدالعظيم حامد اساسى   يوسف تعليم العداديه الزيات ادشاى 33.51513.55415.51457.5كفر

ابوالسعود    61715 درباله عبدالنبى عبدالعزيز اساسى   يوسف تعليم العداديه الزيات ادشاى 34.59.5105.52.518.511.557.5كفر

عبدة    61716 رمضان ابوالفتح فراج اساسى   يوسف تعليم العداديه الزيات ادشاى 296.5107.52.51611.576كفر

خطاب    61717 عبدالمجيد بسيونى كمال اساسى   اسراء تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.53019.515152018.5710كفر

شتا    61718 عطيه محمد محمد اساسى   اسراء تعليم العداديه الزيات ادشاى 3826.5121214201579.5كفر

سليم    61719 عبدالمجيد عبدالسميع عبدالمجيد اساسى   الء تعليم العداديه الزيات ادشاى 34.52210117.5161368.5كفر

سلمه    61720 السيد بسيونى عيد اساسى   الء تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.53019.514.514201768.5كفر

عبده    61721 رمضان ابوالفتح شبل اساسى   امنيه تعليم العداديه الزيات ادشاى 3925.510.5117.518.51556.5كفر

مطاوع    61722 حامد عبدالسلم حامد اساسى   اميره تعليم العداديه الزيات ادشاى 35.520105415.51655كفر

اللبودى    61723 ابواليزيد محمد عصام اساسى   بسمه تعليم العداديه الزيات ادشاى 3018.553.521118.565كفر

الفيومى   61724 بهنسى سمير اساسى   بسنت تعليم العداديه الزيات ادشاى 26.51575.57.510.515.565كفر

السرسى    61725 عبدالله ربيع ايمن اساسى   حبيبه تعليم العداديه الزيات ادشاى 3826.51613.51019.517.567كفر

شحاته   61726 محمد اسماعيل اساسى   داليا تعليم العداديه الزيات ادشاى 34.520.557.58.511.511.556.5كفر
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بدر    61727 رمضان ابراهيم حسن اساسى   دنيا تعليم العداديه الزيات ادشاى 37.52451111.518.51458كفر

ابوالسعود    61728 مرسى حامد حمدى اساسى   رانيا تعليم العداديه الزيات ادشاى 34.526.517.514.5132013.557.5كفر

حذيفة    61729 عبدالمنعم فاروق شعبان اساسى   رنا تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.5302014.5152018610كفر

ابوغزالة   61730 محمداحمد مصطفى اساسى   ريهام تعليم العداديه الزيات ادشاى 38.5302015152019610كفر

شتا    61731 عطيه حسن رضا اساسى   زينب تعليم العداديه الزيات ادشاى 3617735181765.5كفر

جاد    61732 محمد محمود عبدالغنى اساسى   ساره تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.5302015152012.567كفر

السرسى      61733 الله فتح كمال مصطفى احمد اساسى   سعاد تعليم العداديه الزيات ادشاى 35271010.59.5181377.5كفر
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الرفاعى   61734 رمضان عيد اساسى   سلمى تعليم العداديه الزيات ادشاى 3727.515.511.58.52014.578كفر

مطاوع    61735 اسماعيل السيد اسماعيل اساسى   شرين تعليم العداديه الزيات ادشاى 36.51912.59.581711.559.5كفر

يونس    61736 عطيه عثمان محمد اساسى   فرحه تعليم العداديه الزيات ادشاى 3721.513.59.5818.513.567كفر

عيسى    61737 مصطفى السيد محمد اساسى   ليلى تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.530191415201678.5كفر

شلبى    61738 عبدالعاطى محمد السيد اساسى   مريم تعليم العداديه الزيات ادشاى 393014.513.51419.518.578.5كفر

محمد    61739 طه محمد طه اساسى   مريم تعليم العداديه الزيات ادشاى 3318.577.5818.516.567كفر

سلم    61740 احمد جاد محمد اساسى   منال تعليم العداديه الزيات ادشاى 94.510107.512.5658.5كفر

عيسى     61741 مصطفى السيد ابراهيم الله اساسى   منه تعليم العداديه الزيات ادشاى 39301914.5152016610كفر

السرسى     61742 عبدالفتاح محمود خالد الله اساسى   منه تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.53019.514.5142017.5710كفر

الرفاعى     61743 السيد محمد الدين عصام اساسى   ناديه تعليم العداديه الزيات ادشاى 34.520.510.510.5918.515.568كفر

الرفاعى    61744 عبدالصمد على رمضان اساسى   ندى تعليم العداديه الزيات ادشاى 21.5106.510311.56.567كفر

السرسى     61745 الله فتح مصطفى ابراهيم اساسى   نرمين تعليم العداديه الزيات ادشاى 33.519.51012.5918.512.579كفر

عليوه    61746 حسن ماهر على اساسى   نور تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.53017.51514.7519.515610كفر

حمد    61747 ابراهيم عبدالنبى جمال اساسى   نورا تعليم العداديه الزيات ادشاى 3725.516.5141319.7510.579كفر

الدين     61748 خيرى عدلن عبداللطيف السيد اساسى   نورهان تعليم العداديه الزيات ادشاى 39.53018.513152014.579.5كفر

ابراهيم    61749 محمد سعيد شعبان اساسى   نورهان تعليم العداديه الزيات ادشاى 27.518.51287.5161869كفر

حذيفة    61750 رياضحسن عبدالمنعم اساسى   نورهان تعليم العداديه الزيات ادشاى 281111105.51410.566.5كفر

شتا    61751 هاشم محمد السيد اساسى   هاجر تعليم العداديه الزيات ادشاى 33.525131410.519.51279.5كفر

بدر    61752 رمضان ابراهيم رمضان اساسى   هبه تعليم العداديه الزيات ادشاى 34151113.51119.51169كفر

عبده    61753 عبدالسيد ابوالمجد شعبان اساسى   هدير تعليم العداديه الزيات ادشاى 37.525.517.512.51119.51369كفر

البنبى    61754 القطب محمد القطب اساسى   هند تعليم العداديه الزيات ادشاى 3418.51111919.510.578.5كفر

البنبى    61755 عبدالحفيظ حسن محمد اساسى   هند تعليم العداديه الزيات ادشاى 37.51510.5131018.516710كفر

ناصر    61756 ابراهيم سليمان السيد اساسى   هويدا تعليم العداديه الزيات ادشاى 3726.51813.59.519.511.5610كفر
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خليل    61757 سعيد سالم الشحات المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 3729.515.5127.5171365كفر

العبد     61758 فهمى العبد احمد جمال المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 39.527171210.517.51567كفر

رضوان   61759 يوسف حسن المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 35.521.511.511.57.5181565.5كفر

البمبى     61760 سالم محمد محمد خالد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 3421.513117.515.51656كفر

دغيم    61761 احمد حسن رضا المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 30.5171087.512.514.555كفر

صقر    61762 محمد سلمه سمير المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 19.517.5107.57.5111156.5كفر

العجان    61763 مرسى محمد صابر المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 3823129.59.517.51668كفر

الطنطاوي    61764 محمد احمد صلح المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 38171099141567كفر

الفقي    61765 عبدالجليل الحسينى عبدالجليل المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 37.515129.591617.556.5كفر

جلبي      61766 عبدالحميد محمد عبدالحميد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 216.5647.551043.5كفر

سعد    61767 مبروك عيد مبروك المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 30.58.57.53.57.578.553.5كفر

النحاس    61768 محمود امام محمد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 28.516.5103.54.5101045كفر

دربالة   61769 محمود محمد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 3021.510.57.5815.51647كفر

الشقر     61770 محمد احمد نجيب محمد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 271677.57.511.511.553.5كفر

الشرقاوي    61771 حلمى هادى محمد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 28.59.510107.516.512.565كفر

غنيم    61772 امام وهبه محمد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 36.5291812.514192067كفر

عثمان    61773 عبدالحميد محمد محمود المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 29.5187.58.58101265كفر

مبارك    61774 محمد فرج وليد المشتركة   احمد ع لبـشان الزيات د 38.524.512.57.53.514.514.567.5كفر

الشرقاوي     61775 عبدالرحمن شريف السيد سمير المشتركة   ادهم ع لبـشان الزيات د 20.5772.57.510.51565كفر

ابوعلي    61776 شعبان السيد ابراهيم المشتركة   اسامه ع لبـشان الزيات د 38.52814131018.51879كفر

ابوحطب    61777 احمد محمود سامى المشتركة   اسلم ع لبـشان الزيات د 29.5194.551.5161953كفر

ابوراضي    61778 احمد عبدالرحمن هانى المشتركة   اسلم ع لبـشان الزيات د 3517.5107.57.51817.563.5كفر

سلم    61779 الصاوى السيد الصاوى المشتركة   السيد ع لبـشان الزيات د 16.517.553.5واحد34.517114.5كفر
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غنيم    61780 صالح محمد امام المشتركة   حسن ع لبـشان الزيات د 29.516.511.53.5314.51355كفر

صالح      61781 ابراهيم حسين السيد المشتركة   حسين ع لبـشان الزيات د 3015101.53.511.51155كفر

غنيم    61782 صالح محمد امام المشتركة   حسين ع لبـشان الزيات د 25.5157.54.52.51210.555كفر

نويشي     61783 محمد محمد يوسف محمد المشتركة   رضوان ع لبـشان الزيات د 3626.510.511918.51355كفر

زايد    61784 حسن محمود سعيد المشتركة   زايد ع لبـشان الزيات د 38.5241812.510.52018.555.5كفر

الديب    61785 اسماعيل عبدالظاهر انور المشتركة   زياد ع لبـشان الزيات د 34.5211311.513.51815.565كفر

سالمة    61786 محمود فاروق وائل المشتركة   زياد ع لبـشان الزيات د 351710101116.51445كفر

صقر   61787 عبدالحميد محمد المشتركة   عادل ع لبـشان الزيات د 2718.567.5319.515.555كفر

غنيم     61788 محمود عبدالحميد السيد المشتركة   عبدالحميد ع لبـشان الزيات د 1012.552واحد211542كفر

سالمة    61789 عبدالرؤف عبدالحميد صبحى المشتركة   عبدالحميد ع لبـشان الزيات د 26.5224.522.515853.5كفر

فتوة    61790 شعبان عبدالحميد اشرف المشتركة   عبدالرحمن ع لبـشان الزيات د 141153نصفنصف20155كفر

يوسف      61791 الحمد شيبه عرفه محمد ربيع المشتركة   عبدالرحمن ع لبـشان الزيات د 35.521107.54161955كفر

عبدالفتاح    61792 ابوالفتوح محمد صابر المشتركة   عبدالرحمن ع لبـشان الزيات د 35.520.511127.5191965كفر

حمد    61793 ابوالسعود سعيد مبروك المشتركة   عبدالرحمن ع لبـشان الزيات د 2واحد26.515521.515.514.5كفر

الديب     61794 احمد ابوالفتوح محمد ياسر المشتركة   عبدالرحمن ع لبـشان الزيات د 33.520105.53.518.51565كفر
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الشرقاوي    61795 عباس محمد حسن المشتركة   عبدالفتاح ع لبـشان الزيات د 36.521.514.58101918.557كفر

حواس    61796 عبدالحميد احمد محمد المشتركة   عبدالله ع لبـشان الزيات د 3716.512.5117.515.51269.5كفر

البحيري    61797 عبدالسلم عبدالهادى جمال المشتركة   عبدالهادى ع لبـشان الزيات د 3715138.57.51914.579كفر

الشرقاوي   61798 عبدالحميد ابراهيم المشتركة   على ع لبـشان الزيات د 36241710.510.51918710كفر

ناجي    61799 عبدالحكيم على صالح المشتركة   على ع لبـشان الزيات د 34157131.512.51758.5كفر

الديب    61800 عبدالخالق محمد حمدى المشتركة   فريد ع لبـشان الزيات د 3615.512.5128.519.51457.5كفر

العبد     61801 عرابى فؤاد عرابى المشتركة   فؤاد ع لبـشان الزيات د 613.567واحد2711.54.57.5كفر

حنيش    61802 رزق ابوالفتح ابراهيم المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 38.52418.514.7512.519.51688.5كفر

فتوة    61803 ابراهيم سعيد ابراهيم المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 24.5146.510213.51467كفر

زين    61804 عبدالمجيد زين احمد المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 2617.57.59.52131778.5كفر

العجان    61805 امين محمد احمد المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 5.514.578.5نصف227.55.510كفر

المهدي    61806 على ابراهيم جمعه المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 32181014.59.517.51979كفر

الشرقاوي    61807 عباس محمد حسن المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 35.522.518.51412.51917.589.5كفر

العجان     61808 محمد حلمى محمد رجب المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 37.519.51614.58.5161779.5كفر

زايد    61809 محمد محمد رجب المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 37.52211141119.51779كفر

فليفل   61810 عبدالمجيداحمد رضا المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 101386واحد2913.56.59.5كفر

حنيش     61811 زكى سمير محمد رمزى المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 36.52318.51410.518.51879كفر

الليثي     61812 محمد ثابت محمد سمير المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 30.518.510134.51015.578كفر

الديب     61813 الله جاد محمد عاشور المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 34.523.51014.757.51917.568.5كفر

الديب    61814 عبدالخالق محمد عبدالخالق المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 34.514.51014818.51779كفر

العبد    61815 فراج احمد عصام المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 3519.517.51213.517.51598كفر

مرزوق    61816 محمد عبدالرحمن علء المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 36.517.5141010.5201698.5كفر

العوني    61817 السيد محمد على المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 37.529.51912.513.518.51998كفر
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حمودة     61818 عبدالسلم صبرى محمد عمرو المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 25.514.5104.52.510.51696.5كفر

حواس    61819 كامل حسنى كامل المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 34.516.51197141597كفر

العجان    61820 عبدالحليم امين لطفى المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 3011.58.566141795كفر

الخولي    61821 السيد ابراهيم محمود المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 15.511.55.52.53.51012.586.5كفر

العجان    61822 محمد احمد محمود المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 39.5281814.513.5191898.5كفر

عمران    61823 ابوالفتوح محمد هانى المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 332112.582.5161575.5كفر

فتوة    61824 محمد ابراهيم وائل المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 24.5151047.512.516.589كفر

العجان    61825 مرسى محمد يوسف المشتركة   محمد ع لبـشان الزيات د 29.515.51081018.51989كفر

الزمراني    61826 سيف طلبه احمد المشتركة   محمود ع لبـشان الزيات د 27.5115.547.51015.587كفر

الديب     61827 عبدالخالق صابر محمد احمد المشتركة   محمود ع لبـشان الزيات د 30.57.54.53.57.510.516.597.5كفر

يوسفحطب    61828 محمود ايمن المشتركة   محمود ع لبـشان الزيات د 269.5104.57.5161887.5كفر

الشرقاوي    61829 محمد ابراهيم جمال المشتركة   محمود ع لبـشان الزيات د 37.51913.510.512.519.51888كفر

الزمرانى   61830 محمودعبدالمطلب سمير المشتركة   محمود ع لبـشان الزيات د 38.521.51411.51319.51988.5كفر

البنا   61831 محمود فوزى المشتركة   محمود ع لبـشان الزيات د 37211410.510.5171997كفر

الجميعي    61832 محمد هلل محمد المشتركة   هلل ع لبـشان الزيات د 35.520.513.59.510171778.5كفر

العجان    61833 عبدالحليم امين رمضان المشتركة   يوسف ع لبـشان الزيات د 372013107.518.518.586كفر

نويشي    61834 محمد يوسف محمد المشتركة   يوسف ع لبـشان الزيات د 2612597.512.513.576.5كفر

العجان    61835 محمد ابراهيم فتوح المشتركة   ابرار ع لبـشان الزيات د 37.525.51487.518.51579كفر

سالمه    61836 عبدالرؤف عبدالمجيد حمدى المشتركة   اروى ع لبـشان الزيات د 38.52515.513.51019.515.579كفر

القطش    61837 سليمان جابر خالد المشتركة   اروى ع لبـشان الزيات د 36.522104317.51679كفر

شلبي    61838 عبدالمقصود محمود محمد المشتركة   اروى ع لبـشان الزيات د 1713.577نصف33.517104كفر

جلبى    61839 محمد عبدالسلم رمزى المشتركة   اسراء ع لبـشان الزيات د 26.511.5112.51.514775كفر

الفقي    61840 عبدالخالق محمود عبدالله المشتركة   اسراء ع لبـشان الزيات د 37261711.51416.515.579.5كفر
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عمر   61841 محمود عبدالوهاب المشتركة   اسراء ع لبـشان الزيات د 201542.5211.51276.5كفر

العبد   61842 راشد محمد المشتركة   اسراء ع لبـشان الزيات د 3322.575.52.51814.578كفر

حطب    61843 احمد محمود ممدوح المشتركة   اسراء ع لبـشان الزيات د 37.527.518.51210.5191779.5كفر

العجان    61844 محمد ابراهيم حلمى المشتركة   اسماء ع لبـشان الزيات د 3522103.52161178.5كفر

النحراوي    61845 عبدالنبى محمد رمضان المشتركة   اسماء ع لبـشان الزيات د 38.526.51713.513201377كفر
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سليمان    61846 كامل عبدالرازق كامل المشتركة   اسماء ع لبـشان الزيات د 3215107.5413.51576.5كفر

الديب    61847 عبدالرؤف على عبدالخالق المشتركة   الء ع لبـشان الزيات د 372519.51414.752012.577كفر

خليل    61848 سعيد ابوسيف فرج المشتركة   الء ع لبـشان الزيات د 34.527.516.595.518.514.577.5كفر

حبله    61849 على محمد ربيع المشتركة   امانى ع لبـشان الزيات د 3415.55.531.51015.577كفر

سلم    61850 عبدالعزير شعبان عبدالسلم المشتركة   امانى ع لبـشان الزيات د 331510.553131788كفر

الشرقاوي    61851 حمدى محمد ايمن المشتركة   امنيه ع لبـشان الزيات د 372919.7513.514.519.516.587.5كفر

عمر    61852 عبدالقوى عبدالرحمن رمزى المشتركة   امنيه ع لبـشان الزيات د 393017.5128.51817.576.5كفر

سلم    61853 عبدالعزيز شعبان عبدالسلم المشتركة   امنيه ع لبـشان الزيات د 32.519.513.5104.515.517.579.5كفر

شيبه    61854 محمد عبدالفتاح اكرم المشتركة   اميره ع لبـشان الزيات د 3118.51012.55.514.51878.5كفر

العجان     61855 خليفه فتحى محمد حسن المشتركة   اميره ع لبـشان الزيات د 28146.5114.56.51975.5كفر

البنبي    61856 عبدالحميد سلمه عادل المشتركة   اميره ع لبـشان الزيات د 36.522.51414917.51978.5كفر

سالمه    61857 محمود ابراهيم محمد المشتركة   اميره ع لبـشان الزيات د 3117.512125.51014.579كفر

العجان    61858 محمد عبدالسلم محمد المشتركة   امينه ع لبـشان الزيات د 24.58.559.55101775كفر

العجان    61859 على محمد احمد المشتركة   ايمان ع لبـشان الزيات د 34.52410107.514.51676كفر

شحاته   61860 عبدالغفار ثروت المشتركة   ايمان ع لبـشان الزيات د 301658.551014.577.5كفر

غنيم   61861 ابراهيم صابر المشتركة   ايمان ع لبـشان الزيات د 38.530201314.52013710كفر

زيدان   61862 محمد عبدالله المشتركة   ايمان ع لبـشان الزيات د 37.52819.751312.518.51978.5كفر

عرفه    61863 امين سباهى محمود المشتركة   ايمان ع لبـشان الزيات د 30.56.567.53.51016.573.5كفر

عبدالقوي   61864 عبدالرحمن عادل المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 36.528191311.5181988.5كفر

الضلع    61865 على عبدالسلم عطيه المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 3326.517.51415191979كفر

الفقي    61866 عوض اسماعيل فرحات المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 38.52918.514131916.579كفر

غنيم    61867 محمد احمد مصطفى المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 35.52618.511.511.517.51978كفر

هيكل    61868 محمود سلمه ياسر المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 3929.517.51415201979كفر
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عبه    61869 السيد سليمان ياسر المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 38.528181414201979كفر

غنيم    61870 عبدالمجيد عبدالمجيد ياسر المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 3416.516111115.51787كفر

القفاص    61871 محمد عبدالحميد ايمن المشتركة   حبيبه ع لبـشان الزيات د 31.512.571036.517.577كفر

العبد    61872 محمد عبدالله صبحى المشتركة   حبيبه ع لبـشان الزيات د 3722.518.51111.518.51886.5كفر

الديب    61873 محمود محمد وليد المشتركة   حبيبه ع لبـشان الزيات د 393019.7513.5141915.5610كفر

الخولي    61874 عبدالجواد محمد رمضان المشتركة   خلود ع لبـشان الزيات د 372816.57.581515.5810كفر

ناجي    61875 عبدالحكيم على محمد المشتركة   دعاء ع لبـشان الزيات د 32114.53.51.5101685كفر

العبد      61876 ابوزيد سعيد سمير المشتركة   دنيا ع لبـشان الزيات د 2616.5322.51012.575كفر

كامل    61877 محمد السيد كمال المشتركة   دنيا ع لبـشان الزيات د 35156.54.54.514.51588.5كفر

البنا     61878 مرسى عبدالنبى مرسى المشتركة   رانيا ع لبـشان الزيات د 33.516722121387.5كفر

الزمراني      61879 عبدالسلم محمد احمد المشتركة   رحمه ع لبـشان الزيات د 20.5921.52.510.51485كفر

صباح    61880 عيد احمد سلمه المشتركة   رحمه ع لبـشان الزيات د 37.528111010181488.5كفر

فتوه    61881 محمد السيد عيد المشتركة   رحمه ع لبـشان الزيات د 12.51698واحد36.515.5114كفر

حسانين    61882 وهبى محمد شبل المشتركة   رنا ع لبـشان الزيات د 3728.5127.54.512.515.588كفر

الخربتلي    61883 حميده رياض عبدالحميد المشتركة   روضه ع لبـشان الزيات د غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

الديب    61884 محمد الدين عصام المشتركة   روضه ع لبـشان الزيات د 36.51410.5138.51415.568.5كفر

العجان    61885 السيد حسن احمد المشتركة   ريم ع لبـشان الزيات د 32.518105.55.51215.587.5كفر

عبدالفتاح    61886 ابوالفتوح محمد عيد المشتركة   ريهام ع لبـشان الزيات د 3520107.54.51712.587.5كفر

عبدالحميد    61887 محمد الدين علء المشتركة   زينب ع لبـشان الزيات د 30107.51.521112.587.5كفر

حمد    61888 ابراهيم عبدالحميد محمود المشتركة   زينب ع لبـشان الزيات د 39.53019141519.51889.5كفر

جلبي     61889 طلبه محمد طلبه المشتركة   ساره ع لبـشان الزيات د 32.51063.51.5101077كفر

الديب    61890 محمود محمد محمد المشتركة   ساره ع لبـشان الزيات د 3012.55.53.51.51210.588كفر

المصري     61891 ابوالسعود محمد السيد المشتركة   سعاد ع لبـشان الزيات د 37.523.51711.51219.51373.5كفر
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البنبي    61892 سالم ابراهيم انور المشتركة   سماح ع لبـشان الزيات د 362815.512.59.52017.585كفر

ابوحطب    61893 عبدالحميد محمد سمير المشتركة   سماح ع لبـشان الزيات د 29.51613.57.54.518.51462.5كفر

الفقي     61894 عبدربه احمد خالد المشتركة   شيرين ع لبـشان الزيات د 2415.57.542.5121563كفر

غنيم    61895 عبدالحميد عبدالله خالد المشتركة   شيماء ع لبـشان الزيات د 2811.57631314.582كفر

ابوعجاجة    61896 محمد محمود نبيل المشتركة   شيماء ع لبـشان الزيات د 3823191415191785كفر

الليسي     61897 سعيد صلح محمد هشام المشتركة   شيماء ع لبـشان الزيات د 38.5251913.514201786كفر

الشرقاوي    61898 حلمى هادى السيد المشتركة   عبير ع لبـشان الزيات د 392819.514.51519.51786كفر

حمودة    61899 عبدالسلم خالد الحسينى المشتركة   عزه ع لبـشان الزيات د 362619.514.5142017.587كفر

النحراوي    61900 محمد احمد محمد المشتركة   كامله ع لبـشان الزيات د 36.52818.514.511191883.5كفر

النحاس     61901 احمد مصطفى الله على المشتركة   مريم ع لبـشان الزيات د 2217.510.57.58151363كفر

صقر    61902 عبدالحميد مصطفى وليد المشتركة   مريم ع لبـشان الزيات د 36.52718.59.59161865.5كفر

بكر    61903 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 36261910.510.517.518.565.5كفر

صقر     61904 عبدالحميد ابراهيم عادل الله المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 38.52819.512132018.577كفر

نصر    61905 ابوالفتوح عبدالسلم الله المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 32.515.5115.53.513.516.565.5كفر

العجان    61906 مختار عبدالغفار الله المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 3221.511.57.5316.517.562.5كفر

زين     61907 زاهر زين عمر الله المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 29.5101455.5121752.5كفر

عبدالباري     61908 محمود محمد فرسان الله المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 37.52214.5105.5161755كفر

غنيم     61909 محمد محمود محمد الله المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 3023.515.5104.51717.575كفر

العوني     61910 محمد مصطفى نبيل الله المشتركة   منه ع لبـشان الزيات د 37.52611.513132014.599.5كفر

البنا    61911 احمد محمد محمد المشتركة   منى ع لبـشان الزيات د 17.57.57.55.5511.511.578كفر

عشري   61912 احمد صبرى المشتركة   مها ع لبـشان الزيات د 392919.513152017.5910كفر

الشرقاوي     61913 ابوالفتوح صلح محمد عثمان المشتركة   مها ع لبـشان الزيات د 37.522.518.512.581617.589كفر

البنبى    61914 السيد سالم حلمى المشتركة   موده ع لبـشان الزيات د 3924.518.513.514.519.51889.5كفر
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ماضي     61915 ابراهيم رجب محمد سعد المشتركة   ناديه ع لبـشان الزيات د 38.528.51712.514.519.518810كفر

البمبي    61916 عبدالحميد يوسفسلمه المشتركة   ناريمان ع لبـشان الزيات د 3821.517.5101419.519910كفر

حطب    61917 ابوالفتوح محمد السيد المشتركة   نجاه ع لبـشان الزيات د 35.521117.57.5161397.5كفر

العجان    61918 احمد محمد احمد المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 39.52819.515152017.5910كفر

العبد    61919 احمد مسلم احمد المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 373016.512.511.5191689.5كفر

فتوه    61920 ابراهيم على ايمن المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 24.58.577.54.512.51388كفر

زين     61921 عبدالسلم شبل محمد ربيع المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 39292014152013.589.5كفر

زين    61922 حسنين محمد رمضان المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 3526.514.57.57.5171895كفر

ناجي    61923 السيد حبشى محمد المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 33.521.51555.5161675.5كفر

الديب    61924 عبدالحميد سمير محمد المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 393016.511.59.51917810كفر

الزعيري    61925 فرج عبدالسلم محمد المشتركة   ندى ع لبـشان الزيات د 309107.57.5191475.5كفر

سلم    61926 محمد ابراهيم المشتركة   نورهان ع لبـشان الزيات د 18.582.533.5121278كفر

الطوخي      61927 عبدالرحمن على ايمن المشتركة   نورهان ع لبـشان الزيات د 26.56.56.512.510.5141066.5كفر

العجان    61928 احمد محمد حماده المشتركة   نورهان ع لبـشان الزيات د 37.526.510129.5191488.5كفر

الديب     61929 عبدالقادر حلمى محمد سعيد المشتركة   نورهان ع لبـشان الزيات د 39.529201515201679.5كفر

حامد    61930 محمد مرسى عبدالله المشتركة   نورهان ع لبـشان الزيات د 3927.51914.514.751919810كفر

الجميعي    61931 احمد صالح محمد المشتركة   نورهان ع لبـشان الزيات د 3076.521.5151573كفر

العبد    61932 ابوزيد على محمد المشتركة   نورهان ع لبـشان الزيات د 315.55.54.52111561.5كفر

سالم   61933 السيد جميل المشتركة   نيره ع لبـشان الزيات د 33.5116.57.547.516.563.5كفر

هيكل    61934 عبدالنبى محمد ابراهيم المشتركة   هاجر ع لبـشان الزيات د 281513.57.57.5111545كفر

الديب    61935 محمد مرسى ناصر المشتركة   هاجر ع لبـشان الزيات د 318104.52.581556كفر

نويشي    61936 نصر ثابت عبدالسلم المشتركة   هبه ع لبـشان الزيات د 296.5103.5291468كفر

العبد   61937 محمدخيرى احمد المشتركة   هدى ع لبـشان الزيات د 3726.518.514.514.518.52078.5كفر
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زين    61938 حسنين السيد خالد المشتركة   هدى ع لبـشان الزيات د 393018.513.513.5191879كفر

الخولي    61939 محمد على شبل المشتركة   هدير ع لبـشان الزيات د 32117.553.5151375.5كفر

نويشي    61940 نصر ثابت عبدالسلم المشتركة   هناء ع لبـشان الزيات د 34.515.511.54.55.5121467.5كفر

العجان    61941 الله فتح سلمه المشتركة   هند ع لبـشان الزيات د 39.525.514.51110.5151679كفر

النحراوي    61942 مصطفى حمدى ابراهيم المشتركة   ورده ع لبـشان الزيات د 3822.5109917.516.567.5كفر

حنيش    61943 حسن حسنى محمد المشتركة   وفاء ع لبـشان الزيات د 3423137.257.51714.585كفر

الجميعي    61944 قطب سعيد خالد المشتركة   ياسمين ع لبـشان الزيات د 3316107.57.514.518.577كفر

الزمراني    61945 عبدالمطلب محمود سمير المشتركة   ياسمين ع لبـشان الزيات د 38.517.51111121417.578.5كفر

سالمه    61946 عبدالرؤف محمد طارق المشتركة   ياسمين ع لبـشان الزيات د 2915127.5310.51443كفر

حواس    61947 عبدالحميد احمد محمد المشتركة   ياسمين ع لبـشان الزيات د 38.52516.510.510171768.5كفر

سلم    61948 حسن ابراهيم السيد الزيات ابراهيم 39302014.515202077كفر

ابوطرية    61949 بسيونى ابراهيم سعيد الزيات ابراهيم 38202013.5152019.579كفر

الجزار   61950 عبدالفضيل عبدالعزيز الزيات ابراهيم 17.5151413915.519.567كفر

شحاته    61951 محمد ابراهيم محمد الزيات ابراهيم 37.5221613918.519.566كفر

اللبنى    61952 مرسى الباصيرى محمد الزيات ابراهيم 262115.595.516.519.585.5كفر

عمر    61953 محمد ابراهيم ناصر الزيات ابراهيم 2215149.5415.51986كفر

ابوعبدالله   61954 خميسحسن الزيات احمد 34261610.2572016.5810كفر

شعيب    61955 حسنين السيد سامى الزيات احمد 3929201514.5202066.5كفر

فايد   61956 محمد شبل الزيات احمد 10.515.5111081216.586كفر

حامد    61957 ابراهيم محمود صلح الزيات احمد 3623.5171310.519.51966.5كفر

حشاد   61958 السيد عادل الزيات احمد 34.52816.511.510.519.52067.5كفر

حسان   61959 عبدالسلم عبدالرحيم الزيات احمد 33.52816.51310.5191967كفر

حشاد    61960 ابوالعنين احمد محمد الزيات احمد 30.52617.511.58162086كفر
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اللبنى    61961 مرسى الباصيرى محمد الزيات احمد 211816.510.57.51418.556كفر

الصعيدى    61962 احمد الحسينى محمد الزيات احمد 35.524.514.511.57.5161885.5كفر

اللبنى   61963 حسن محمد الزيات احمد 3124.516.512816.518.586كفر

فرج    61964 عبدالرسول عيسى محمد الزيات احمد 37.526.519.514.51319.52097كفر

البياع   61965 عبدالله محمود الزيات احمد 32231012.57.51312.556كفر

حشاد    61966 احمد محمد محمود الزيات احمد 38.53020151519.7519.567.5كفر

حامد    61967 عبدالستار اسماعيل عبدالستار الزيات اسماعيل 37292013.514.519.752077.5كفر

حشاد    61968 سالم عبدالمنعم سالم الزيات السيد 25.517.513.5129.5171775كفر

بكر    61969 محمود امين اشرف الزيات امين 37.52919.5151519.751995كفر

عبده    61970 محمد محمد عزت الزيات جميل 30.521.5101311.5191875كفر

حامد    61971 احمد حسنين سامح الزيات خالد 34.516.516.58.51219.7518.585كفر

سلم    61972 حسن محمد فتح الزيات رضا 3826.514.511.512.5201885كفر

يحى    61973 اسماعيل محمود محمد الزيات سعيد 38.526.514910191985كفر

الليثى   61974 محمد ممدوح الزيات سعيد 36.525138.59.5191975كفر

خليفه   61975 قطب عبدالسلم الزيات طارق 393019.515152018.588.5كفر

حشاد    61976 رضوان امين مصطفى الزيات عاصم 36.52915151519.518.585كفر

عبدالحكيم   61977 حسين ايمن الزيات عبدالرحمن 393019.5151519.52085.5كفر

ابوموسى    61978 عبدالمنعم عبدالمنعم امبارك الزيات على 38.528.51915142016.585كفر

شلبى    61979 حسن عبدالرحيم محمد الزيات عمر 39.529.5201514202087.5كفر

ابوحسن    61980 حسين محمد خالد الزيات عمرو 39.530201515201988كفر

المزين    61981 عبدالمقصود ابوالفتح سامى الزيات عمرو 393019.7515152018.597.5كفر

الشريرى    61982 ابوالفتح محمد ابوالفتح الزيات محمد 39.53019.5151519.517.596.5كفر

حشاد    61983 احمد حسين احمد الزيات محمد 361911.51012171972كفر
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المزين   61984 حسن اسامه الزيات محمد 3518.577.510.518.51982.5كفر

فوده    61985 محمد احمد اسماعيل الزيات محمد 38.52317.51212201986.5كفر

حماد    61986 مرسى محمد اكرامى الزيات محمد 31.5271098.518.51896.5كفر

صالح    61987 فرج محمد بدوى الزيات محمد 32.523.514.5111219.51799.5كفر

عبدالتواب    61988 عطيه محمد حمدى الزيات محمد 3121157.5111817.577كفر

العشماوى   61989 محمد خلف الزيات محمد 30.52311.55917.51577.5كفر

المزين    61990 على احمد خيرى الزيات محمد 3720139.5141812.587كفر

الصعيدى   61991 عبدالله ربيع الزيات محمد 36251610.514191898.5كفر

خليفة    61992 على قطب سعيد الزيات محمد 39.5302015152019910كفر

الصعيدى    61993 عبدالعظيم محمد سعيد الزيات محمد 3828.517.514.514.52019.5910كفر

المزين    61994 عبدالمقصود ابوالفتح صبرى الزيات محمد 37.52817.51414.52017.599.5كفر

الرفيع    61995 محمد ابوالفتح صبرى الزيات محمد 34.5151210.510.518.511.5810كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2898

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حماد    61996 عبدالقوى محمد عبدالقوى الزيات محمد 3827.516.510.51119.519.599.5كفر

الليثى    61997 يوسف عبدالنبى عصام الزيات محمد 39.53019.7515152018910كفر

حشاد    61998 محمد السيد كمال الزيات محمد 35.529.513.511.51419.51899.5كفر

الدسوقى    61999 محمد عبدالمجيد محمد الزيات محمد 38.530201414.5201899.5كفر

زعريه    62000 احمد محمد محمود الزيات محمد 3726.517.58.510.519.51898كفر

عبدالبارى   62001 عبدالحميد منصور الزيات محمد 30211097.519.510.589.5كفر

العشماوى   62002 محمد خلف الزيات محمود 3125.5157.57.51912.589.5كفر

حشاد    62003 محمود مرسى عبدالبارى الزيات محمود 35.530191314.519.515.599كفر

الليثى    62004 احمد محمود عبدالعزيز الزيات محمود 3930201415201799.5كفر

اللبنى    62005 طه محمد فوزى الزيات محمود 3210.514.55.51018.516.577.5كفر

مهنا    62006 امين عبدالعليم فؤاد الزيات محمود 38301913.514.5201875.5كفر

المزين    62007 حسن عبدالسلم محمد الزيات محمود 372718.51413.52017.575.5كفر

نعنوش    62008 عبدالمقصود مصطفى عبدالمقصود الزيات مصطفى 29201711.58.5201675.5كفر

ابوربع   62009 مصطفى محمود الزيات مصطفى 352919139.5201365كفر

الصعيدى    62010 عبدالسلم محمد احمد الزيات هشام 31.525.517.5137.5201263.5كفر

سعيد      62011 عبدالحميد يونس عبدالحميد الزيات يونس 29.5251612.57.5181264.5كفر

سنجر    62012 احمد احمد اسماعيل الزيات اسراء 34.53016.5147.5191475.5كفر

عيد    62013 ابراهيم حسنين سعيد الزيات اسراء 38281913.51219.7514.575.5كفر

الليثى    62014 ابراهيم فتحى سعيد الزيات اسراء 362819.5131119.51375.5كفر

موسى    62015 عبدالسلم فرج سعيد الزيات اسماء 32.52519139191575.5كفر

عياد    62016 شعبان عبدالعال فرج الزيات اسماء 3827191310.5201975.5كفر

حشاد    62017 محمود مرسى محمد الزيات اسماء 39302013.5152018.575.5كفر

عبده   62018 محمد مختار الزيات اسماء 37302012.55.51918.575.5كفر
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النصيرى    62019 المير محمد فتح الزيات اكرام 373019.513.513.5191675كفر

زين    62020 شبل محمد عمر الزيات امنيه 38272013.5131918.575.5كفر

مراد   62021 ابراهيم اشرف الزيات اميره 27.524204.5318.51875كفر

شحطيط    62022 محمد عبدالوهاب ابراهيم الزيات ايمان 30251612.755.75111396.5كفر

الترامسي     62023 عامر الدين سعد نجيب الزيات ايمان 312015119.514.51274.5كفر

الشامى    62024 مصطفى مصطفى صلح الزيات ايه 301916.511.55181776كفر

شلبى    62025 عبدالوهاب فتح علء الزيات بسنت 24267144.51913910كفر

حماد   62026 مصطفى ابراهيم الزيات حبيبه 34.515.512.58.54.518.51375.5كفر

حمزه    62027 عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح الزيات حبيبه 3527.518.5149.52016.576كفر

الصعيدى    62028 عبدالسلم عطيه عبدالمطلب الزيات حبيبه 28.5161012.55.5161675.5كفر

واصل    62029 السيد عبدالمعطى على الزيات حبيبه 3830101413.519.518.586كفر

الشاذلى    62030 محمد عبدالرحيم محمد الزيات حبيبه 31.519.55.5107.518.516.575.5كفر

حشاد    62031 احمد محمد وحيد الزيات حنان 3228.51197.51915.576كفر

ابراهيم    62032 محمد اسماعيل باسم الزيات حنين 35.522.51011.55.5191566كفر

رجب   62033 ابوالعطا محمد الزيات خلود 29161010.55.5161476كفر

رجب    62034 بكر احمد بكر الزيات داليا 37.529.519.51515201685.5كفر

غنيم    62035 عبدالرؤف غنيم خالد الزيات دنيا 3728.51912.511.519.515.586كفر

موسى   62036 على عبدالموجود الزيات دنيا 28.51811.5141415.514.575كفر

حشاد    62037 محمود احمد محمود الزيات دنيا 271769.54.514.51375كفر

الرفيع    62038 عبدالعزيز محمد ابراهيم الزيات رحمه 33.52718.512.51419.51875.5كفر

حامد    62039 احمد حسنين سامح الزيات رحمه 37291913.51319.7517.575كفر

ابوطريه    62040 حسن امين محمود الزيات رحمه 24.514.55.52.51.5121675.5كفر

حشاد    62041 احمد محمد ياسر الزيات روان 27.5176104.517.51876كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2900

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

القاضي    62042 عيسى عبدالسلم يوسف الزيات روان 373018.51515201566كفر

شلبى    62043 حسن عبدالرحيم جمال الزيات روضه 3930201515201978كفر

الليثي    62044 احمد ابوالفتح محمد الزيات رويدا 393018.513.512.52018.576.5كفر

حامد    62045 محمد محمود محمد الزيات ريهام 34.52215.597.51817.575.5كفر

خليفه    62046 على كامل محمد الزيات سلمى 39.53019.513.5152017.578.5كفر

المزين   62047 عبدالسلم حسن الزيات شروق 36.522103.53.517.515.587كفر

الليثى    62048 على ابراهيم على الزيات شروق 3522.5112.52.516.516.586كفر

اباظه    62049 محمد محمد بهاء الزيات شهد 2822.5104.55.513.5686كفر

سويد    62050 ابراهيم احمد يسرى الزيات شهد 393018.513.51519.517.588كفر

رجب    62051 بكر احمد وائل الزيات شيرين 101186.5واحد258.552كفر

زعريه    62052 عبدالفتاح على احمد الزيات شيماء 393019.51414.519.516.587كفر

ابوطريه    62053 عامر عبدالعزيز عامر الزيات شيماء 10.518.576.5واحد31.512.5107.5كفر

حشاد    62054 محمد امين يحى الزيات عل 24.51610.597.5161777.5كفر

الديب    62055 اسماعيل احمد حسن الزيات فاطمه 37.530181413.52018.577.5كفر

عياد    62056 حسين رسمى محمد الزيات فاطمه 3517.5133.52141475كفر

امان    62057 عبدالسلم احمد مصطفى الزيات فاطمه 36.5251814142015.597.5كفر

ابوحسن    62058 عبدربه عبدربه السيد الزيات فرحه 33171013.511.519.515.587كفر

موسى    62059 عبدالمنعم عبدالمنعم سعد الزيات مريم 3729.517121519.51777.5كفر

صالح   62060 محمود عصام الزيات مريم 28.523.510891915.588كفر

عياد    62061 شعبان ابراهيم محمد الزيات مريم 38302014.515201998كفر

ابوطريه   62062 محمد مصطفى الزيات مريم 39.5302013152017.588.5كفر

يحى    62063 موسى موسى امين الزيات ملك 33217.512.581816.575كفر

ابوزيد     62064 حسن محمد بهاء الله الزيات منه 34.521.57.5125.51815.575كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
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شحطيط     62065 حسن عبدالغفار محمد الله الزيات منه 392816.514.510.519.518.566.5كفر

عبدالمنعم     62066 احمد محمد محمود الله الزيات منه 27.5151287.516.51756كفر

الشاذلى   62067 صلح عبدالعزيز الزيات نانسى 39.53017.514122018.566.5كفر

عبدالمنعم    62068 احمد محمد محمود الزيات ندا 26.515104.54.512.517.565.5كفر

العربى    62069 مسعود حامد مصطفى الزيات ندى 34.52715155.75191699كفر

حشاد    62070 احمد السيد محمود الزيات نرمين 36.516107.5514.51264كفر

الصعيدى   62071 عبدالله ربيع الزيات نسمه 3926.514.5131217.51866.5كفر

عبدالرحيم    62072 محمد شلبى محمد الزيات نور 39302015152017.567كفر

يحيى    62073 عبدالله ابراهيم احمد الزيات نورا 2415.5783.51012.566.5كفر

النصيرى    62074 مغربى قطب مغربى الزيات نورا 37201093.518.516.556كفر

حامد    62075 حسن عبدالنبى احمد الزيات نوران 38.5241011.56.517.51765.5كفر

عبده    62076 ابراهيم ابراهيم ابراهيم الزيات نورهان 37.525.515.511.57.5191866.5كفر

سلم    62077 حسن ابراهيم احمد الزيات هبه 39301913.5152018.575.5كفر

شلبى    62078 الدين جلل حسن الزيات هبه 38.525.51689.518.51876.5كفر

حماد   62079 ابوزيد سعيد الزيات هبه 332214153191498كفر

نعنوش   62080 امين عادل الزيات وفاء 241577.51.510.514.576كفر

ابوطريه    62081 على محمد مصطفى الزيات يمنى 241768216.512.576.5كفر

الصعيدى    62082 ابوالمحاسن محمد ممدوح الزيات ابراهيم 301157.54141051.5كفر

ابوسعد    62083 عبدالفتاح محمود سعد الزيات احمد 288.555214852.5كفر

ابوسالم    62084 عبدربه شكرى محمد الزيات احمد 331512.55.51.516.51151.5كفر

البنا    62085 ابراهيم محمد سمير الزيات اشرف واحد3310.5107.54.516115كفر

ابونجله    62086 على السيد رضا الزيات امير واحد37.5221911.51318.514.55كفر

سعد     62087 ايو عبدالنبى عبدالله نجاح الزيات حلمى 25.51077.55.5161361.5كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

. أ     ت ع حـشاد كفر

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
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الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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هاشم   62088 محمود الشحات الزيات سالم 22.515741.5121272.5كفر

النجار     62089 محمود محمد سعد محمود الزيات سعد 257.57.555.514.510.571.5كفر

ابوحسين    62090 محمد البسيونى جمال الزيات سعيد نصف17.53.53.523118.56كفر

عامر    62091 الشيخ عبدالحميد ابراهيم الزيات عبدالحميد واحد30.512.5107.54.517105كفر

البنا    62092 احمد صلح احمد الزيات عبدالرحمن 31.55105.52.5171051.5كفر

النجار      62093 احمد سيد محمد احمد رضا الزيات عبدالرحمن 24.512.535.55.5141052كفر

الكاشف    62094 عبدالمقصود عبدالله رضا الزيات عبدالله 278.5107.5514862كفر

قته    62095 حسن على حسن الزيات على 31.51010.55.541713.562كفر

عبدالله    62096 محمد فكرى كرم الزيات فكرى 37.53019.513.5142013.561.5كفر

الله      62097 حسب عبده الله حسب شكرى الزيات كريم 28.58.57111.5161053.5كفر

قتة    62098 كيلنى زكريا عمرو الزيات كريم 37.528.519.513.51319.517.563.5كفر

قته    62099 عبدالقوى مبروك اكرم الزيات محمد 37.520.511.513819.51675كفر

مكى    62100 حسن محمد الدسوقى الزيات محمد 33.51715.5117.519.5862.5كفر

زهران   62101 احمد السيد الزيات محمد 34.51813105.516.511.562.5كفر

مكي    62102 حسن محمد حسن الزيات محمد 33.52015.512.512.518.512.576كفر

سالم    62103 عبدالله محمد صلح الزيات محمد 3719.51711.51019.51463.5كفر

السيد    62104 رياض عبدالفتاح عبدالعظيم الزيات محمد 35.520158.512.519.512.567كفر

سويف    62105 محمد عبدالحميد فتحى الزيات محمد 362215.588201165.5كفر

محمدالمهدى   62106 عبدالحميد فوزى الزيات محمد 514.5861.5واحد201010كفر

غانم    62107 عبدالخالق عزوز كرم الزيات محمد 3820.5209.591911.562.5كفر

غانم    62108 عبدالخالق السيد محمود الزيات محمد 36.516.518.5911.519.751071.5كفر

هاشم    62109 نصر محمود محمود الزيات محمد 9.5651.5صفرنصف13.52.54كفر

ابونجله    62110 محمد عبدالعزيز مصطفى الزيات محمد 215.51041.5نصف26.5610.5كفر

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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2018 / 2019
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الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
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ابوالعز    62111 مصطفى محمود مدكور الزيات محمود 311.54.551.5واحد6.542كفر

شلبى     62112 سليمان محمد ابوالفتح هانى الزيات محمود واحد23.59524116.56كفر

رزق    62113 ربيع ربيع رضا الزيات مصطفى 26.591034.517.58.551.5كفر

تادرس    62114 عازر جرجس صبحى الزيات مينا 18771.53.5171052.5كفر

سالم     62115 احمد على ظريف صبحى الزيات نادر 3419.5174.54.5171573كفر

شلبى     62116 محمد السيد مبروك الدين الزيات نور 29.58111.52.517.5661.5كفر

الله      62117 حسب ابراهيم الحمد شيبه ابراهيم الزيات يوسف 27.58.5103217.51171.5كفر

حتوش    62118 حسن حسن عاطف الزيات اسراء واحد22.515162.57.513.55.56كفر

عوضسلومه    62119 حسين رجب الزيات اسماء واحد3418.5189.57.515.5138كفر

ابوسعد    62120 عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح الزيات اسماء نصف311014.534.514.75116كفر

ابونجله    62121 على السيد على الزيات اسماء واحد301577.53.517.5137كفر

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد

البديوي /       محمد العينين ابو على يوسف الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2904

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

دعميش    62122 ابراهيم محمد ابراهيم الزيات الء 393018.513.514.52017.578كفر

النجار    62123 يوسف صبحى بهنسى الزيات الء 31.510.510.59.5217.51278.5كفر

المزين    62124 السيد السيد فوزى الزيات الء 36.522.513.5141317.514.569كفر

النجار    62125 سالم محمد محمود الزيات الء 382919.514142015.569كفر

ابوسالم    62126 عبدالغنى محمد تامر الزيات امل 3824181411.5201675كفر

نوح   62127 محمد نبيل الزيات امنيه 3521.518.59.57.517.518.578كفر

البيبانى    62128 سليمان على السيد الزيات اميره 3929.519.514.5152017.5810كفر

البيبانى    62129 حبشى محمد راجى الزيات اميره 383019.51314.519.515.577.5كفر

النجار    62130 ابراهيم الحسينى ناجى الزيات انتصار 35.523.518.51312.51916.555.5كفر

العمى    62131 احمد محمد سعيد الزيات ايمان 39.529.52014.51519.517.578.5كفر

النجار    62132 حسن عبدالحكيم صلح الزيات ايمان 36.524.51813.514.519.517.579.5كفر

غانم    62133 عبدالخالق السيد ابراهيم الزيات ايه 38.5291815152017.579كفر

ابوسالم    62134 ابراهيم احمد عوض الزيات ايه 331111117.5161368.5كفر

النجار    62135 على عطيه ياسر الزيات ايه 201211.5941411.569كفر

خبير    62136 ابراهيم يوسف صبحى الزيات بدور 32.51812.57.5512.514.588.5كفر

علي    62137 حسن عبدالظاهر ابوزيد الزيات بسمله 22.55.512227.51462كفر

الصعيدى    62138 عبدالشفيع غريب حسن الزيات بسمه 39.5291815152015.5710كفر

ابوسعد    62139 عبدالنبى عبدالله نجاح الزيات حنان 39.5302014152017.598.5كفر

عبدالقادرحزين   62140 يوسف كرم الزيات رحمه 331516.57.53.51917.575كفر

النجار     62141 محمد محمد حسن مبروك الزيات سحر 3515.515149.518.516.578.5كفر

سليم    62142 عبدالمجيد السيد محمود الزيات شروق 31.525.510117.515.516.556كفر

الصعيدي    62143 احمد محمد احمد الزيات عزه واحد25.51711.58.548.5165كفر

حزين    62144 عبدالقادر كمال مجدى الزيات عفاف 30151211.54913.572كفر
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الصعيدى   62145 محمد السيد الزيات فاطمه 38.53020141519.51872كفر

نجله    62146 محمد صبحى صبرى الزيات فاطمه 3623.518.59.58.52015.552.5كفر

شحاته    62147 ابراهيم احمد رمضان الزيات لقاء 3527169816.515.552.5كفر

عامر     62148 الشيخ ابراهيم اسماعيل ابراهيم الزيات منار 372719141219.51969.5كفر

العمي    62149 احمد محمد احمد الزيات منار 30.51715.511911.51875.5كفر

مرسى    62150 عبده شعبان هانى الزيات منار 251515.57.54.512.51552كفر

ابونجله    62151 حسنين حسين حسنين الزيات منى واحد22.515.513.59.5412.5137كفر

عامر     62152 الشيخ ابراهيم اسماعيل ابراهيم الزيات مى 3828191513.519.518.5710كفر

ابوحسين    62153 عبدالمطلب محمد خالد الزيات نورا 211978.53.561581.5كفر

المزين    62154 السيد السيد رمضان الزيات نورهان واحد311510135.514.515.57كفر

البيباني    62155 حسن ابوالحسن مصطفى الزيات همت نصف3521.517.513619.5178كفر

مكى    62156 عبدالحليم رجب رمضان الزيات هناء واحد22.5221295.58.75157كفر

نجله    62157 محمد صبحى صبرى الزيات وفاء واحد32.521.517138.519.75178كفر

قنير     62158 احمد سيد مبروك عبدالقوى الزيات ولء 18.520.578.53.51010.582.5كفر

البيبانى   62159 ابوالحسن جلل الزيات يارا 34.5291914.515201885كفر

الشعشاعى    62160 عبدالله ابوالعنين عبدالله الزيات ياسمين نصف26167.5123.58.5128كفر

نجله    62161 احمد عبدالحكيم كريم الزيات ياسمين 24.516.55.5125.58.513.581.5كفر

حسانين    62162 عبدالحميد ابراهيم صبرى الزيات ابراهيم 35.523.51510917.51682كفر

شفتر    62163 ابراهيم الجارحى فتحى الزيات ابراهيم 3325.513.5128.519.51877كفر

المل    62164 مصطفى عبدالسلم السيد الزيات احمد 2522.5107.57.518.51875كفر

ابوغانم    62165 السيد احمد الصافى الزيات احمد 21.511.510.527.513.51571.5كفر

البنا    62166 على عبدالنبى جمال الزيات احمد 1510.510.52.57.513.7516.582كفر

الحصرى    62167 عبده عبده حبشى الزيات احمد 28.515159.57.514.517.582كفر
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محمد    62168 احمد السيد حمدى الزيات احمد 35.526.51612.512.5171782.5كفر

حواشفضل    62169 محمود حواش الزيات احمد 16.5101157.514.514.582.5كفر

شعبان   62170 ابراهيم شعبان الزيات احمد 31.521.518.511.51018.517.585كفر

حبيب    62171 ابراهيم محمد عاطف الزيات احمد 9156.524.512.751683.5كفر

سرور    62172 عبدالمجيد فتحى عبدالمجيد الزيات احمد 34.52512.58.57.516.7518.585كفر

عبدالرحمن   62173 على عصام الزيات احمد 3524.5171212191785.5كفر

الدمرداشسرحان    62174 شحاته فوزى الزيات احمد 3024137.57.5181987كفر

الطباخ    62175 عبدالغنى مبروك كرم الزيات احمد 39.52819.514142019.589.5كفر

القاضى    62176 امام رجب محمد الزيات احمد 26.517127.57.5161885كفر

قطوش    62177 على عبدالعظيم خيرى الزيات اسامه 301913.57.58.518.751885كفر

عامر     62178 الشيخ عبدالمحسن صبرى ايمن الزيات اسلم 3215159.2510.5161475كفر

زعير    62179 محمد يوسف صبحى الزيات اسلم 3117158.58.5111496.5كفر

ابوشبانة    62180 ابراهيم على محمد الزيات اسلم 33.52018.512.59.518.519.585كفر

الصفتى    62181 مبروك الصافى مبروك الزيات الصافى 35.51619.512.5918.7519.576كفر

الهتير    62182 احمد عبدالفتاح فكرى الزيات ايمن 1921.53.59.57.514.513.582.5كفر

الطباخ    62183 احمد علم محمد الزيات ايهاب 1918.55.59.57.514.51373كفر

الطباخ    62184 عقل بهنسى هانى الزيات بهنسى 27.522.57.58.5814.516.583.5كفر

قطوش    62185 راضى عبدالحليم عوض الزيات حسام 38.528191414.51915.587كفر

بدر    62186 محمد حماد محمد الزيات حماد 13123.57.54.516.75673.5كفر

حمد    62187 رجب شيبةالحمد ربيع الزيات حمدى 26.51959814.51183.5كفر

الصفتى    62188 عبدالمجيد صلح عبدالمجيد الزيات رضا 12.519.541210.5151275كفر

شحاته    62189 سليمان سيداحمد محمد الزيات زياد 31236131217.514.585كفر

الصفتى    62190 منصور صلح محمد الزيات زياد 36.5241913.512.519.515.575كفر
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عبدالدايم    62191 غانم اسماعيل هانى الزيات زياد 34.52115.512.51018.7514.575كفر

عمران     62192 عبدالحميد العابدين زين محمد الزيات زين 2517.5108.54.5151082كفر

المليسى    62193 سيف عبدالعزيز ممدوح الزيات سيف 15.515534.512.511.572كفر

ابوحسين    62194 حسن محمد هانى الزيات شادى نصف3220145.254.51415.59كفر

زعير    62195 عبدالقوى شعبان ايمن الزيات شعبان 2327.569.57.514.751393.5كفر

ابراهيم    62196 عبدالمجيد عبدالبر ياسر الزيات ضياء 342310.51411.517.51362.5كفر

فضل    62197 عبدالعظيم صابر عبدالعظيم الزيات طارق 3218101413.517.58.585كفر

الخواجه    62198 عبده عرفه عادل الزيات عبدالرحمن 34.5227.51413.518.512.583كفر

الخواجه   62199 عبداللطيف ابراهيم الزيات عبداللطيف 23.5203.51410.5171171.5كفر

النعاس    62200 خليفه عبدالعظيم حمدى الزيات عبدالله واحد261949.58.515107كفر

زعير    62201 يوسف عبدالله ممدوح الزيات عبدالله 29.525109.5518861.5كفر

زعير    62202 عبدالحفيظ اسماعيل عادل الزيات علء 38.526.519.51412.5201467كفر

زعير   62203 على عبدالعظيم الزيات على 34.51813.5131319.51155كفر

ادريس    62204 محمد منسى عصام الزيات على 36.5281512.5132017.565.5كفر

المليسى    62205 محمد محروس رجب الزيات عمرو 28.515655.516965كفر

سرور    62206 ابراهيم سعد عصام الزيات عمرو 33.52515139181365كفر

ندا    62207 ابراهيم ممدوح خليل الزيات فارس 26.5205.557.51911.555كفر

عبدالجليل    62208 فرج عبدالعليم فرج الزيات فارس 38.52818131419.512.557كفر

الفار    62209 محمد على الزيات فارسمحفوظ 37.526.517.51312.5191566كفر

الطباخ     62210 زين محمد فريد اشرف الزيات فريد 32.525.513.512.512.51913.556كفر

التلوى    62211 على فوزى على الزيات فوزى 18.516.57.547.517.58.545كفر

الفار    62212 محمد على عادل الزيات كريم 35.5211010.5102017.565كفر

الصاوى    62213 احمد فريج احمد الزيات مازن 38.52816.51414.5201776كفر
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عبدالدايم    62214 غانم عبدالعظيم السيد الزيات محمد 261610108.517.5655.5كفر . أ    ت الفرستق منصورية
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ابوغانم    62215 السيد احمد حسنى الزيات محمد 25.518.5111110.519.58.555.5كفر

زعير    62216 ابوالفتح محمد حمدى الزيات محمد 22.516.578.59.5181053.5كفر

حبيب    62217 شعبان حلمى خالد الزيات محمد 31.520.5107.59.518.51055كفر

ابوغانم    62218 عبده محمد خالد الزيات محمد 28.520.512.513.51019.510.575.5كفر

ادريس    62219 محمد منسى خالد الزيات محمد 29.523.511.510.511.517.511.566كفر

الصفتى    62220 عفيفى مسعد رضا الزيات محمد 3223.514.59.51118.515.565.5كفر

حشيش    62221 على عبدالسلم رضى الزيات محمد 3726161314201765.5كفر

الحاطى    62222 عبدالعزيز عبدالواحد سعيد الزيات محمد 21.512103.5210.51163كفر

محمد   62223 عشرى سعيد الزيات محمد 288.5123.52.5111553.5كفر

الهق    62224 الدسوقى محمد سيداحمد الزيات محمد 21.516.51082.5141062.5كفر

عبدالدايم    62225 محمود السيد صابر الزيات محمد 11.59.552.5واحد23176.57.5كفر

ندا    62226 ابراهيم محمد صبحى الزيات محمد 24.515.578.54.51211.543.5كفر

مطاوع    62227 عشرى عبدالستار عبدالعظيم الزيات محمد 30.516.510.584.514.510.545كفر

الله     62228 حسب محروسسرور عصام الزيات محمد 17.512.5431.510.5763كفر

زهو    62229 على شبل على الزيات محمد 3418.51695191366.5كفر

الشتيوى    62230 على عبدربه على الزيات محمد 37.525.518.511.58.519.516.567كفر

الخواجه    62231 عبده عرفه على الزيات محمد 26.52010.5115.517.511.555كفر

الحمراوى    62232 محمد ابراهيم كرم الزيات محمد 3927.519.513.514201657.5كفر

عوض    62233 عيد مبروك نبيل الزيات محمد 19.515105.5371353.5كفر

عيسى    62234 عطيه محمد نبيل الزيات محمد 17.51578.5311.51165كفر

جاد    62235 عرفه جاد هلل الزيات محمد 26.5157.58.5312.511.553كفر

على    62236 احمد عبدالغفار سمير الزيات محمود 251510107.51611.555كفر

الطويل    62237 حسين محمد صبحى الزيات محمود 24.521119.54.51712.552.5كفر
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التلوى    62238 محمد اسماعيل عادل الزيات محمود 37.52818.514142017.576كفر

ابوخد    62239 شعبان السيد عرفات الزيات محمود 18.520107.5211.510.565كفر

جابر    62240 عطيه محمد عطيه الزيات محمود 31.52312114.5191163كفر

الدمرداشسرحان    62241 شحاته فوزى الزيات محمود 252210125.518953كفر

جابر    62242 عبدالفتاح شكرى مبروك الزيات محمود 27.517.51011.5101912.547كفر

عبداللطيف    62243 هاشم ابواليزيد هاشم الزيات محمود 3823.516.57.57.52013.558كفر

التلوى    62244 ابوالمجد سليمان ايمن الزيات مروان 1914.555نصف2312.565كفر

الحصرى    62245 مصطفى محمد ابراهيم الزيات مصطفى 22106.54.52189.555.5كفر

الله     62246 حسب محمود حبشى طاهر الزيات مصطفى 3320.517131020858.5كفر

مولد    62247 عبدالله محمد عبدالله الزيات مصطفى 31.515168.57.519.5957.5كفر

الشتيوى    62248 عبدالشهيد معاذ عبدالشهيد الزيات معاذ 185683.516.5547كفر

الحاطى    62249 ابواليزيد محمد محفوظ الزيات نصر 2919.512.583.519.51347.5كفر

الصفتى    62250 عبدالعزيز يوسف حسنى الزيات يوسف 3727.5191415201158.5كفر

ادريس    62251 رجب عبدالفتاح فرحات الزيات اسراء 35.523.511.54.53191687كفر

شفتر    62252 شعبان ابراهيم محمد الزيات اسراء 37.53017.513.5132012.589.5كفر

فضل    62253 محمد ابوالفتح محمد الزيات اسراء 18.51832.5314.58.585.5كفر

زعير    62254 حسن سعيد محمد الزيات اسراء 317.51087.5واحد2315.53.5كفر

المليسى     62255 اليزل سيف عطوان نبيل الزيات اسراء 2926107.53.518.51089كفر

عمران    62256 محمد غريب شاكر الزيات اسماء 3324.514.5127.51811.578كفر

عطا    62257 عبدالمقصود احمد صبحى الزيات اسماء 372717.57.55.518.515.578.5كفر

التلوى    62258 كمال عبدالسلم كمال الزيات اسماء 5.517.513.577.5نصف32217.5كفر

ابوزيد    62259 محمد عبدالعاطى محمد الزيات اشجان 2116.5103.5212.51077كفر

عمران   62260 عبدالرسول اشرف الزيات افنان 393019.51515201589.5كفر
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الهتير    62261 السباعى محمدزين ممدوح الزيات الء 16.516.551.52111076كفر

عبداللطيف    62262 هاشم ابواليزيد خالد الزيات الزهراء 37.517.512.51412.5191562.5كفر

الصفتى    62263 اسماعيل عبدالحافظ خالد الزيات الزهراء 38.527.518149201969.5كفر

ابوغانم    62264 عبده محمد ياسر الزيات الشيماء 38.53019.514.514.7519.520710كفر

الفار    62265 محمد على شريف الزيات امانى 28.58.5109.5216.512.573كفر

هاشم    62266 ابواليزيد محمد بصيلى الزيات امل 3391097.519.51365.5كفر

الصفتى    62267 سالم السيد رضا الزيات امنيه 37.52919.51312.52018.567.5كفر

الهتير     62268 السباعى محمد محمد عطيه الزيات امنيه 3827.519.51412.52019810كفر

ابوغانم   62269 محمد خالد الزيات اميره 3727.51713.59191978كفر

عطيه    62270 عبدالجواد عبدالمنعم عبدالمنعم الزيات اميره 3827.518.514152019610كفر

زعير    62271 ابوالفتح محمد حمدى الزيات ايمان 37.527131410.52016710كفر

جويلى    62272 عبدالمطلب محمد على الزيات ايمان 36241112.59201669.5كفر

الطشو    62273 محمد ابراهيم وحيد الزيات ايمان 3215.56.511.54.5178.565كفر

راضى    62274 حافظ بشير محمد الزيات ايه 372715.512.51119.517.555كفر

عطية    62275 عبده محمد عبده الزيات براءه 2510.54.58.54.513.51245كفر

حماد    62276 محمد ابراهيم رمضان الزيات بسمله 39.5301914.7515202057.5كفر

المليسى    62277 محروس عبدالله اشرف الزيات بنان 37.519.518.51414.5201855كفر

هلل    62278 حسن عبدالمؤمن محمد الزيات جهاد 37.52816.5141019.515.588.5كفر

عامر    62279 طلبه عبدالفتاح صبرى الزيات دعاء 31157.5104.519.511.553كفر

محروس    62280 محمد احمد خيرى الزيات رنا 3728.517.513.514.52016.565.5كفر

حماد   62281 عفيفى عبدالرازق الزيات روان 2820.51087.510565كفر

حبيب    62282 عرابى محمد وائل الزيات روان واحد25.515109.753.25515.59كفر

عبدالعاطى    62283 عوضشحاته رضا الزيات روضه 3012.514.5129.51814.565كفر
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سرور     62284 الله حسب طايل على الزيات روضه 34.520.517.513.510.52014.565كفر

اليزل     62285 سيف عطوان سمير محمد الزيات روضه 34.522181410.519.514.555كفر

مطاوع    62286 عشرى السيد صبرى الزيات ريهام 35.52618.511.59.516.515.555.5كفر

الصعيدى    62287 عبدالجواد فهمى فرحات الزيات ريهام 1514.565واحد2011114كفر

السيد    62288 محمود ربيع محمود الزيات سماح 41052نصف137105كفر

حماد    62289 عبدالرازق عفيقى رضا الزيات سمر 513.551.5واحد28.515105.5كفر

زعير    62290 يوسف محروس كرم الزيات شروق 34.523.511.5127.5161365كفر

حماد    62291 عبدالرازق عفيفى رضا الزيات شيماء 3018111041012.562.5كفر

الله     62292 حسب ذكى عبدالغنى محمد الزيات عفاف 34.519.513123.5131055كفر

زعير    62293 حسن محمدالسعيد صابر الزيات فاطمه 3519.514.513.57.519.517.565كفر

عميش    62294 عبدالشهيد عصران عبدالشهيد الزيات لمياء 3014.511.57.52.510.5963كفر

حماد    62295 حجازى سليمان عادل الزيات مروه 30.5201097.510953.5كفر

القزعه    62296 على محمد فهمى الزيات مروه 32.521.511.595101465كفر

الشتيوى    62297 عبدالرحمن داود عبدالرحيم الزيات مريم 37291514.514.5191667كفر

الطشو    62298 محمد شعبان لطفى الزيات منار 3429141314207.556كفر

الهتير     62299 رمضان حسن اشرف الله الزيات منه 28.515.515.511.57.51715.555كفر

محجوب     62300 بسيونى محمد شريف الله الزيات منه 255.5104313.516.553.5كفر

الصفتى    62301 ابراهيم محمد اشرف الزيات منه 382217.51411.519.51677.5كفر

المليسى    62302 محمد عبدالله حسنى الزيات منه 37.520.518.513.51019.51777كفر

المليسى    62303 عطوان نبيل عبدالعظيم الزيات مى 211110.543.512.51566.5كفر

الصفتى    62304 غنيم محمد عادل الزيات ندا 36.528161313201678كفر

شحاته    62305 سليمان سيداحمد محمود الزيات ندى 392718.51212201766.5كفر

راضى    62306 محمد احمد محمد الزيات نرمين 30.51516.551.517.51767.5كفر
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جابر    62307 اسماعيل بسيونى محمد الزيات نورهان 362018.512.59.5191876.5كفر

الهتير    62308 محمد فرج محمد الزيات نورهان 27151141.516.51576كفر

عبدالظاهر   62309 محمد هانى الزيات نورهان 362215.513.57.518.51777.5كفر

عبدالنبى    62310 عبدالحميد عبدالرحمن اشرف الزيات هاجر 382117.51312.518.51678كفر

حشيش    62311 على عبدالسلم محمد الزيات هاجر 23.51212.57.54.514.51487كفر

زعير    62312 عبدالحفيظ محمد ناجى الزيات هاجر 3610.516.57.5418.51786.5كفر

الفار    62313 محمد على اشرف الزيات هايدى 38.524191411.5191689كفر

الطباخ    62314 احمد حمود رضا الزيات هدير 23.57.514.55.55.5151685.5كفر

حبيب    62315 عبدالعظيم ربيع عبدالعظيم الزيات هدير 37.5191813.57.518.51888كفر

الشتيوى    62316 على عبدربه سليمان الزيات ياسمين 39.5282015142018810كفر

القزعه    62317 مرسى مبروك صبرى الزيات ياسمين 37.528191512.5201886.5كفر

داود    62318 محمد عبدالرازق عبدالسلم الزيات ياسمين 2411109.54111467.5كفر

الديرى    62319 ابراهيم غباشى سامح العدادية  ابراهيم مشلة الزيات كفر 3021177.754.51813.586كفر

مدكور    62320 دويدار عبدالطيف ابراهيم العدادية  احمد مشلة الزيات كفر 23.55.513.57.54.5131451.5كفر

المليجى    62321 شحاته شعبان المليجى العدادية  احمد مشلة الزيات كفر 29.51518108.5171562كفر

حنيش     62322 محمد شاكر محمد سامى العدادية  احمد مشلة الزيات كفر 3218.517.58.5518762كفر

سلم    62323 محمد عبدالحكيم عبدالمقصود العدادية  احمد مشلة الزيات كفر 321517.57.57.518.51362كفر

ابوشتية    62324 محمد ابراهيم محمد العدادية  احمد مشلة الزيات كفر 31.510.5187.55.515.51462كفر

سلمة     62325 محمود رمزى محمد ياسر العدادية  احمد مشلة الزيات كفر 3111.5177.55.5171664كفر

الشرقاوي    62326 حامد ابراهيم ربيع العدادية  ادهم مشلة الزيات كفر 15.57.513.52514.51462.5كفر

ابراهيم    62327 محمود ابراهيم محمود العدادية  اسلم مشلة الزيات كفر 23.56.513.555.5141052كفر

حامد    62328 شحاته مبروك ياسر العدادية  اسلم مشلة الزيات كفر 309.51710.57.5171442كفر

مدكور    62329 محمد السيد محمد العدادية  السيد مشلة الزيات كفر 38.525.52011.51319.51562كفر
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عيد    62330 عبدالحميد عبدالله عادل العدادية  عبدالله مشلة الزيات كفر 2715199.5415.51052كفر

الصفتى    62331 طاهر عفيفى ابوالفتح العدادية  عفيفى مشلة الزيات كفر 26.521.5208416.51652كفر

عبدالتواب   62332 عطيه محمد العدادية  عمر مشلة الزيات كفر 33.525.519.5141419.51562.5كفر

الباب     62333 فتح محمد فاروق يسرى العدادية  فاروق مشلة الزيات كفر 37.52719.51211191562.5كفر

الشيخ    62334 ابراهيم عبدالرشيد ابراهيم العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 34.5231810.57.5191462كفر

الطباخ    62335 السيد محمد السيد العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 20.59.5194210.51041.5كفر

محجوب    62336 محمد حبشى انور العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 207.51642121042.5كفر

المليجى    62337 راضى بسيونى باسم العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 268157.5414.51142.5كفر

مبروك    62338 عبدالعظيم محمد خالد العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 30.51717.511.57.5161362كفر

عبدالمنعم    62339 محمد عبدالمنعم رضا العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 33171811.58.516.51262كفر

عثمان    62340 محمد عبدالبديع رفاعى العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 33.521.518.511.59.5191152.5كفر

الميداني     62341 احمد شعبان سامى العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 2920.51611.57.518.51665.5كفر

سلم    62342 عبدالوهاب عبدالقوى شبل العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 38281912.59201965.5كفر

جاد    62343 محمد ابوالفتح صبرى العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 342519.51413.5201965.5كفر

جاد    62344 محمد مبروك عبدالسلم العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 352518.514.513201965.5كفر

مبروك    62345 عبدالفتاح حبشى عبدالفتاح العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 33.521161312201956.5كفر

قاسم     62346 عبدالرسول اسماعيل فارس العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 291516910.517.51966.5كفر

السوداني    62347 شحاته حامد قنديل العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 26.591089.5141375كفر

حنيش    62348 مسعود شحاته ماهر العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 332317.511.512201977كفر

الخراط    62349 بهنسى احمد منير العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 312614.57.54.5202057كفر

المليجى    62350 محمود ابراهيم ياسر العدادية  محمد مشلة الزيات كفر 33.52618.59.58.519.51968كفر

جاد    62351 ابراهيم على ابراهيم العدادية  محمود مشلة الزيات كفر 2817127.57.516.51857كفر

قاسم    62352 محمود حامد الشحات العدادية  محمود مشلة الزيات كفر 32301896.7519151010كفر
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ناجي    62353 عبدالعظيم محمود عبدالعظيم العدادية  محمود مشلة الزيات كفر 26.520107.57.519.51676.5كفر
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قاسم    62354 عبدالعزيز حسنين عبدالله العدادية  محمود مشلة الزيات كفر 30.52017.59.57.5191857كفر

القبانى    62355 ابراهيم محمد ابراهيم العدادية  مصطفى مشلة الزيات كفر 241512.587.5171845.5كفر

المليجي   62356 عبدالفتاح وجيه العدادية  مصعب مشلة الزيات كفر 30.525.5201210.518.51755كفر

الشناوى    62357 حسن الشناوى سعيد العدادية  نادر مشلة الزيات كفر 308.51511918.51766كفر

الباب     62358 فتح امام عبدالحفيظ امام العدادية  هلل مشلة الزيات كفر 2916.51898181766.5كفر

مدكور    62359 محمد السيد محمد العدادية  يوسف مشلة الزيات كفر 37.528201314.519.51966كفر

زهو    62360 على شبل رزق العدادية  اسراء مشلة الزيات كفر 251513.53.55181453.5كفر

الطباخ    62361 عامر صبرى سمير العدادية  اسراء مشلة الزيات كفر 32.521.513.513.515201559كفر

وهدان    62362 محمود عبدالسلم اشرف العدادية  اسماء مشلة الزيات كفر 362719.51315201658.5كفر

نصار    62363 محمد احمد سعد العدادية  اسماء مشلة الزيات كفر 23.515109.52.5101758كفر

امام    62364 محمد امام شحاته العدادية  اسماء مشلة الزيات كفر 36.5291311.57.519.51997.5كفر

عبدالمجيد    62365 عفيفى محمد عفيفى العدادية  اسماء مشلة الزيات كفر 3419.510123.5161356.5كفر

وهدان    62366 محمود عبدالعاطى رضا العدادية  الشيماء مشلة الزيات كفر 37.52914157.519.751866.5كفر

الخراط    62367 عبدالعاطى عبدالحكيم رمزى العدادية  امنيه مشلة الزيات كفر 31.52611143161676.5كفر

عبدالمجيد    62368 عفيفى محمد عبدالناصر العدادية  امينه مشلة الزيات كفر 35281815152015710كفر

مدكور    62369 حامد خيرى وائل العدادية  انجى مشلة الزيات كفر 37.529201513201676.5كفر

قاسم    62370 محمد حسنين وجيه العدادية  انجى مشلة الزيات كفر 3224.510.5144.5161676.5كفر

محمود    62371 حامد ابوالغيط سامى العدادية  ايمان مشلة الزيات كفر 32.523.516.5123.5191675كفر

ابوحديد     62372 عبدالوهاب الدين سيف عبدالله العدادية  ايمان مشلة الزيات كفر 36.525.514.5144.5201778كفر

جاد    62373 ابراهيم حامد محمد العدادية  ايمان مشلة الزيات كفر 382918.51512201478كفر

مدكور    62374 حسين لطفى ايمن العدادية  ايه مشلة الزيات كفر 35.5282012.514.52020710كفر

خليفة    62375 محمد محمد ايمن العدادية  ايه مشلة الزيات كفر 37.52917.5151519.751658كفر

محمود   62376 على ماهر العدادية  ايه مشلة الزيات كفر 2518.51210.53.5181776.5كفر
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قادوم     62377 احمد سيد سليمان محمد العدادية  ايه مشلة الزيات كفر 38.5281813.512201678كفر

الشقر    62378 عبدالفتاح احمد محمد العدادية  بسمه مشلة الزيات كفر 30.519117.53181477.5كفر

سلم    62379 عبدالوهاب عبدالقوى احمد العدادية  بسنت مشلة الزيات كفر 3829191412201576.5كفر

الخراط    62380 عبدالعاطى عبدالحكيم على العدادية  تسنيم مشلة الزيات كفر 39.52818.51515201786.5كفر

عبدالمجيد    62381 حامد محمد طارق العدادية  حبيبه مشلة الزيات كفر 36.528151412.5201765.5كفر

عبدالمجيد    62382 محمد ابراهيم محمد العدادية  حنين مشلة الزيات كفر 372915127.519.51865.5كفر

شرباش   62383 بدوى اسماعيل العدادية  دينا مشلة الزيات كفر 32.5171011.51.5161665كفر

مدكور    62384 اسماعيل محمد رضا العدادية  رانا مشلة الزيات كفر 39.530201515201867كفر

متولى    62385 احمد عيد شعبان العدادية  راويه مشلة الزيات كفر 22.510.510.59.5291967كفر

المليجى    62386 شحاته شعبان ابراهيم العدادية  رباب مشلة الزيات كفر 34.519.51211.58.514.51875.5كفر

الشناوى    62387 محمد شوقى مبروك العدادية  رحمه مشلة الزيات كفر 372814.51311.518.51979.5كفر

سلمه    62388 عبدالعظيم الحسينى عبدالعظيم العدادية  رفيده مشلة الزيات كفر 39.529.51914.515201469.5كفر

عامر    62389 محمد السيد حمدى العدادية  روان مشلة الزيات كفر 3628178.57.518.51668.5كفر

مدكور    62390 عبدالكريم شحاته سيد العدادية  روان مشلة الزيات كفر 373017.513.512.52017510كفر

الشقر    62391 عبدالحميد ابراهيم اسماعيل العدادية  روميساء مشلة الزيات كفر 2810.5642.57.51065.5كفر

نصار    62392 محمد عبدالعظيم الصافى العدادية  ريم مشلة الزيات كفر 28.56.5108.53.5161555كفر

الشناوى    62393 محمد شوقى ابراهيم العدادية  زهور مشلة الزيات كفر 35.521.5109.5813.51758.5كفر

طايل    62394 محمد ابراهيم محمد العدادية  زينب مشلة الزيات كفر 33.51579.57.57.51569كفر

مدكور    62395 عبدالحكيم منصور اشرف العدادية  سهيله مشلة الزيات كفر 189.510342.51175كفر

ابراهيم    62396 قاسم ابراهيم قاسم العدادية  شروق مشلة الزيات كفر 3525.516.514.51519.516610كفر

عبده    62397 محمد حامد ايمن العدادية  شهد مشلة الزيات كفر 3121.51093.518.51669.5كفر

قادوم    62398 احمد عاطف خالد العدادية  شهد مشلة الزيات كفر 3321.512.51311.517.51669.5كفر

الديري    62399 حسن عبدالصمد رضا العدادية  شهد مشلة الزيات كفر 33261612.5918.51869كفر
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صالح    62400 محمد احمد جمعه العدادية  شيماء مشلة الزيات كفر 3522.513.5108171966.5كفر

حنيش    62401 سليمان محمد رجب العدادية  شيماء مشلة الزيات كفر 3312.57.510.57.511.51867.5كفر

نصار    62402 محمد عبدالعظيم عادل العدادية  عايده مشلة الزيات كفر 32.51610105.513.51265.5كفر

المليجي    62403 محمود ابراهيم صبرى العدادية  علياء مشلة الزيات كفر 329109.57.519.515.567.5كفر

الشرقاوى    62404 حامد مرسى حمدى العدادية  عهود مشلة الزيات كفر 3624.510.5107.517.512.578.5كفر

النعاس    62405 خليفه على رضا العدادية  فاتى مشلة الزيات كفر 281552.57.516.510.564كفر

القباني    62406 ابراهيم محمد شبل العدادية  فاطمه مشلة الزيات كفر 2915108.58.518.51164كفر

مدكور    62407 السيد عبدالجواد محمود العدادية  فاطمه مشلة الزيات كفر 33.516.512.510.58.5191575كفر

ابراهيم    62408 قاسم ابراهيم محمد العدادية  فكيهه مشلة الزيات كفر 2212107.57.518.511.563.5كفر

سلم     62409 امام محمد امام محمد العدادية  مروه مشلة الزيات كفر 37.5271914152017.566كفر

سلم    62410 عبدالوهاب عبدالقوى محمد العدادية  منار مشلة الزيات كفر 34.52215.557.52015.563.5كفر

احمد    62411 محمد عبدالله محمد العدادية  منار مشلة الزيات كفر 33.520.51537.519.51364كفر

محجوب     62412 فهيم ابراهيم وائل الله العدادية  منه مشلة الزيات كفر 39302012152014.584كفر

جاد    62413 محمد ابوالفتح صبرى العدادية  منه مشلة الزيات كفر 26.5201047.519.510.573.5كفر

قاسم    62414 حسنين عبدالرسول سعد العدادية  ندا مشلة الزيات كفر 2781347.5191073.5كفر

وهدان    62415 اسماعيل عبدالحكيم سعيد العدادية  نورا مشلة الزيات كفر 27127.57.57.516.5983.5كفر

كبشه     62416 عبدالغنى ابراهيم عيد محمد العدادية  نوران مشلة الزيات كفر 3626.513.510.592013.585.5كفر

مدكور    62417 محمد مشرف ايمن العدادية  نورهان مشلة الزيات كفر 36301511.5132012.588كفر

عطا    62418 اسماعيل محمود عاطف العدادية  نورهان مشلة الزيات كفر 362910.5111218.51778كفر

قاسم    62419 حسنين عبدالرسول سامى العدادية  هدى مشلة الزيات كفر 32.512.510.53.58.518.51575كفر

نصار    62420 ذكى على حمدى العدادية  هدير مشلة الزيات كفر 7.513.51074نصف17106كفر

عشرى   62421 مبروك سامى العدادية  هدير مشلة الزيات كفر 27.515101.57.517964كفر

قاسم    62422 عبدالموجود محجوب نافع العدادية  هدير مشلة الزيات كفر 32.525.51313122012.574كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2919

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

نصار    62423 زكى شحاته السيد العدادية  يارا مشلة الزيات كفر 33.527106918.59.573.5كفر

حنيش    62424 حامد يوسف حمدى العدادية  يارا مشلة الزيات كفر 3224.5124.57.5171073كفر
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الخراط    62425 بهنسى احمد فرحات العدادية  ياسمين مشلة الزيات كفر 393019.512.5152015.587كفر

النجار   62426 صلح حسن الزيات ابراهيم 3419.519.7514121915.573كفر

العكارى    62427 عطيه ابراهيم عطيه الزيات ابراهيم 2513.51342.5181265.5كفر

سرور    62428 عبدالمجيد شفيق اشرف الزيات احمد 10973.5واحد2211105.5كفر

النادى   62429 حسن حمد الزيات احمد 3120.517.5127.51615.564.5كفر

شلبى   62430 عبداللطيف سعيد الزيات احمد 342417.512.511.518.517.585كفر

الفقى    62431 عبدالفتاح محمد محمد الزيات احمد 32.522.515.5117.515.515.574.5كفر

حسين     62432 احمد سيد محمد مصطفى الزيات احمد 36.526.5181111.519.51465كفر

الشاذلى   62433 امين عوض الزيات اسامه 352018.5101119.51564.5كفر

الشاذلى   62434 اسماعيل محمد الزيات اسماعيل 362517.513.512.519.512.565كفر

النجار    62435 على صبحى محمد الزيات اكرم 29201294.513.51185كفر

بدوى     62436 احمد الحصافى محمد محروس الزيات بلل 27121110.51.5121154.5كفر

حسانين   62437 ايوب اسماعيل الزيات حازم 3523.51913.512.518.516.565كفر

شلبى    62438 احمد حسنى احمد الزيات حسنى 30.516168317.513.565كفر

الديب    62439 عبدالجواد سعيد محمد الزيات حمدى 3422.516.5137.518.51867كفر

رحاب    62440 احمد عبدالقادر محمد الزيات حمدى 22.515104.51.511744كفر

عواجه    62441 محمد حسن محمد الزيات زياد 27.522107.53101155كفر

صالح    62442 محمد شكرى محمد الزيات سامح 37.52819.513.5152016.576.5كفر

بدر    62443 خميسمحمد ابراهيم الزيات سعيد 31.51277.521114.563.5كفر

عبدالكريم    62444 ابراهيم سمير محمد الزيات سمير 27.515107.52111065.5كفر

الشاذلى    62445 النصر سيف اسماعيل الزيات سيف 372819.512.51419.51588كفر

البربرى   62446 عبدالفتاح منصور الزيات عبدالفتاح واحد2217.510.55317187كفر

ابوسليمان    62447 شبل محمد رضا الزيات علء واحد26.515104.5313176كفر

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد
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   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد
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محمد   62448 حسانين صبرى الزيات على واحد20131043.514.511.58كفر

شرف   62449 عبدالواحد احمد الزيات عمار واحد26.515109.57.516167كفر

ندا    62450 عبدالفتاح الشرنوبى السيد الزيات عمار واحد29.519127.5516178كفر

شماخ   62451 عبدالنبى عيسى الزيات عمرو 3727.51914.512.519.51681.5كفر

البربرى    62452 الباب فتح على الزيات فتح 2816.5105.5411.51271.5كفر

العادلى    62453 محمد فوزى محمد الزيات فوزى واحد26.51510.543.51416.57كفر

حامد    62454 احمد محمد احمد الزيات محمد واحد26.515104511.512.57كفر

الزناتى    62455 محمود هلل احمد الزيات محمد نصف2517.51051.51215.56كفر

عدسصالح    62456 محمد ايمن الزيات محمد 37.525.51712.5131916.572كفر

الفخرانى    62457 غانم محمود حمدى الزيات محمد 2613.57221413.571.5كفر

ابوخليوه   62458 السيد محمود الزيات محمد 35.52418131219.517.562كفر

البديوى    62459 اسماعيل السيد مصطفى الزيات محمد 271562.531414.571.5كفر

شلبى    62460 محمد عبدالعزيز مصطفى الزيات محمد واحد241874.52.513.5137كفر

الشاذلى   62461 محمد وليد الزيات محمد 382919.51515201877.5كفر

العباسى   62462 بسيونى سعيد الزيات محمود 11.515.571.5واحد26.51573.5كفر

الشاذلى    62463 اسماعيل ابراهيم عصام الزيات محمود 312014.59.551615.552كفر

البربرى   62464 سيداحمد على الزيات محمود 2.510.51172نصف2083.5كفر

حسين    62465 عبدالرسول مصطفى عبدالرسول الزيات مصطفى 3016.56.53.54.5121371.5كفر

عبدالبارى    62466 عبدالمعطى فتوح محمد الزيات نادر نصف261562.51.573.55كفر

الزناتى   62467 هلل محمد الزيات هلل 7.58.552.5واحد25.5153.52كفر

حسين   62468 محمد محمد الزيات اثار 39.5302015152018.5610كفر

النجومى    62469 فرج محمد سعيد الزيات اسراء 32.5211012.59.518869كفر

شماخ   62470 احمد محمد الزيات اسراء 36.52510138.52012.579كفر

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد
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الشاذلى   62471 عبدالسلم محمد الزيات اسلم 29.51811117.5201188كفر

شلبى    62472 محمد السيد محمد الزيات اسماء 3728.517.515132019.569كفر

نصر   62473 عبدالحكيم عادل الزيات الء 3523181410.5201489.5كفر

الربعى   62474 محمد عادل الزيات الء 36.52317.5141120979كفر

الشاذلى    62475 حسن حسن ايمن الزيات امانى 383018.5141519.51178كفر

كركور   62476 محمد السيد الزيات امل 3327.514.514.51319.512.567كفر

صالح   62477 احمد ياسر الزيات امل 34.52010107.519.51767.5كفر

جابر    62478 عبدالسلم جابر خالد الزيات امنيه 37.52718.513.515201477كفر

شلبى   62479 شبل محمد الزيات اميره 39.5302015152016710كفر

رحاب    62480 حبشى احمد محمد الزيات ايمان 393018.514.51519.515.587.5كفر

صبح    62481 محمد على محمد الزيات ايمان 2916.5797.518.5777كفر

المهدى    62482 عبدالفتاح يوسف على الزيات ايه 34.5261010.57.519.57.577.5كفر

بسيونى   62483 فتحى جمال الزيات بسنت 382617.513.5132018.578.5كفر

ابوخليوه   62484 على حسن الزيات حبيبه 39291913142018.579كفر

القاضى    62485 عيسى مصطفى على الزيات حبيبه 39302014152018.5710كفر

البديوى    62486 سويد محمد هانى الزيات حنان 28.51567.54151565كفر

النجار    62487 محمود احمد السيد الزيات دعاء 35.52616.5141117.51784.5كفر

النجومى    62488 فرج عبدالحميد حمدى الزيات دنيا 36.530201415201865كفر

عنين    62489 احمد السيد نبيل الزيات دنيا 3626.51313.513191865كفر

الشاذلى   62490 امين مجدى الزيات رباب 39.529191515201786.5كفر

عيسى   62491 عبدالعزيز رضا الزيات رحاب 3117.55117.518.517.566كفر

البربرى   62492 عبدالله عبدالواحد الزيات رحاب 28.521.510127.518.517.566كفر

الفقى   62493 عبدالعزيز محمد الزيات رحمه 392816.515142017.569.5كفر
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البربرى   62494 عبدالنبى احمد الزيات روان 35211814.51119.516.566.5كفر

البديوى    62495 حسن محمد محمد الزيات روان 36.52714.5151019.51868.5كفر

شلبى    62496 احمد عادل محمد الزيات روضه 35.526.516.51515201765كفر

جابر    62497 عبدالسلم جابر ياسر الزيات روفان 3427111514.5191674.5كفر

راضى    62498 عبدالفتاح محمود السيد الزيات ريحانه 383012.51315191565.5كفر

الشاذلى    62499 احمد محمد امين الزيات سهيله 33.5161013.57.51717.576كفر

بسيونى    62500 محمد ابراهيم محمد الزيات شهد 36291814151918.577.5كفر

عيسى    62501 احمد نجاح محمد الزيات شهد 3829.520141519.51875.5كفر

البديوى   62502 محمود محمد الزيات صابرين 37291513.59.52016.565كفر

نصر    62503 سليمان عبدالفتاح محمد الزيات عبله 37.52819.5151519.516.565كفر

حسانين    62504 محمد محمد عبدالرازق الزيات غاده 373019.51515201866كفر

الشاذلى    62505 عبدالهادى محمد على الزيات فاطمه 35.519161512.5191966كفر

الديب   62506 سعيد داود الزيات ماجده 3214.510107.51012.566كفر

عيسى   62507 احمد منتصر الزيات مروه 3818191313.519.519.558كفر

الشاذلى    62508 عثمان محمد مختار الزيات مريم 331810117.5171456كفر

شلبى     62509 الشاذلى الدين تاج محمد الزيات ملك 3928.52014.5152017.566كفر

راضى   62510 محمود محمود الزيات منار 35.524.51313101317.556كفر

نصر     62511 محمد صبرى محمد الله الزيات منه 24.52611.58813.512.557كفر

السيد     62512 محمود عباده محمود الله الزيات منه 38.528.519.514.7515201357كفر

سليمان    62513 محمد فؤاد عبدالله الزيات منه 24101054.51011.555.5كفر

النجار    62514 على عبدالحميد كريم الزيات منه 38.529.5201515201979.5كفر

كركور   62515 طاهر منصور الزيات منى 3629.513101019.51769كفر

كركور    62516 فرج عبدالسلم محمد الزيات ميار 24.5964.5471365.5كفر
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   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد
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الدمياطى    62517 عبدالستار محمد عماد الزيات ناديه 23.59.5531.54.514.562كفر

ابوشهبه    62518 محمد حسن ابراهيم الزيات ندى 31.526.512.511.5918.51667.5كفر

حسين    62519 عبدالرسول محمود محمد الزيات ندى 33.526.51112.58.5191257.5كفر

شماخ    62520 يوسف اسماعيل حسن الزيات نسمه 33.525.5171411.5181657.5كفر

النجار    62521 احمد طلعت حسين الزيات نورا 3425.51011.55.5171467.5كفر

كركور    62522 يوسف محمد جابر الزيات نورهان 33.525127.581612.567كفر

عيسى    62523 ابراهيم ابوالمحاسن صبرى الزيات هاله 30.5155.55.53101255كفر

عبدالعال   62524 محمود طارق الزيات هدير 24.515107.57.51411.558.5كفر

الدسوقى    62525 عبدالرحيم الدسوقى مصطفى الزيات هدير 37.5201914.514.519.517.565.5كفر

الفقى    62526 غنيم عبدالبديع احمد الزيات هند 35.5261513.512181467كفر

خطاب    62527 عبدالشهيد سمير ابراهيم المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 33145107.513.51052كفر

الزغبى    62528 عبدالمطلب هاشم ابراهيم المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 3611.510.512.58.512.514.565كفر

لفعه    62529 عبدالجليل محجوب السيد المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 34.5811.511.59.511.511.552.5كفر

الخواجة    62530 مرسى محمد سامى المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 31.557.511.57.511.51273.5كفر

دويدار    62531 عبدالحميد كمال شريف المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 3716.510138.5121253كفر

شاهين    62532 محمود عبدالعاطى عادل المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 23.5558.5410.510.562كفر

البحيرى    62533 عبدالعظيم بيومى عبدالعظيم المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 23.597107.5138.555كفر

الشيخ    62534 عبدالمنعم حبشى عبدالمنعم المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 24.575.584101052كفر

مسعود    62535 محمود حسانين على المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 29.5745.52.51014.553كفر

القليني    62536 فرج احمد عيد المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 27657.53.561152كفر

الخواجه    62537 عبدالبارى ابراهيم فوزى المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 33.519.5109.59.512.58.553كفر

مسعود     62538 متولى الحمد شيبه متولى المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 31181010410.51363كفر

العطار    62539 زيدان صبرى محمد المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 27.58.510541015.553.5كفر

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد

   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد
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   / الكومي   السيد محمد اح العميد الشهيد
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غلب    62540 عبدالحميد عبدالعزيز محمد المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 3417101312.512.513.556.5كفر

النجار    62541 اسماعيل فوزى محمد المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 33.523.51414.513171255كفر

خطاب    62542 احمد احمد نظمى المشتركة  احمد ع الزيات مـشـلة 30.5151010.57.51511.553كفر

المسيري    62543 محمود صابر ايمن المشتركة  اسلم ع الزيات مـشـلة 37.520.514.513.5141714.565.5كفر

الجندى    62544 فتحى كامل سامى المشتركة  اشرف ع الزيات مـشـلة 327.510.58.54.510.513.553كفر

النجار    62545 محمد السيد محمد المشتركة  السيد ع الزيات مـشـلة 38.53016.51414.518.51266.5كفر

القطيشى    62546 عبدالمغنى محمد سعيد المشتركة  ايمن ع الزيات مـشـلة 372217.514152013.577كفر

العطار    62547 عبدالناصر السيد وليد المشتركة  ايمن ع الزيات مـشـلة 33.512101113.5181255كفر

ابوحانى    62548 عبدالجواد محمد ايمن المشتركة  ايهاب ع الزيات مـشـلة 37.524.5181415201667.5كفر

العطار    62549 رشوان حسن رشوان المشتركة  باهى ع الزيات مـشـلة 31.51510.594.512.510.562.5كفر

لقعه    62550 عبدالعظيم بديع فتحى المشتركة  بديع ع الزيات مـشـلة 12.51067.52.511.5763كفر

عمار    62551 السيد جلل ايمن المشتركة  جلل ع الزيات مـشـلة 159.56.55.5212.5652.5كفر

عمار    62552 امين حسين وائل المشتركة  حسين ع الزيات مـشـلة 39301913.5152016.556.5كفر

ابوطريف    62553 خميسسعد ابراهيم المشتركة  خميس ع الزيات مـشـلة 23.5121084.5151473كفر

الخواجه    62554 محمد سعيد النادى المشتركة  سعيد ع الزيات مـشـلة 32151011.511.517.51455كفر

العبد     62555 فرج محمد السعيد شعبان المشتركة  سعيد ع الزيات مـشـلة 14243.54131355كفر

ناصف   62556 محمد احمد المشتركة  سمير ع الزيات مـشـلة 36151710.59.519.7513.551.5كفر

جوهر    62557 بسيونى جوهر محمد المشتركة  شريف ع الزيات مـشـلة 3627.517.51415201355كفر

حسن     62558 الدين صلح حسام محمود المشتركة  ضياء ع الزيات مـشـلة 25.512102.5814.51555كفر

القلينى    62559 الدسوقى عبدالعلى الدسوقى المشتركة  طارق ع الزيات مـشـلة 1092.54.57.5137.551.5كفر

دويدار     62560 العرب عز طه رضا المشتركة  طه ع الزيات مـشـلة 2085.53.52.5131151.5كفر

عبدالرسول     62561 نجيب شندى محمد هانى المشتركة  طه ع الزيات مـشـلة 3325169.57.518.51551.5كفر

البحيرى    62562 طلبه عاطف رضا المشتركة  عاطف ع الزيات مـشـلة 38.52518.51413.51914.553كفر
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يوسف    62563 محمد عبدالرحمن محمد المشتركة  عبدالرحمن ع الزيات مـشـلة 38.5241610.5131914.551.5كفر

شاهين    62564 محمود عبدالعاطى عادل المشتركة  عبدالعاطى ع الزيات مـشـلة واحد136543.514.511.55كفر

غلب    62565 عبدالحميد عبدالعزيز ايمن المشتركة  عبدالعزيز ع الزيات مـشـلة واحد2075.57.57.515.511.55كفر

العبد    62566 احمد السيد محمد المشتركة  عمر ع الزيات مـشـلة 30.516108.591610.551.5كفر

النجار    62567 عبدالقادر عبدالقادر محمد المشتركة  عمر ع الزيات مـشـلة نصف201069.55.514.55.55كفر

الساعى    62568 محمود قنديل محمد المشتركة  عمر ع الزيات مـشـلة واحد27.512102.59.512.5115كفر

صباح    62569 عبدالله فتحى ناصر المشتركة  فتحى ع الزيات مـشـلة 33.59.516.555.514.51052.5كفر

دره    62570 عبدالعظيم فوزى محمد المشتركة  فوزى ع الزيات مـشـلة 37.52717.514.5151914.575كفر

عيسى     62571 محمد الدين محى محمد المشتركة  كريم ع الزيات مـشـلة 3220.51812.57.511.511.553كفر

غلب    62572 عبدالحميد عبدالعزيز احمد المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 34.51517.5141512.512.555.5كفر

عبدالرسول     62573 نجيب شندى محمد اسامه المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 30.5916118.510753كفر

ابوالعز    62574 عبدالمعطى عزت اشرف المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 31.51116.5129131355كفر

سعيد    62575 عبدالفتاح محمود السيد المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 37.52018101218.51663.5كفر

ابوطريف    62576 نصر ناجى السيد المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 23.52.512.59.57.5106.552.5كفر

درة    62577 حافظ محمود انور المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 39.530201515201563كفر

الخواجه    62578 صالح محمد رضا المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 25810107.510863كفر

العطار     62579 عبدالله الدين شمس سعيد المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 39.530201515201577.5كفر

الهيتى    62580 حسن صبحى سمير المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 324.511.58.57.5111352.5كفر

الحايس    62581 شحاته محمد شحاته المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 277137.54101162كفر

الجبالى    62582 حامد صبحى صبرى المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 382417.51214.51914.555كفر

ابوحانى    62583 عبدالجواد عثمان عبدالجواد المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 35.522.51812.51319.51563.5كفر

الخواجه    62584 عبدالجواد محمد عبدالجواد المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 10.511104.54116.553كفر

نصار    62585 عفيفى طلبه على المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 33.5171295.514.51162.5كفر
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يوسف   62586 محمدمحمد على المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 27.51011.55.54.57.5962.5كفر

ابورواش    62587 ناصف محمد محمد المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 3212.513.57.51.514.5962كفر

الجبالى    62588 حامد سعد محمود المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 33.5251788.5131573.5كفر

حماد    62589 عبدالمغيث عبدالعاطى مسعود المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 3318.516.513.514.515.58.562كفر

البرعى    62590 عبدالمجيد هاشم مصطفى المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 35221312.5121513.555كفر

خليل    62591 احمد محمود ممدوح المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 362714.513.513.51814.562.5كفر

خطيب    62592 رشيد محمد ياسر المشتركة  محمد ع الزيات مـشـلة 3418.513.512.510171055كفر

على     62593 الشيخ عبدالبارى محمود جمعه المشتركة  محمود ع الزيات مـشـلة 34225.58.57.5148.555كفر

ابولفعه    62594 عبدالجليل محجوب رضا المشتركة  محمود ع الزيات مـشـلة 332214.510810.513.563كفر

ابوعطيه    62595 سعد محمود سعد المشتركة  محمود ع الزيات مـشـلة 28.510.514.543.51011.552.5كفر

عمار    62596 حامد محمود ياسر المشتركة  محمود ع الزيات مـشـلة 36.5211211.57.51412.565كفر

البحيرى    62597 عبدالسلم عبدالهادى محمد المشتركة  مصطفى ع الزيات مـشـلة 3115117.57.51411.575كفر

رجب    62598 عبدالقادر عبدالقادر محمود المشتركة  مصطفى ع الزيات مـشـلة 34.520.510.597.51511.573كفر

طقة    62599 عبدالعظيم محمد صبحى المشتركة  معاذ ع الزيات مـشـلة 21151022.561065كفر

النشرتى    62600 الدين كمال متولى المشتركة  مؤمن ع الزيات مـشـلة 18.512.56.55.53.510653.5كفر

الهيتى    62601 عوض النادى السيد المشتركة  نادر ع الزيات مـشـلة 32207.512.51318.511.563كفر

عمار    62602 الصاوى السيد سعيد المشتركة  هشام ع الزيات مـشـلة 2220.547.54.510.5763كفر

الخواجة     62603 عبدالله صادق الدين حسام المشتركة  يوسف ع الزيات مـشـلة 3930141415201355.5كفر

عبدالحميد    62604 محمد انور ياسر المشتركة  يوسف ع الزيات مـشـلة 3620.5121313151355.5كفر

يسمسعود    62605 رشيد ابراهيم المشتركة  اسراء ع الزيات مـشـلة 17.515710.57.5111056.5كفر

القلينى    62606 خنيزى محمود جمال المشتركة  اسراء ع الزيات مـشـلة 34.52112.5910.515.514.578كفر

النجار    62607 عبدالعزيز على ربيع المشتركة  اسراء ع الزيات مـشـلة 2820.5331.5139.555كفر

قنديل    62608 محمد شوقى سامى المشتركة  اسراء ع الزيات مـشـلة 24.513.56.54411.513.564كفر
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غباشى    62609 احمد غباشى محمد المشتركة  اسراء ع الزيات مـشـلة 2516.57.57.59.512.51463.5كفر

ابوعدس     62610 حامد فراج حامد الله المشتركة  اسماء ع الزيات مـشـلة 37.5251411517.51766كفر

طاحون    62611 السيد عطيه النادى المشتركة  اسماء ع الزيات مـشـلة 3415.51210.57.51713.576.5كفر

قلقيلة    62612 محمد محمود رضا المشتركة  اسماء ع الزيات مـشـلة 347149.54.5161266.5كفر

الهيتى    62613 عباس محمد سمير المشتركة  اسماء ع الزيات مـشـلة 3928191415201565كفر

العطار    62614 عبدالله فتحى عبدالله المشتركة  اسماء ع الزيات مـشـلة 33.511.51211.513.5191164.5كفر

العطار    62615 هاشم حسن هشام المشتركة  اسماء ع الزيات مـشـلة 38261414.514201567كفر

الخواجة    62616 زين شفيق حمدى المشتركة  الء ع الزيات مـشـلة 26655.537.5855كفر
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الخطيب    62617 نصر ابراهيم خميس المشتركة  الء ع الزيات مـشـلة 34.51510910.51413.559كفر

غلب    62618 عبدالواحد عمر مدحت المشتركة  الء ع الزيات مـشـلة 382818.51314.519.51369كفر

الشناوى   62619 عبدالمعبود هانى المشتركة  الشيماء ع الزيات مـشـلة 3315137.5415.51459كفر

مراد    62620 احمد السيد احمد المشتركة  امال ع الزيات مـشـلة 38.52918.514.5141813.579.5كفر

العبد    62621 صلح محمد جلل المشتركة  امانى ع الزيات مـشـلة 38.527.519.513.514.52012.563.5كفر

ابوقمح    62622 اللفى محمد اللفى المشتركة  امنيه ع الزيات مـشـلة 39.52915.512.58.51916.554.5كفر

الحملي    62623 محمود السيد عادل المشتركة  امنيه ع الزيات مـشـلة 3918.57.57.58.518.513.564.5كفر

احمد     62624 الحاج محمود طه سامى المشتركة  اميره ع الزيات مـشـلة 38.528.5121412.51915.567.5كفر

يوسف    62625 حنفى حجاج عبدالفتاح المشتركة  اميره ع الزيات مـشـلة 32125.595.511864.5كفر

خطيب     62626 عبدالخالق الشاذلى محمد عبدالمحسن المشتركة  اميره ع الزيات مـشـلة 3710.5341.5712.563.5كفر

عامر    62627 على جمعه على المشتركة  اميره ع الزيات مـشـلة 24.59.54.57.55.512.58.553.5كفر

مسعود    62628 محمود حسانين محمود المشتركة  اميره ع الزيات مـشـلة 3830191514.519.514.557.5كفر

لفعه    62629 عبدالجليل رشاد نبيل المشتركة  اميره ع الزيات مـشـلة 39.529201514.519.51458.5كفر

الساعى    62630 احمد عبدالفتاح نبيل المشتركة  اميره ع الزيات مـشـلة 3621.516138.519.51569كفر

الخواجة    62631 محمد عبدالسلم عادل المشتركة  اميمه ع الزيات مـشـلة 38.5271012.51519.515710كفر

الخواخة    62632 محمد صلح خالد المشتركة  ايات ع الزيات مـشـلة 34.523.511.5138151669.5كفر

لفعه    62633 ابراهيم فهيم ابراهيم المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 38.53019141419.51669.5كفر

الطنوبي    62634 محمود علم احمد المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 276.56.53415.514.558.5كفر

محمد    62635 ربيع السيد خالد المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 36.522.51913151814.557.5كفر

عدس    62636 حامد فراج خالد المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 392918.513152015.569.5كفر

ابوحسن    62637 على خميسمحمد المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 251912.57.57.514.51369كفر

ابواسماعيل    62638 محمد عبدالله طه المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 31.510.55.522.56.51567كفر

العطار    62639 عبدالناصر السيد عماد المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 34.5221612.51318.513.5610كفر
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خليل    62640 عبدالجواد السيد محمد المشتركة  ايمان ع الزيات مـشـلة 32.517.577.541313.568.5كفر

النشرتي    62641 عبدالعاطى لبيب رضا المشتركة  ايه ع الزيات مـشـلة 34.521141212181378كفر

الخواجة    62642 السيد فوزى عادل المشتركة  ايه ع الزيات مـشـلة 33.516.5410.58.514.512.567.5كفر

البرعى   62643 كامل محمد المشتركة  ايه ع الزيات مـشـلة 3826191514.519.518.568.5كفر

ابوحسن    62644 عبدالعاطى محمد محمد المشتركة  ايه ع الزيات مـشـلة 3321107.5316.51459كفر

العطار    62645 حسن عبدالحميد منجود المشتركة  ايه ع الزيات مـشـلة 3016112.521014.558كفر

عبدالقادر   62646 محروس عبدالقادر المشتركة  بدريه ع الزيات مـشـلة 28.52214.51310.518.512.569كفر

العطار    62647 عبدالحميد عبدالفتاح سمير المشتركة  بسمله ع الزيات مـشـلة 37301610.5102018.5710كفر

سعيد    62648 على محمد على المشتركة  بسمله ع الزيات مـشـلة 35.52515.51511.51916.579.5كفر

البرعى    62649 محمد فرج محمد المشتركة  بسمله ع الزيات مـشـلة 3620.510951614.568.5كفر

مسعود    62650 عبدالمطلب محمد عبدالمطلب المشتركة  بسمه ع الزيات مـشـلة 321255310.51468.5كفر

دويدار    62651 ناجى محمود مصباح المشتركة  تاج ع الزيات مـشـلة 2318.51087.51315.579كفر

العمى    62652 محمد عبدالقوى جمال المشتركة  تبارك ع الزيات مـشـلة 35.527.514.511.510.519.51989كفر

خطاب    62653 احمد عبدالخالق علء المشتركة  حبيبه ع الزيات مـشـلة 33.52515.559.51515.572.5كفر

العبد    62654 عبدالباقى السيد ياسر المشتركة  حبيبه ع الزيات مـشـلة 33.51847.59.5141363.5كفر

خطاب    62655 عبدالله عبدالصمد محمد المشتركة  حنان ع الزيات مـشـلة 18.5833.57.55.51261.5كفر

حماد    62656 ابراهيم محمد رضا المشتركة  خلود ع الزيات مـشـلة 35.52571211.5181582.5كفر

موسى    62657 سيداحمد حسين ناصر المشتركة  دعاء ع الزيات مـشـلة 3827.513121318.518.577كفر

العطار    62658 نصر السيد حسن المشتركة  دنيا ع الزيات مـشـلة 35.51513912171768.5كفر

هزاع   62659 محمد رضا المشتركة  دنيا ع الزيات مـشـلة 37.528.51812.51418.51665كفر

مسعود    62660 محمود عبدالله رضا المشتركة  دينا ع الزيات مـشـلة 35.517.51410.513191566كفر

ابوطريف    62661 عبدالقوى جمعه علء المشتركة  راويه ع الزيات مـشـلة 23.5963.57.57.59.571.5كفر

البحيرى    62662 محمد محمد ايهاب المشتركة  رنا ع الزيات مـشـلة 392819.515152017.5710كفر
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مطر    62663 باتع فوزى محمد المشتركة  رنا ع الزيات مـشـلة 34.5206.599.51213.566كفر

مسعود    62664 محمد عبدالمقصود وليد المشتركة  روان ع الزيات مـشـلة 3217.510910.511.513.564كفر

يوسف    62665 محمد فاروق محمود المشتركة  رودينه ع الزيات مـشـلة 36.51563.59111482.5كفر

مسعود    62666 ابراهيم فكيه باسم المشتركة  روضه ع الزيات مـشـلة 291547.59.5106.563كفر

الهيتى    62667 عباس صقر وائل المشتركة  روضه ع الزيات مـشـلة 3720.515121217.516.562كفر

دره   62668 احمد شحاته المشتركة  رؤى ع الزيات مـشـلة 3510101110.51714.565.5كفر

منجود    62669 محمود زين حمدى المشتركة  ريهام ع الزيات مـشـلة 26.5151011.510.513.51057كفر

خطاب    62670 عبدالشهيد سمير محمد المشتركة  ريهام ع الزيات مـشـلة 31.525.51013.57.517.515.562.5كفر

العطار     62671 رشوان محفوظ احمد سعيد المشتركة  زينب ع الزيات مـشـلة 24156.55411.51252.5كفر

العطار    62672 حسن سليمان اشرف المشتركة  ساميه ع الزيات مـشـلة 38.522.515.51215201758.5كفر

القليني    62673 عبدالله عبدالرحمن اشرف المشتركة  ساميه ع الزيات مـشـلة واحد23.5577.57.51410.56كفر

غلب    62674 ابوالمكارم السيد انور المشتركة  سماح ع الزيات مـشـلة 31.5155105.5101355كفر

احمد      62675 الحاج احمد الدين محى احمد المشتركة  سناء ع الزيات مـشـلة 38.526.5131414.519.513.558.5كفر

الطبلوى    62676 عبدالرسول هاشم محمد المشتركة  سهيله ع الزيات مـشـلة 25.546.52210.5866.5كفر

ابويوسف    62677 محمود عرفان المشتركة  شمسجميل ع الزيات مـشـلة 39.52919.515142013.576كفر

النشرتي    62678 عبدالباقى محمد ناصر المشتركة  شهد ع الزيات مـشـلة 235.55107.512.55.565كفر

موسي    62679 سيداحمد حسين اشرف المشتركة  شيماء ع الزيات مـشـلة 294.5115.54.5131364.5كفر

غلب     62680 عبدالسلم رشاد محمد عبدالسلم المشتركة  صابرين ع الزيات مـشـلة 24.5342.52.511.54.563.5كفر

مطر    62681 فرجانى فرجانى السيد المشتركة  صفاء ع الزيات مـشـلة 21.562.57.54.51011.563كفر

الله     62682 حسب حامد سعد احمد المشتركة  ضحى ع الزيات مـشـلة 331564.5513.59.566كفر

خميسمسعود    62683 طه عبدالله المشتركة  عائشه ع الزيات مـشـلة 37.528.519.512.51519.516.578.5كفر

مراد    62684 محمد حسن احمد المشتركة  علياء ع الزيات مـشـلة 105.542.5واحد132.532كفر

السقا    62685 حنفى محمد صبرى المشتركة  علياء ع الزيات مـشـلة 23.52157.55.514.513.562.5كفر
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العبد    62686 عبدالواحد امين عبدالواحد المشتركة  علياء ع الزيات مـشـلة 38.52917.51414.52017.578كفر

السقا    62687 حنفى هاشم محمود المشتركة  علياء ع الزيات مـشـلة 32.515.511.511.511.5181878كفر

ابوخطوة    62688 مبروك عبدالقادر منصور المشتركة  علياء ع الزيات مـشـلة 35.518136.253.5161292.5كفر

النجار    62689 احمد جلل زين المشتركة  فاطمه ع الزيات مـشـلة 3826.519.751312.5201875.5كفر

ابويوسف    62690 محمد ابراهيم محمد المشتركة  فاطمه ع الزيات مـشـلة 241134412.51155.5كفر

العبد    62691 احمد السيد محمد المشتركة  فاطمه ع الزيات مـشـلة 37.52315.51414.519.511.566.5كفر

عبدالله    62692 عبدالخير شيبه محمد المشتركة  فرح ع الزيات مـشـلة 36.524137.57.516.51364.5كفر

غلب    62693 سيداحمد حامد المشتركة  فردوسسيداحمد ع الزيات مـشـلة 10.5553.5واحد24.57.52.51.5كفر

الجندى    62694 احمد حسن عادل المشتركة  لمياء ع الزيات مـشـلة 23.54.547.58.512974.5كفر

يوسف   62695 عبدالرؤوف عبدالمنطلب المشتركة  ليلى ع الزيات مـشـلة 317.56.534.51112.561.5كفر

مسعود    62696 عبدالقوى خميسمسعود المشتركة  مروه ع الزيات مـشـلة 23.59107.57.5139.563.5كفر

السخاوى    62697 سيداحمد حامد محمد المشتركة  مروه ع الزيات مـشـلة 32233.51211.515.513.562.5كفر

الصواف      62698 حسن الدين نجم محمد حسن المشتركة  ملك ع الزيات مـشـلة 372815.511132013.574كفر

الحمراوي    62699 عبدالمقصود ربيع عبدالمقصود المشتركة  منار ع الزيات مـشـلة 38.52819.514.5142015.588كفر

الهيتى     62700 اسماعيل محمد احمد الله المشتركة  منه ع الزيات مـشـلة 36.52515.511.513.51910.574كفر

العطار     62701 سليمان شاكر جمال الله المشتركة  منه ع الزيات مـشـلة 31.5151913.514191265كفر

العطار     62702 رشوان محمد رضا الله المشتركة  منه ع الزيات مـشـلة 37.5291613.514.52016.568.5كفر

السخاوي     62703 سيداحمد حامد صبحى الله المشتركة  منه ع الزيات مـشـلة 332613.514.514.519.518.564.5كفر

مطر     62704 محمد ابراهيم ياسر الله المشتركة  منه ع الزيات مـشـلة 36.52417.5141419.51466كفر

ابوالعينين    62705 جمعه ابراهيم اسامه المشتركة  نجوى ع الزيات مـشـلة 258107.52.5714.562.5كفر

ابوحسن    62706 رشوان فوزى سعيد المشتركة  ندا ع الزيات مـشـلة 3621109111915.555.5كفر

العطار    62707 احمد سعيد اشرف المشتركة  ندى ع الزيات مـشـلة 372816.513.514.519.516610كفر

صباح    62708 عبدالله فرج انور المشتركة  ندى ع الزيات مـشـلة 26.5111084.514.51255كفر
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الناقه    62709 محمد صبحى جمال المشتركة  ندى ع الزيات مـشـلة 382719.513.513201679.5كفر

سليمان   62710 جمعه سليمان المشتركة  ندى ع الزيات مـشـلة 341813.510111414.576كفر

العدوى    62711 ابراهيم رمضان محمد المشتركة  ندى ع الزيات مـشـلة 24.510105.55.5101342.5كفر

مبروك    62712 سلمه عبدالستار صبرى المشتركة  نرمين ع الزيات مـشـلة 31161095.5121042كفر

كامل   62713 محمد علء المشتركة  نروان ع الزيات مـشـلة 31211113.5111513.564.5كفر

العبد    62714 عبدالقادر محمود عبدالمجيد المشتركة  نسرين ع الزيات مـشـلة 383018.5141519.51258كفر

ابوقمح    62715 اللفى محمد رضا المشتركة  نسمه ع الزيات مـشـلة 33211611918.51152.5كفر

غباشى    62716 محمد غباشى خيرى المشتركة  نورا ع الزيات مـشـلة 32.522139.55.513.51056.5كفر

خطاب    62717 احمد عبدالخالق رضا المشتركة  نورهان ع الزيات مـشـلة 34211513.512.5161456.5كفر

الهيتى    62718 زكى عبدالصمد زكى المشتركة  نورهان ع الزيات مـشـلة 361611.59814.512.576.5كفر

غلب   62719 عبدالرازق عبدالناصر المشتركة  نورهان ع الزيات مـشـلة 31.51512128.514.510.573كفر

لفعه    62720 ربيع محمد عيد المشتركة  نورهان ع الزيات مـشـلة 15.53101.51.541274كفر

خليفة     62721 محمد محفوظ محمد ياسر المشتركة  نورهان ع الزيات مـشـلة 3213143.252.751714.597كفر

العطار    62722 احمد صبحى احمد المشتركة  هاجر ع الزيات مـشـلة 331814.57.54.514.515.579.5كفر

علم    62723 السيد محمد السيد المشتركة  هاجر ع الزيات مـشـلة 382418.513.514.519.516.579.5كفر

شعبان    62724 محمد شعبان رمضان المشتركة  هنيه ع الزيات مـشـلة 339177.551615.575.5كفر

سليم    62725 فتحى فريد محمود المشتركة  هيام ع الزيات مـشـلة 39.5301914.515201779كفر

النجار    62726 محمد السيد عبدالرؤف المشتركة  وسام ع الزيات مـشـلة 34.5157.57.57.51111.557كفر

ابراهيم    62727 حنفى عبدالفتاح صبحى المشتركة  ولء ع الزيات مـشـلة 3929.52013.51519.7515710كفر

نوفل    62728 محمد سليمان احمد المشتركة  يارا ع الزيات مـشـلة 34.5231314.5131916.556كفر

البحيرى    62729 حسانين ذكى حسانين المشتركة  يارا ع الزيات مـشـلة 25.51110.59.58.5128.568كفر

العطار    62730 عبدالناصر السيد ايمن المشتركة  ياسمين ع الزيات مـشـلة 38.52417.51313.519.512.579.5كفر

الحمراوى    62731 ابراهيم مبروك عادل المشتركة  ياسمين ع الزيات مـشـلة 37.5251814.5918.511710كفر
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خطيب     62732 عبالخالق الشاذلى محمد عبدالخالق المشتركة  ياسمين ع الزيات مـشـلة 35.5151497.516.517.579.5كفر

البطورى    62733 عبدالرؤف عطيه محمد المشتركة  ياسمين ع الزيات مـشـلة 331814.57.5315.513610كفر

عمار    62734 حامد محمود محمد المشتركة  ياسمين ع الزيات مـشـلة 25.57105.54.57.512.578.5كفر

خطيب     62735 عبالخالق الشاذلى محمد عبدالخالق المشتركة  يمنى ع الزيات مـشـلة 31.5156.54.53.514.51478.5كفر

الفرماوي    62736 عباس محمد جلل المشتركة     ابراهيم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 27.5135.52.54.251214.588كفر

عويس    62737 عزالعرب محمد سعيد المشتركة     ابراهيم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 36.520161212.51810.567كفر

الكشكى   62738 محمد ابراهيم المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 361513.5131317.516.588.5كفر

الرقباوى   62739 عبدالعال احمد المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 36.5151011.5111615.575.5كفر

عبدالحى   62740 محمد جمال المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 266108.57.58.51366.5كفر

البسيونى   62741 يحيى صفوت المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 39281914.5152018.589كفر

طنش   62742 عبدالحليم كارم المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 31191711.512.518.512.576.5كفر

شحاته    62743 زين احمد هانى المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 372016.510.59.5161475كفر

حاتم   62744 شوقى وائل المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 35.521141112.5171477كفر

النجار   62745 عبدالعزيز وحيد المشتركة     احمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 372314.51314191478.5كفر

مدكور    62746 رشاد محمد سامى المشتركة     اسلم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 29.51712.511.55.512.51056كفر

الصياد    62747 الباب فتح كريم المشتركة     اسلم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 2045.53.5341052كفر

الصياد   62748 دياب محمد المشتركة     امجد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 32.522117.5510.51063كفر

ابوزنار   62749 عبدالرازق احمد المشتركة     ايهاب عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 2715107.57.51010.563كفر

منصور   62750 توفيق عادل المشتركة     حسام عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 26.59117.5910.51153كفر
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على    62751 الشيخ سعيد محمد المشتركة     سعيد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3629.517.513.515201778كفر

الخواجة   62752 سعيد ناصر المشتركة     سعيد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3525171312.518.51578كفر

ياسين   62753 يحى محمد المشتركة     عبدالرحمن عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 31.51810117.51312.576.5كفر

الزلوفي   62754 عبدالعزيز اسماعيل المشتركة     عبدالعزيز عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 35.52818.51214201794.5كفر

عبدالمنعم   62755 عبدالعزيز سامى المشتركة     عبدالعزيز عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 34.52919.7514.51319.51877كفر

نصير   62756 عبدالمنعم محمد المشتركة     عبدالمنعم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 37.53017.51414.51919.588كفر

عويس    62757 عزالعرب عبدالنعيم اسامه المشتركة     عبدالنعيم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 35.529181313.519.518.578كفر

عرابى   62758 محمد السيد المشتركة     كريم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3426127.57.519.51574.5كفر

خطاب   62759 احمد ابراهيم المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 33.52713.51211191476كفر

عمرو   62760 عبدالعال ابراهيم المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 38.53019131519.519.576كفر

الكاتب   62761 عبدالفضيل ابراهيم المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 28.5157.57.54161255كفر

وهاب    62762 عبدالحليم عبدالحفيظ اشرف المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 32.521121110171275.5كفر

حاتم    62763 عبدالخالق محمد ايهاب المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 25.518109.5111316.575كفر

على    62764 الشيخ عطيه حسنى المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 332311.51111181375كفر

العمروسي   62765 ابراهيم صبحى المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 2521109.5815.51374كفر

حماد   62766 عبدالرحمن عادل المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 18.5157851110.573كفر

البردان    62767 عبدالغفار على عامر المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 35241913.513.517.51562.5كفر

ابوزنار   62768 على عصام المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 29.523.513.512.57.51818.573كفر

طنش   62769 عبدالحليم علء المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 32.52915.510.510.518.516.577كفر

البلكوسي    62770 بدر محمد كرم المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 30.519168.7551813.593.5كفر

الخواجة     62771 مرسى محمد سعيد ناصر المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3423158.754.52015104.5كفر

خطاب    62772 محمد اسماعيل يسرى المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 32.530191212.752016.586كفر

ابواحمد   62773 محمد يسرى المشتركة     محمد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 37.53019.513.5152019.5710كفر
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بدوي   62774 عبدالعزيز محمد المشتركة     محمود عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 26.519147.53.51817.564كفر

العمروسي   62775 يوسف محمد المشتركة     محمود عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 33211412.51318.518.574.5كفر

خطاب   62776 محمد ياسر المشتركة     محمود عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3419167.513.519.515.564.5كفر

عبدالحي   62777 عبدالشهيد عبدالله المشتركة     معاذ عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 39.52815.51091314.5106كفر

عبدالعظيم   62778 حمدى رفقى المشتركة     يوسف عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3018101191618.566.5كفر

عرابى   62779 عبدالرؤف احمد المشتركة     اروى عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 35.52512.51181819.589كفر

السقا   62780 محمود الدسوقى المشتركة     اسراء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 363014.512.511.52019.588كفر

عمير   62781 السيد علء المشتركة     اسراء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 32.521107.55.519.516.576.5كفر

خضر   62782 رمزى احمد المشتركة     اسماء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 291910.57.5519.51778.5كفر

عبدالمنعم   62783 عبدالتواب رضا المشتركة     اسماء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 23.51573.53.5161567كفر

الشافعى   62784 عبدالموجود رضا المشتركة     اسماء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 32.5226.5551816.578.5كفر

البسيونى   62785 عيسى صبرى المشتركة     اسماء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 37.53017101219.518.588.5كفر

موسى   62786 عبدالرحمن عاطف المشتركة     اسماء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 33281311.51019.51877.5كفر

ابواحمد   62787 محمد محمد المشتركة     اسماء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 36.53014.511.511.51919.578كفر

السقا   62788 احمد شحاته المشتركة     الء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 383019.51414202089.5كفر

رضوان    62789 منصور ابراهيم عماد المشتركة     الء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 33.53014.512.51319.52089.5كفر

خميس   62790 حسن عبدالعزيز المشتركة     السيده عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 26.5152.54.521015.583.5كفر

الحول     62791 محمد السلم عيد عزمى المشتركة     امنه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد واحد30.51565.5514.516.56كفر

جازيه    62792 عبدالله شوقى اشرف المشتركة     امنيه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 32.5153.57.57.516.51773كفر

عمرو    62793 اسماعيل احمد علء المشتركة     امنيه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 36291812.51319.51977.5كفر

ابوالريش   62794 محمد السيد المشتركة     اميره عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 373019.7514.5152019.598.5كفر

خضر    62795 امام محمد عبدالخالق المشتركة     اميره عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 37291613.5152019.595.5كفر

مدكور   62796 محمد كرم المشتركة     امينه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 36281611.57.51816.597كفر
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نصير   62797 عبدالعزيز عبدالفضيل المشتركة     ايمان عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 383018.5129.519.51878.5كفر

ابودية   62798 فؤاد حسنى المشتركة     ايه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 261610.58.55181875.5كفر

عبدالله   62799 عبدالشهيد حسنين المشتركة     بسمله عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 383019.514152019.587كفر

نصار   62800 عبدالله علء المشتركة     داليا عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 38302013.513.5202094.5كفر

الطشو   62801 عبدالله محمد المشتركة     رانيا عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 36261410.511.51717.588كفر

بدوى    62802 محمد عبدالخالق محمد المشتركة     روان عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3930201514.5201789كفر

جودة    62803 مصطفى ابوالسعود رضا المشتركة     ساميه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 34.52717.510.5818.51885كفر

عبدالحى   62804 محمود كرم المشتركة     سمر عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 383018.511.513202078كفر

المليجى   62805 محمود محمد المشتركة     سمر عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 362815.51012.5201667.5كفر

المليجى    62806 العرب عز عبدالله المشتركة     سومه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3715.515981915.572كفر

عمرو   62807 توفيق سعيد المشتركة     شهد عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 30121031.57.51651.5كفر

بهيج   62808 رسمى محمد المشتركة     شيرين عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 38.530171414.519.519610كفر

الجنبيهى    62809 على فؤاد محمود المشتركة     شيماء عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 38302014.514.52020710كفر

محمد   62810 احمد عبدالله المشتركة     فاطمه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3823137.57.51719.5610كفر

حنبوط    62811 على شبل علء المشتركة     ماجده عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3727.518.51314.7518.520510كفر

الدحدحه   62812 حمدى عماد المشتركة     مريم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 383019.513.514.5202069.5كفر

خضر   62813 محمد يسرى المشتركة     مريم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 37251812919.51579كفر

الفرماوي    62814 عبدالله محمد الله المشتركة     منه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 393019.514.514.52016710كفر

عبدالعليم   62815 احمد عصام المشتركة     منه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 38.5302013.5152020710كفر

جاد    62816 عبدالعزيز جاد تامر المشتركة     مى عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 37.52617.51313.519.514.5610كفر

سعد   62817 عبدالفتاح محمد المشتركة     ميرنا عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3726.516.5811.51512610كفر

عويس    62818 عزالعرب محمود احمد المشتركة     ندا عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3210105.56812810كفر

انصارى   62819 جمعه مهنا المشتركة     ندى عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3520147.541616.5610كفر
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مدكور   62820 محمد عصام المشتركة     نسمه عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 231075.5211.51479.5كفر

خضر    62821 عرفه صبحى ابراهيم المشتركة     نورهان عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 38.5291914.75152018810كفر

الحول     62822 على عادل وليد المشتركة     نورهان عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 38.529191313.52020810كفر

عبدالمنعم   62823 حامد محمد المشتركة     هاله عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 372211.58.55.518.517.5610كفر

رشوان   62824 محمود احمد المشتركة     هانم عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 3225141091814.5610كفر

عمرو   62825 محمد رضا المشتركة     ياسمين عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 205.56.52.525.511610كفر

الخولي    62826 محمد عبدالله مسعود المشتركة   ابراهيم فعى الشا الزيات جـمال 33.52519.59518.51668.5كفر

النجار    62827 احمد حامد ابراهيم المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 271917.55.52.51514.559.5كفر

سعد    62828 اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 37.52817.514142019.579.5كفر

الفار    62829 محمد مصطفى اكرامى المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 38.53019.514152019.558كفر

ابوفرد    62830 محمود احمد ايمن المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 30.517.51312.5918.514.558كفر
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سليم    62831 الدسوقى عبدالحميد خالد المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 201711.59.53181157.5كفر

شرف    62832 محمود عيسوى رجب المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 311815.587.518.51457كفر

يوسف    62833 محمد احمد رضا المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 251512124191458.5كفر

عمارة    62834 رضوان الدسوقى رضوان المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 25.518.514.5114.51713.578.5كفر

الصور    62835 عبدالغفور محمود عبدالغفور المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 3926191410201969كفر

القشلن    62836 عبدالقادر السيد عبدالقادر المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 382819.514142018.569.5كفر

القاضي    62837 محمد عبدالكريم فريد المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 27.519.513.59.55.516.514.556.5كفر

النحراوي    62838 خليل احمد موسى المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 17.5181494.514.51268.5كفر

القاضي    62839 احمد عبدالقادر هاشم المشتركة   احمد فعى الشا الزيات جـمال 393019.513.515202069.5كفر

البياري    62840 محمد عبدالله محمد المشتركة   اسماعيل فعى الشا الزيات جـمال 32221913.5112012.558.5كفر

غانم    62841 محمود اسماعيل محمود المشتركة   اسماعيل فعى الشا الزيات جـمال 37.5262013.591914.558.5كفر

القشلن    62842 عبدالقادر السيد عبدالقادر المشتركة   السيد فعى الشا الزيات جـمال 38.529.519.51415202059.5كفر

نحله    62843 احمد محمد مرسى المشتركة   ايمن فعى الشا الزيات جـمال 383019.51515202099.5كفر

حامد   62844 محمد احمد المشتركة   حامد فعى الشا الزيات جـمال 2217.514.512.58181459.5كفر

الجندي    62845 عبده عبدالرحمن عبده المشتركة   خالد فعى الشا الزيات جـمال 3422.518.5121118.51459كفر

صقر    62846 ابراهيم رجب محمد المشتركة   رجب فعى الشا الزيات جـمال 36.52518137.5191768.5كفر

غانم    62847 مصطفى ابوزيد عبدالغفار المشتركة   زياد فعى الشا الزيات جـمال 33.524.519141017.516.588.5كفر

العدل     62848 شبل الله فتح محمد المشتركة   زياد فعى الشا الزيات جـمال 15.56.5158.57.513.51448كفر

السقا    62849 عبدالفتاح مفرح وليد المشتركة   سامح فعى الشا الزيات جـمال 28.520178.57.51415510كفر

صيام    62850 حسن سعيد ياسر المشتركة   سعيد فعى الشا الزيات جـمال 38.52819.7514.514201649.5كفر

غانم    62851 محمود اسماعيل محمد المشتركة   سيف فعى الشا الزيات جـمال 3418.51787.5181478كفر

طاحون    62852 خليل فتحى سعد المشتركة   فتحى فعى الشا الزيات جـمال 36271911.512171779.5كفر

الشافعي    62853 محمد ابراهيم السيد المشتركة   قطب فعى الشا الزيات جـمال غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر
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ابوفرد    62854 حسين على احمد المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 2110.511.58.581210.569.5كفر

نوفله    62855 احمد فتحى احمد المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 2816.514.57.57.5121069كفر

منصور    62856 السيد حسن السيد المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 38302013.512.52015.5710كفر

مدكور    62857 عبدالسلم محمود خالد المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 31.51515.57.57.515.517.5710كفر

النجار    62858 محمد عبدالحميد سمير المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 34.526.516.512.591516.589كفر

الشيخ    62859 محمد شوقى عبدالرحمن المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 3123.51911.5101716.576.5كفر

المحلوي    62860 محمد منصور عصام المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 28.515.518.511.57.514.51378كفر

ابواليزيد   62861 محمد مسعد المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 37.528.52014.7512201688كفر

طاحون    62862 خليل فتحى هانى المشتركة   محمد فعى الشا الزيات جـمال 3727191411.51914710كفر

نوفل    62863 قطب السيد حمدى المشتركة   محمود فعى الشا الزيات جـمال 35271913.511.519.51579كفر

شرف    62864 احمد محمود رضا المشتركة   محمود فعى الشا الزيات جـمال 2512.513107.51512.589.5كفر

سلطان    62865 محمد ابراهيم رمضان المشتركة   محمود فعى الشا الزيات جـمال 342714.58.57.51615.587كفر

خضر    62866 محمد محمود محمد المشتركة   محمود فعى الشا الزيات جـمال 3118.51389.513.513.589.5كفر

منصور     62867 محمد الدين نصر محمد المشتركة   نصر فعى الشا الزيات جـمال 37.525.5191311.5191879.5كفر

سعفان    62868 السيد محمد صلح المشتركة   وليد فعى الشا الزيات جـمال 292148.5517.51668.5كفر

عبدالقادر   62869 حسن ابراهيم المشتركة   يوسف فعى الشا الزيات جـمال 31.5155.53.52151778.5كفر

نوفل    62870 قطب لبيب عيد المشتركة   يوسف فعى الشا الزيات جـمال 36.516.57.510.57.5181887.5كفر

مصطفى    62871 محمد اسماعيل مكى المشتركة   يوسف فعى الشا الزيات جـمال 32.51577.54.518.51877كفر

نوفل    62872 احمد فتحى صلح المشتركة   اسراء فعى الشا الزيات جـمال 171666واحد24.512103.5كفر

الجندي    62873 اسماعيل محمد عادل المشتركة   اسراء فعى الشا الزيات جـمال 32.515.510105.519.511.588كفر

الطباخ    62874 الصاوى محمد ابراهيم المشتركة   اسماء فعى الشا الزيات جـمال 3926.511.512.55.519.51779.5كفر

النايم    62875 يوسف ممدوح صلح المشتركة   اسماء فعى الشا الزيات جـمال 36.520.51213.510.5201689.5كفر

خفاجه    62876 محمود عبدالله عبدالله المشتركة   اسماء فعى الشا الزيات جـمال 3928.518.515152015.5810كفر
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يوسف    62877 محمد احمد محمد المشتركة   اسماء فعى الشا الزيات جـمال 312214.58.55.51912.5810كفر

ابوالعمايم    62878 السيد عبدالحليم هاشم المشتركة   اسماء فعى الشا الزيات جـمال 34.519.510.5149.518.517810كفر

خليل    62879 محمود محمد ايمن المشتركة   الء فعى الشا الزيات جـمال 29.521.510.57.57.51816810كفر

النايم    62880 ابراهيم محمد رمضان المشتركة   الء فعى الشا الزيات جـمال 39.530201515201889.5كفر

مدكور    62881 محمد محمد عبدالسلم المشتركة   امال فعى الشا الزيات جـمال 28.517.51110.55.51915.579كفر

جاد     62882 عثمان محمد الله امان المشتركة   امنيه فعى الشا الزيات جـمال 37291814142018810كفر

عماره    62883 محمد عبدالمجيد صلح المشتركة   امنيه فعى الشا الزيات جـمال 372811.513.51319.516810كفر

صيام    62884 اسماعيل محمود محمد المشتركة   امنيه فعى الشا الزيات جـمال 38281613.511.519.519810كفر

طاحون    62885 على عبداللطيف حمدى المشتركة   ايمان فعى الشا الزيات جـمال 36.5191585.517.516.569.5كفر

طاحون    62886 محمد زكريا سعيد المشتركة   ايمان فعى الشا الزيات جـمال 37271485.5181498كفر

ابوفرد    62887 عبدالصمد نجيب شهاب المشتركة   ايه فعى الشا الزيات جـمال 2922.57.59.54181877كفر

طاحون    62888 احمد هاشم عبدالله المشتركة   ايه فعى الشا الزيات جـمال 39301012.512201688كفر

خضر    62889 السيد محمد محمود المشتركة   ايه فعى الشا الزيات جـمال 3725.515.5117.5191779كفر

البياري    62890 بسيونى محمد محمد المشتركة   بسمه فعى الشا الزيات جـمال 39.530201515201989.5كفر

القاضي    62891 محمد مصطفى احمد المشتركة   بسنت فعى الشا الزيات جـمال 34.5271714.510.52014.599كفر

ريحان    62892 حسن ابراهيم حسن المشتركة   بسنت فعى الشا الزيات جـمال 33271511.5819.51788.5كفر

سعد    62893 محمد محمود رفعت المشتركة   بسنت فعى الشا الزيات جـمال 36.527.514.510.58.52016.568.5كفر

عمارة    62894 قطب اسماعيل قطب المشتركة   تغريد فعى الشا الزيات جـمال 38.528181312.52018.579.5كفر

نوفل    62895 احمد احمد صالح المشتركة   تقى فعى الشا الزيات جـمال 37.53018.514.51419.519910كفر

الخواجه    62896 على محمد رمضان المشتركة   حنين فعى الشا الزيات جـمال 3728.519.513.513.52017.589.5كفر

زعية    62897 حمزه على نصر المشتركة   خلود فعى الشا الزيات جـمال 352413138.52016.589كفر

ابراهيم    62898 عبدالسلم عبدالسلم حسن المشتركة   دنيا فعى الشا الزيات جـمال 3723.511.514.59.518.51579.5كفر

عمارة    62899 قطب اسماعيل قطب المشتركة   دنيا فعى الشا الزيات جـمال 3622.51012.59.519.517.589.5كفر
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جاد    62900 محمود عثمان رضا المشتركة   رحاب فعى الشا الزيات جـمال 39.530201515202079.5كفر

ابوالعمايم    62901 محمود احمد محمود المشتركة   رنا فعى الشا الزيات جـمال 35.5291814.511.519.51858.5كفر

غانم    62902 مصطفى سعيد سعد المشتركة   ريهام فعى الشا الزيات جـمال 39.530191515201969.5كفر

عمر    62903 محمد محمد مصطفى المشتركة   ريهام فعى الشا الزيات جـمال 342813.5129.52018.577.5كفر

ابوطاحون    62904 محمود عبدالقادر ابراهيم المشتركة   سعاد فعى الشا الزيات جـمال 38.5292015152019.5710كفر

ابوالعمايم    62905 متولى محمد متولى المشتركة   سماء فعى الشا الزيات جـمال 36.52912.513.592017.579كفر

د    62906 ابوفر حسن احمد المشتركة   شهد فعى الشا الزيات جـمال 33.529.512.51411.519.7517.569.5كفر

سليم    62907 احمد عبدالحميد طارق المشتركة   شيماء فعى الشا الزيات جـمال 38.52919.51514.752017.5510كفر

منيسي     62908 قطب ابوالنجا يس المشتركة   صباح فعى الشا الزيات جـمال 37.53015.514.514.52017.5710كفر

ابوطاحون    62909 خليل عبدالعزيز شريف المشتركة   علياء فعى الشا الزيات جـمال 3419193.253.5181685.5كفر

عاقول    62910 محمد عبدالله احمد المشتركة   فاطمه فعى الشا الزيات جـمال 38.53019.7514.5152018.589.5كفر

غانم    62911 نبيه احمد السيد المشتركة   لينا فعى الشا الزيات جـمال 31185نصف18.5152.55كفر

خضر     62912 النبى حسب احمد رمضان المشتركة   مديحه فعى الشا الزيات جـمال 403019.515152019.5710كفر

الشيخ    62913 محمد عثمان عثمان المشتركة   مديحه فعى الشا الزيات جـمال 31213.5121010.51878كفر

الصياد     62914 متولى ابواليزيد السيد الله المشتركة   منه فعى الشا الزيات جـمال 35.52510125.517.516.578.5كفر

عمارة     62915 رضوان محمد رفعت الله المشتركة   منه فعى الشا الزيات جـمال 383019.514.515201979كفر

دياب    62916 محمد فتحى الله المشتركة   منه فعى الشا الزيات جـمال 362916.51412.5201889كفر

عاقول    62917 على سعيد حسن المشتركة   منه فعى الشا الزيات جـمال 36.530201413.5201899.5كفر

الخولي     62918 احمد سيد ابراهيم رجب المشتركة   منى فعى الشا الزيات جـمال 3830191412201897كفر

عمر    62919 محمد محمد حمدى المشتركة   مى فعى الشا الزيات جـمال 24251010.53.513.514.577كفر

شرف    62920 احمد محمود احمد المشتركة   ندى فعى الشا الزيات جـمال 36.52410105.516.517.578كفر

عبدالله    62921 احمد محمد انور المشتركة   نورا فعى الشا الزيات جـمال 37.5291914.514.519.7516.578كفر

الجبرتي    62922 السيد السيد جمال المشتركة   نورا فعى الشا الزيات جـمال 37.5281113.510192085كفر
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عاقول    62923 محمد عبدالفتاح مفرح المشتركة   نورا فعى الشا الزيات جـمال 39.53019.515152019.597.5كفر

طاحون    62924 محمد احمد محمد المشتركة   نوران فعى الشا الزيات جـمال 322010.58.53.51414.587.5كفر

موسي    62925 السيد محمد رمضان المشتركة   هاجر فعى الشا الزيات جـمال 36.5291013111918.588كفر

الخبيري     62926 سامى محمد عاطف صلح المشتركة   هاجر فعى الشا الزيات جـمال 36.52916.5137.51919.576.5كفر

القاضي    62927 اسماعيل فتحى مبروك المشتركة   وفاء فعى الشا الزيات جـمال 36.5301714.5918.519.576.5كفر

شيحه   62928 محمود علء المشتركة   ولء فعى الشا الزيات جـمال 37301913.514.519.7519.579.5كفر

مدكور    62929 السيد احمد السيد المشتركة   يارا فعى الشا الزيات جـمال 38291014.515201888كفر

المسلماني    62930 محمد احمد محمد المشتركة   ياسمين فعى الشا الزيات جـمال 33.5207.59.52.51618.579كفر

مدكور    62931 محمد عبدالستار محمد المشتركة   ياسمين فعى الشا الزيات جـمال 39.530191515201679.5كفر

سرور    62932 ابراهيم محمد احمد الزيات ابراهيم 353013.5137.518.51156.5كفر

الملح    62933 راشد محمدى سامى الزيات ابراهيم 2216311.53.5171255.5كفر

فرج    62934 عبدالفتاح محمد ابراهيم الزيات احمد 352917.513121915.559.5كفر

جمعه    62935 ابراهيم عاطف حسن الزيات احمد 141957.55111268.5كفر

الدقميرى    62936 عبدالسلم سليمان عبدالسلم الزيات احمد 18154.57.54.5111166.5كفر

حبيب    62937 عقل محمد عبدالفتاح الزيات احمد 23.51511.57.5515.512.566كفر

صيام    62938 عبدالقوى محمد عبدالقوى الزيات احمد 30.51557.54.516.514.566.5كفر

الجمسى    62939 محمد احمد محمد الزيات احمد 32.516117.5416.513.557كفر

سعفان    62940 خليفه مرسى محمود الزيات احمد 201667.54.5131256.5كفر

الجمسى    62941 احمد سليمان يحيى الزيات احمد 35.5226.57.57.518.516.569كفر

حميد    62942 سيداحمد بلل عبدالحق الزيات اسماعيل 2315107.53.51214.568.5كفر

حبيب    62943 عقل السيد عادل الزيات السيد 30.5221010.57.51613.569.5كفر

الخللى    62944 السيد عبداللطيف عبدالسلم الزيات بهاء 342710137.518.514.559.5كفر

حميد     62945 الله فتح فؤاد محمد الزيات حلمى 302712139.518.514.559.5كفر
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عمر    62946 فؤاد رفيق رضا الزيات زياد 17.5162.57.52.512.51056كفر

المنسى    62947 محمد سعيد تامر الزيات سعيد 272258.55.517.513.549كفر

الدقميرى    62948 محمد سعيد عصام الزيات سعيد 332710118.519.51369.5كفر

دياب   62949 سعيد محمد الزيات سعيد 26216.597.516.51359.5كفر

الحشاش    62950 حبيب ابراهيم اشرف الزيات سيف 16.51554.57.514.515.568.5كفر

الديهى    62951 عبدالعزيز مختار ابراهيم الزيات عبدالعزيز 32.521799.517.514.548.5كفر

ابوقشطه    62952 الدسوقى عثمان ابراهيم الزيات عثمان 15.5153.57.53.514.513.547كفر

حميد     62953 احمد سيد سعيد محفوظ الزيات عمر 36.52719.51413.52017610كفر

قاقه    62954 خضر جمعه مصطفى الزيات ماجد 30.52616.512.58.519.51768.5كفر

الجندى    62955 عبدالمجيد عبدالماجد رفعت الزيات مازن 39291912.514.52016.5710كفر

اسماعيل   62956 جبر احمد الزيات محمد 362618.514.59.52016.5610كفر

حبيب    62957 دياب سعيد جمال الزيات محمد 32.521127.522014510كفر

اللمعى    62958 حسن احمد حمدى الزيات محمد 322613124.52012.548.5كفر

حبيب    62959 مصطفى جبر خليفه الزيات محمد 18.52110.51021810.557كفر

الوكيل    62960 محمد حسن عصام الزيات محمد 372916.511.57.519.51459كفر

مجاهد    62961 على عبدالمعطى على الزيات محمد 34.5291613.57.519.51458.5كفر

الجندى    62962 مرسى محمود منصور الزيات محمد 3029117.53191358.5كفر

الحرفه   62963 ابراهيم حلمى الزيات محمود 38.52917.513102012.559.5كفر

التراس    62964 مصطفى محمد مصطفى الزيات محمود 32.52010.57.53.51614.567.5كفر

جمعه    62965 ابراهيم ممدوح هانى الزيات محمود 33.527157.5519.51368كفر

سعفان    62966 خليفه مرسى عماد الزيات مروان 31.5251512.57.519.51569كفر

القبلى    62967 مصطفى خميسمصطفى الزيات مصطفى 291618.5131019.51468كفر

التراس    62968 مصطفى محمد كامل الزيات مصطفى 25.5191121.517.510.568كفر
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احمد    62969 كيلنى عبدالجواد محمد الزيات وسام 251512.5331813.568كفر

ابوطاقيه    62970 محمود قطب على الزيات اسراء 39291912.51119.51669.5كفر

ابوالخير    62971 الجوهرى نصر الجوهرى الزيات اسماء 292817.587.52016.569.5كفر

قادومه    62972 ابراهيم كامل صلح الزيات اسماء 33.527.516101019.751769.5كفر

الشريف    62973 محمد احمد حماد الزيات الء 38.53019.514.7514.5201879كفر

حميد    62974 احمد حمدى هانى الزيات الء 37.52816.5131319.516.569.5كفر

الديهى    62975 حسن ابراهيم صفوت الزيات امل 38.5302014.5152019.5810كفر

عمر    62976 الوردانى نصر الوردانى الزيات ايمان 34.520747.516.51255.5كفر

بركات    62977 ابراهيم محمد عيد الزيات ايه 33.5197.5107.517.51278.5كفر

حميد     62978 الله فتح عزت فكرى الزيات بسنت 37301913.5152017.589.5كفر

نورالدين    62979 عمر محمدى فريد الزيات حنان 38.529.519.513.5152018710كفر

الديهى    62980 محمد فتوح عماد الزيات حنين 352513.59817.514710كفر

الديهى    62981 محمد فوزى عصام الزيات خلود 35.527.51610.51219.7513.5810كفر

حسن    62982 محمد هاشم مجدى الزيات دنيا 31.5201011.59.51516.579كفر

عباده    62983 محمود اسماعيل يحى الزيات رانا 30.5155.54.54.512.51366كفر

عمر    62984 مصطفى عبدالمنعم عادل الزيات رحمه 3526107.55181478.5كفر

ابوالخير    62985 محمد ابراهيم عماد الزيات رحمه 362715.512.512.5201679.5كفر

جمعه    62986 ابراهيم ممدوح رضا الزيات رنا 39.5302013.5152018810كفر

شرارة    62987 محمد حسن وليد الزيات رواء 38.53019.515152017810كفر

حبيب    62988 ابواليزيد عاطف ابراهيم الزيات سمر 2.541053.5واحد21.5154.5كفر
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البابلى    62989 اسماعيل عبدالعزيز اشرف الزيات شاهنده 39.53019.751514.752018.5810كفر

اللمعى    62990 حسن احمد حسن الزيات شروق 291867.57.51415710كفر

عزالدين    62991 احمد عزالدين يوسف الزيات شهد 37.53014101019.7516.5510كفر

سرور    62992 بلل عبداللطيف صلح الزيات شيرين 37.5291810122017.5710كفر

مجاهد    62993 على عبدالمعطى رفعت الزيات شيماء 32.51910882016710كفر

البابلى    62994 ابراهيم احمد طلعت الزيات شيماء 3724.512111119.7515.5710كفر

بدران    62995 يوسف عطيه عطيه الزيات شيماء 33.5217.5125.519.516710كفر

نورالدين    62996 محمد احمد علء الزيات شيماء 34.5211097.519.512810كفر

الشريف    62997 اسماعيل غريب وائل الزيات شيماء 30.5194.587.515.512.569.5كفر

عسل    62998 عبدالحميد رشوان عبدالحميد الزيات فاطمه 34.5221212919.515610كفر

عزالدين    62999 احمد مصطفى عبدالعزيز الزيات فرحه 39.53019.51514.752015.5710كفر

السحيمي    63000 محمد عبدالله سليمان الزيات ليلى 3418.53.57.55.518879.5كفر

حميد    63001 محمد عبدالفتاح حسان الزيات مديحه 37.524.51710.512.51914.569كفر

عمر    63002 خطاب عطيه عبدالسلم الزيات مريم 3722.5191414201669كفر

البابلى    63003 احمد احمد ممدوح الزيات مريم 37.529.51813.515201587.5كفر

الله      63004 فتح محمد عزت محمود الله الزيات منه 37.523.51010.5818.515.578كفر

الوكيل     63005 مصطفى فاروق مصطفى الله الزيات منه 392719.513.515201989.5كفر

صيام    63006 محمد حسن محمد الزيات منه 35.52314129.517.510.566.5كفر

البابلى    63007 ابراهيم ياسر عرفات الزيات مها 36.52378.53151667.5كفر

البطاوى    63008 محمد مصطفى احمد الزيات نانسى 37.52215.51011.5181655كفر

حميد    63009 احمد مصطفى احمد الزيات نعمه 3416.5107.54.517.58.554.5كفر

شرارة    63010 محمد اسماعيل الجميل الزيات نورا 37.52718.5131419.51459كفر

حميد    63011 محمد كامل عمران الزيات نورهان 36.526.514.514.510.5191669كفر
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نورالدين    63012 قطب عبدالله قطب الزيات نورهان 3524.51414.7512.519.751669كفر

الديهى    63013 عبدالمجيد محمد فؤاد الزيات هاله 34.518107.57.518.51468كفر

علوان    63014 محمد حامد ابواليزيد الزيات هدى 31117.57.54.51512.577كفر

البنا     63015 احمد الله فتح رضا الزيات واضحه 3520107.55.516.57.577كفر

عبدالفضيل   63016 محمد محمود الزيات ياسمين 30156.54.54.514766كفر

عمران    63017 احمد بيومى احمد الزيات ابراهيم 2010684.513.510.556.5كفر

الفقى   63018 عبدالمنعم بسيونى الزيات ابراهيم 2911410413.516.567كفر

البطل    63019 ابراهيم احمد رجب الزيات ابراهيم 32.5187.593151467.5كفر

الكومى   63020 ابراهيم صبرى الزيات ابراهيم 31157.59215.512.567كفر

السنهورى    63021 ناجى عزب صبرى الزيات ابراهيم 28.5125.512.5213.514.554.5كفر

السبعاوى    63022 اسماعيل الدسوقى اسماعيل الزيات احمد 36.525.514151317.51967.5كفر

خليل    63023 محمد احمد جمال الزيات احمد 37.5231814.51419.51967كفر

ابوالفتح   63024 السيد حماده الزيات احمد 32.5157.514.54.5161966.5كفر

منيسى    63025 عبدالوهاب محمد رضا الزيات احمد 37261414.513.518.51878كفر

الضبع    63026 محمد محمد رضا الزيات احمد 38.529191412.519.51967كفر

الحناوى    63027 حامد احمد سعيد الزيات احمد 33.518.51011.57.516.51978كفر

خضير    63028 محمد مصطفى صبرى الزيات احمد 32.5157.5129.517.51668.5كفر

طه   63029 عبدالعزيز طه الزيات احمد 382919.7514.51419.52069كفر

الحداد    63030 سليمان مبروك عبدالسلم الزيات احمد 23.5165.59.57.51317.568.5كفر

الطباخ    63031 محمد محمود عصام الزيات احمد 34.511.5610.57.5161467كفر

حسنين    63032 محمود حسنين فتحى الزيات احمد 32177.59.57.51618.557.5كفر

جاد    63033 عبدالوهاب احمد محمد الزيات احمد 251767.55.514.51066.5كفر

الحلفاوى    63034 ابراهيم قطب محمد الزيات احمد 25167.510.57.51714.556كفر
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اغا    63035 محمد محمد محمد الزيات احمد 33.515.511.5127.517.517.566.5كفر

صفيه    63036 محمد عبدالهادى مصطفى الزيات احمد 36.52311124.5191867كفر

ابراهيم    63037 عبده فوزى هشام الزيات احمد 35197.513.5817.516.556كفر

العرجه    63038 حامد محمد صلح الزيات اشرف 37.526.517.51412201878.5كفر

ابواحمد    63039 اسماعيل ابراهيم احمد الزيات السيد 331510104.514.51567.5كفر

النجار    63040 عبدالهادى السيد صلح الزيات السيد 32.519108.55.517.51467كفر

النحراوى   63041 محمد مصطفى الزيات السيد 24156.57.55.51612.545.5كفر

خليل    63042 محمد جلل احمد الزيات جلل 37.526.518.513.5141917.567.5كفر

الهمسه    63043 حسن ابراهيم صبحى الزيات حازم 3016.51011.5516.51857.5كفر

عطيه    63044 ابراهيم على ايمن الزيات حسين 14.5154115101267كفر

الخراشى    63045 عبدالمجيد حلمى ابراهيم الزيات حلمى 32155.5103.5141566كفر

القلوى   63046 عيد طارق الزيات رضا 35.520.511.512819.51867.5كفر

السبعاوى    63047 محمد سعيد اسماعيل الزيات سعيد 35.5261513.512.51914.568.5كفر

الهمسه    63048 احمد بسيونى رمضان الزيات سعيد 37.529.519.51512.52014.557.5كفر

سلطان    63049 رمضان محمد ابراهيم الزيات سلطان 29191054181667كفر

خليل   63050 عبدالخالق صبرى الزيات سمير 331577.53.512.51657كفر

اغا    63051 محمود عبدالتواب فاروق الزيات شعبان 33151011.57.517.51757.5كفر

العرابى    63052 ابراهيم عبدالسلم صبرى الزيات شهاب 3828191313201978.5كفر

طه   63053 محمود محمد الزيات عاطف 24.5154.54317.513.577.5كفر

السنهورى   63054 هاشم عبدالحى الزيات عبدالحى 28.5184.583.51515.577.5كفر

القهوجى    63055 على عبدالرشيد حافظ الزيات عبدالله 28.5126.57.53.51714.567.5كفر

السودانى    63056 احمد عبدالله صبرى الزيات عبدالله 3310.5107.55.51815.568كفر

جلبى    63057 محمود عبدالحميد محمد الزيات عبدالمجيد 30.515.51010.5818.51778كفر
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البرل    63058 احمد فتحى احمد الزيات علء 362819.5141319.51878كفر

منيسى    63059 عبدالحميد محمد نبيل الزيات علء 26.58.55.53.51.511.51063.5كفر

ابوصيره   63060 محمود خيرى الزيات على 158.53.532.5101264.5كفر

عسكر    63061 عبدالغنى عبدالمنعم شوقى الزيات عمر 39.52919.514.513.5202088.5كفر

عبدالعزيز   63062 مصطفى عبدالعزيز الزيات عمر 37.52616151419.52087.5كفر

البرل    63063 محمود محمد محمود الزيات عمر 3217.51011.58.512.51254.5كفر

حسين    63064 اسماعيل محمد اسماعيل الزيات عمرو 34.520.510.510918.512.566.5كفر

ابوخليبه    63065 الصاوى الصاوى خالد الزيات عمرو 33.52714.513131817.554.5كفر

عمرو   63066 عبدالستار عبدالمجيد الزيات عمرو 3425.51312.5121716.555كفر

النجار    63067 عدسمصطفى ابراهيم الزيات فارس 29.518.51012.5513.516.564كفر

الطباخ    63068 محمد هنداوى السيد الزيات فارس 3217.512.513.581617.574كفر

الشباسى    63069 احمد احمد محمد الزيات فارس 33.520.51210.57.514.515.563كفر

زعزوع    63070 السيد السيد محمد الزيات فارس 342918.510.512.519.510.553كفر

الشباسى   63071 عبدالستار ابراهيم الزيات محمد 30.52413.5111117.518.554كفر

العمرى    63072 محمد عبدالخالق اسماعيل الزيات محمد 21.587.57.54101454كفر

المدبولى    63073 عبدالمجيد سعيد ايمن الزيات محمد 329.51011.54.51314.563.5كفر

الصعيدى    63074 قمحه السيد جمعه الزيات محمد 2411.51044415.554كفر

الشيخ    63075 انور طلعت خالد الزيات محمد 39.52919.514.514.514.751857كفر

العشماوى    63076 محمد ابراهيم رضا الزيات محمد 34.525.51614.511.5191877.5كفر

الخراشى    63077 عبدالمجيد جويده رمضان الزيات محمد 33.52413.514.5141717.556كفر

غنيمه    63078 عبدالغنى فرج رمضان الزيات محمد 3021.51013.59171557كفر

البنا    63079 الدسوقى احمد سالم الزيات محمد 3221.510108.516.51565.5كفر

الله       63080 حسب احمد سيد احمد سيد سمير الزيات محمد 3317.510.582.5181063.5كفر
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محار    63081 احمد ابراهيم عبدالسلم الزيات محمد 2817.5108.54.51612.553.5كفر

الخراشى   63082 عبدالمجيد عبدالمجيد الزيات محمد 30171082.51711.554.5كفر

السودانى     63083 الله فضل شعبان عبدالنبى الزيات محمد 32.518.51311.59191553.5كفر

حنفى   63084 حلمى عصام الزيات محمد 31.51810.5127.518.51654.5كفر

الشيخ    63085 جلل محمد عيد الزيات محمد 36.526141310.519.515.553كفر

الشيخ    63086 توفيق محمد محمد الزيات محمد 31.52010131018.516.554كفر

خليل    63087 محمد عبدالخالق محمود الزيات محمد 28.521.510.511.57.518.51653.5كفر

البطل    63088 ابراهيم محمد مستور الزيات محمد 2418612.54161064.5كفر

عوف    63089 قطب عبدالجواد ممدوح الزيات محمد 32.521.5109.5413.513.564كفر

الكومى   63090 على موسى الزيات محمد 231569.52.51313.553.5كفر

عوض    63091 محمد محمد نجيب الزيات محمد 28.51814941913.554كفر

عيسى    63092 عبدالعزيز محمد ياسر الزيات محمد 3826.518148.5201654.5كفر

عمران    63093 احمد مصطفى رضا الزيات محمود 3624.515147.5191254.5كفر

الباجورى   63094 محمود رمضان الزيات محمود 36.515.5159.5419.516.564كفر

احمد    63095 خليفه محمود صبرى الزيات محمود 392615.5127.517.51744كفر
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خليل    63096 محمد جلل عادل الزيات محمود 31.522.511135.517.51474كفر

منيسى    63097 عبدالمجيد عبدالمجيد عادل الزيات محمود 2010.5109.52.514.51353كفر

الهمسه    63098 حسن ابراهيم عاطف الزيات محمود 2510.5711.5215.512.552.5كفر

الدحدحى    63099 محمد احمد عبدالسلم الزيات محمود 25.516.55.5102.51610.544.5كفر

البيومى    63100 محمد مصطفى طارق الزيات مصطفى 3729.516.513.510.519.51544كفر

منيسى    63101 على سعيد على الزيات مصطفى 371717.512111914.554كفر

الشيخ    63102 سرور محمد محمود الزيات مصطفى 39301813.512.51816.554كفر

عوض    63103 محمد فتحى السيد الزيات نادر 2212.51011.57.5121053.5كفر

سلطان    63104 عيد محمد السيد الزيات نادر 3620.51111.59.515.51957كفر

منيسى    63105 على عبدالعزيز خميس الزيات نادر 3824138.256.51714.595كفر

عامر    63106 محمود جمعه محمد الزيات نادر 34.52111481414.573.5كفر

الحول    63107 عبدالسلم عبدالسلم محمود الزيات نادر 347.510451417.562.5كفر

غنيم    63108 رجب احمد خميس الزيات نبيل 34191054.515.515.553.5كفر

الشيخ    63109 امام عبدالسلم ناصف الزيات نشأت 26.512.5531.510.51453كفر

الكومى    63110 السيد محمد مصطفى الزيات نور 20.564.543.51311.552كفر

احمد    63111 نصر عبدالرؤف توفيق الزيات وليد 36.525138.253.751714105كفر

خليل    63112 محمد ياسين محمد الزيات ياسين 2213.542.54.51112.552.5كفر

بيومى    63113 على محمد بيومى الزيات يوسف 332119.5117.5201754.5كفر

الطباخ    63114 عبدالرؤف احمد منصور الزيات يوسف 3018121141413.554.5كفر

الطباخ    63115 ابراهيم عبدالرحمن سمير الزيات احسان 3724.517.511.511.517.51778كفر

محمد    63116 جاد عبدالستار السعيد الزيات اسراء 3312104.5413.51676كفر

البرل    63117 ابراهيم يحى ايمن الزيات اسراء 3422.57.545.516.511.576كفر

الطباخ    63118 محمود صبحى محمود الزيات اسراء 393018151219.516.586.5كفر

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد
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عوض    63119 محمد قطب فتحى الزيات اسماء 3712141110.519.515.572.5كفر

البرل    63120 محمود ابراهيم محمد الزيات اسماء 39.526.518.514.514.5201978كفر

الخراشى    63121 عبدالمجيد حلمى محمد الزيات اسماء 36.52218.514.51318.51966.5كفر

ابوالعمايم    63122 احمد صديق نزيه الزيات اشرقت 3822201212.51918.567كفر

على    63123 محمد محمد محمدى الزيات اكرام 37.5302015152016.578كفر

شراره    63124 الصاوى عبدالخالق الصاوى الزيات الء 351318.5131319.52078كفر

شراره    63125 محمد حسن حسين الزيات الء 35.51017.5119.51818.577كفر

ابوصيره   63126 محمود خيرى الزيات الء 38.52319.510.51019.52078.5كفر

العرابى   63127 ابراهيم مصطفى الزيات امانى 38.52919121319.517.577كفر

قشر    63128 محمد محمد ايمن الزيات امنيه 37.529147.510.51918.578كفر

قنفود    63129 مكاوى احمد رمضان الزيات امنيه 38.528.5121411.5191877كفر

الشريف    63130 فتحى عبدالرحمن يحى الزيات امنيه 3420124.5813.518.576.5كفر

الطباخ    63131 عبدالستار ابراهيم اشرف الزيات اميره 39.53019.515152018.574كفر

اسماعيل    63132 محمد حامد رمضان الزيات اميره 38302014.514202078كفر

عمران    63133 احمد محمد صبرى الزيات اميره 2615104.57.51314.578كفر

الهمسه    63134 محمد سليمان محمد الزيات اميره 3515191314.52015.577كفر

النيدانى   63135 محمود محمد الزيات انهار 3823.5151212.519.518.577كفر

السبعاوى   63136 ابراهيم جمال الزيات ايمان 33.515167.5101818.576كفر

البنا    63137 عبدالعال احمد منصور الزيات ايمان 37291814.5131918.578.5كفر

القهوجى    63138 عبدالمنعم عبدالرحمن صبرى الزيات ايه 393019.51514.519.517.578كفر

زلطه    63139 احمد رشاد ناصر الزيات بسمه 37.516.512117.517.518.566كفر

عطيه    63140 ابراهيم على ايمن الزيات بسنت 31.5151012.57.516.51766.5كفر

الشيخ    63141 خليل محمود رضا الزيات حنان 392819.7514.5152016.567.5كفر

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد
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ابوعاصى    63142 محمد احمد مصطفى الزيات حنان 34.5161710.512.519.518.576كفر

النيدانى    63143 محمد موسى ياسر الزيات حنان 38.52916.513132018.578كفر

البطل    63144 ابراهيم السيد ابراهيم الزيات حنين 3928151412.52015.568.5كفر

ابوحادى    63145 مصطفى على عبدالحميد الزيات خلود 22.51121.54.5106.554.5كفر

الفقى    63146 عبدالسلم رضا محمد الزيات خلود 34.516448.511.511.565.5كفر

شراره   63147 عبدالخالق محمود الزيات دعاء 19.51541.57.51313.557كفر

محار    63148 مصطفى عبدالستار اشرف الزيات دنيا 7.5101366.5واحد21.5156.5كفر

عماره    63149 مصطفى رشاد سمير الزيات دينا 371810.57.57.51716.576كفر

ابوعمه    63150 حامد عبدالبديع عادل الزيات دينا 33.51554.591517.575كفر

الشيخ    63151 عبدالواحد احمد حسين الزيات رانيا 7.5101076.5نصف2512.52.5كفر

النجار     63152 الدين جمال محمود اسماعيل الزيات رحمه 2915101.53161656كفر

العمرى    63153 اسماعيل اسماعيل رضا الزيات رحمه 28.518.57.54.58.514.511.577كفر

غنيم    63154 رجب رجب علء الزيات رشا 29.520108.57.51714.587كفر

عوض    63155 احمد عبدالستار مرضى الزيات رنا 3127.511111517.51278.5كفر

جاد    63156 على محمد علء الزيات روان 37.5301513.51519.511.578.5كفر

ابوالفضل   63157 عبدالخالق رضا الزيات رودينه 363014.512.511.51614.567كفر

خليل    63158 عبدالعزيز ابراهيم محمد الزيات ريهام 31.517.5101010.519.514.575كفر

رضوان    63159 عبدالمجيد محمد محمود الزيات ساره 3119.557.56.5171677.5كفر

المدبولى    63160 على اسماعيل ابراهيم الزيات سعاد 38271913142017.577.5كفر

عمران   63161 بيومى خليل الزيات سعاد 382717.5109.51818.566كفر

القهوجى    63162 ابراهيم على محمد الزيات سماح 34181013.512.51816.565كفر

مطاوع    63163 ابوزيد محمود ابراهيم الزيات سهيله 393019.51414.5202099.5كفر

غازى    63164 رمضان عبدالعاطى سعيد الزيات سهيله 24.5156.596.517.516.568.5كفر

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد
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الهمسه    63165 احمد بسيونى رمضان الزيات شروق 38.53019.5151519.751679.5كفر

رضوان    63166 عبدالسلم محمد مصطفى الزيات شهد 38.5292013.5152020710كفر

محمد    63167 طه محمود سعيد الزيات شيماء 38.53019.514.51519.517.589.5كفر

قشر    63168 محمد ناصف عادل الزيات شيماء 393019.512.514.52020710كفر

عسكر    63169 محمد حمدى محمد الزيات شيماء 38.5241813.511.52020710كفر

المدبولى    63170 السيد ابراهيم مصباح الزيات ضحى 36.52317.51111.519.518.5610كفر

عوض    63171 السيد محمود عبدالستار الزيات عايده 3821.5188.51118.520710كفر

عبدالحارس    63172 محمد جمعه محمد الزيات عزه 32.518.516.59.510.518.519.5810كفر

العربى    63173 محمد السنوسى احمد الزيات علياء 3110135.510.51817.5610كفر

الدحدحى    63174 محمد السيد عادل الزيات علياء 38281914.514.7519.519.5810كفر

ابوعاصى    63175 محمد احمد محمد الزيات فاطمه 393019.513.514.752019.5810كفر

محمد   63176 ابراهيم هانى الزيات فاطمه 37167.558.51719.579.5كفر

الشيخ    63177 ابراهيم خليل عدس الزيات فتحيه 3617.5119.59.51919.589.5كفر

جوده    63178 محمد احمد نبيل الزيات فوزيه 3115108.51016.516.589.5كفر

ابوحادى    63179 مصطفى على رضا الزيات قمر 32.5171010.5818.52088.5كفر

الله    63180 فضل شعبان قطب الزيات لمياء 36.521.51511102018.589.5كفر

ابوحسين    63181 محمد محمد محمد الزيات مروه 31.511.51299.51919.589كفر

الحول    63182 حموده محمود عادل الزيات ملك 28.515107.57.5181479.5كفر

القهوجى    63183 عبدالسلم محمود عادل الزيات ملك 3727.519.51414.52019.5810كفر

محمود    63184 ابراهيم السيد محمد الزيات منال 30.5221188191879كفر

طريه     63185 عبدالرحمن لطفى ايمن الله الزيات منه 392919.51213.52019.574كفر

القلبه     63186 احمد شاهين عادل الله الزيات منه 32.51710.57.59.517.51976.5كفر

قاسم    63187 فتحى عبدالرحمن زكريا الزيات منه 3621.51310.511201977كفر

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد
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الشيخ    63188 امام عبدالمنعم صبرى الزيات منه 393019.51514.5201775.5كفر

ابواحمد    63189 خالد يوسف ممدوح الزيات منه 3728141412201756كفر

ابواحمد    63190 خالد يوسف ممدوح الزيات ميريهان 36.5291713.511201766.5كفر

البنا    63191 ابراهيم محمد مصطفى الزيات ناديه 372613.512.511.52016.556.5كفر

عطيه    63192 حسن على سامى الزيات نانسى 352516101319.51766كفر

شراره    63193 زينو محمد ياسر الزيات نانسى 35231610.510.5181465كفر

المدبولى    63194 على السيد رضا الزيات نجوى 24.5181043.5151477كفر

الكومى   63195 قنديل احمد الزيات ندى 3930201514.75202075.5كفر

الدقن    63196 ابراهيم السيد حسام الزيات ندى 38.524.5171410202065.5كفر

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد
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خليل     63197 على احمد محمد زكريا الزيات ندى 392919.512.511.519.52066.5كفر

السيد   63198 عبدالرحمن عاطف الزيات ندى 281512.58.5417.517.567كفر

عطيه    63199 على محمد عبدالسلم الزيات ندى 31.518.51211.57.51817.575.5كفر

الشباسى    63200 عبدالغنى ابراهيم محمد الزيات ندى 38281612.51118.518.575كفر

ابوعمه    63201 صديق حامد محمد الزيات ندى 3023.513.510.59.51618.575.5كفر

ابوعمه    63202 محمد محمد محمد الزيات ندى 3928181412.52018.597كفر

الشريف    63203 قاسم فتحى ناصر الزيات ندى 382715.513819.518.577كفر

الشيخ    63204 اسماعيل محمود اسماعيل الزيات نرمين 34.525.517.5117.519.51985.5كفر

العجان   63205 مختار محمود الزيات نعمات 38.5291814.51219.51977كفر

ابوالروس    63206 جبر محمد اسماعيل الزيات نعمه 2810.57.57.55121877.5كفر

البرل      63207 الله فتح محمد ابراهيم جمال الزيات نورا 3724.516.51110191978كفر

الشيخ    63208 ابراهيم ابراهيم محمد الزيات نورسين 31221610.513.51818.578كفر

المنوفى    63209 جمعه محمد ابراهيم الزيات نورهان 3716159.511.5171888كفر

السبعاوى    63210 قطب السيد السيد الزيات نورهان 3929.519.51111.5201978.5كفر

منيسى    63211 عبدالحميد محمد رضا الزيات نورهان 39.53019.51314.52016.579كفر

ابوعمه    63212 محمد احمد سعيد الزيات نورهان 2414109911.51578كفر

عسكر    63213 عبدالغنى عبدالمنعم عيد الزيات نورهان 3729.51614131816.588.5كفر

عمار    63214 محمد محمود محمد الزيات نورهان 3516.510117.517.51789كفر

الحداد   63215 مصطفى ابراهيم الزيات هاجر 3624.510111115.51989كفر

القهوجى    63216 شحاته عبدالمجيد حسنى الزيات هاجر 39.53019.514.513202088.5كفر

الله     63217 جاب على محمد خالد الزيات هاجر 3113.5107.53.51314.576.5كفر

العقده    63218 عطيه فهيم محمد الزيات هانم 28.517.51397.518.51886.5كفر

حسين     63219 ابراهيم الباب فتح محمد الزيات هايدى 26.575.57.55102066.5كفر

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2957

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

القهوجى    63220 شحاته عبدالمجيد حسنى الزيات هدير 3829.5181413.5202098.5كفر

حنفى   63221 عبدالستار اشرف الزيات وفاء 35.5281613.512.518.51889كفر

الخراشى    63222 عبدالمجيد محمد حلمى الزيات ياسمين 2713107.53.5111878.5كفر

الطباخ    63223 عبدالرؤف زكريا طاهر الزيات ياسمين 38.51610.57.57.51818.567.5كفر

خضير   63224 محمد عبدالرؤف الزيات ياسمين 32.521117.53161677كفر

البرل    63225 عبدالمقصود رضا محمد الزيات ياسمين 3223.574.52.513.519.588.5كفر

خليل    63226 امام حلمى اسامه عثمان   احمد عجيله ابراهيم الزيات ش 39.529.52013.514.5202087.5كفر

ابوالعمايم    63227 محمد محمد السيد عثمان   احمد عجيله ابراهيم الزيات ش 23124.5113.51118.577كفر

القاضي    63228 الصاوى محمود جمال عثمان   احمد عجيله ابراهيم الزيات ش 37.527109.52.51617.576كفر

عطيه    63229 محمد عكوش خالد عثمان   احمد عجيله ابراهيم الزيات ش 392917.512.51219.52057.5كفر

ناصر    63230 على عباس رجب عثمان   احمد عجيله ابراهيم الزيات ش 39.53019.515152020710كفر

زهران    63231 رياض حلمى عبدالناصر عثمان   احمد عجيله ابراهيم الزيات ش 39.528.51913.513.52019.587.5كفر

ونس    63232 ابراهيم رجب ابراهيم عثمان   اسماعيل عجيله ابراهيم الزيات ش 28231110.55.51517.576كفر

ابوشادي    63233 محمد عبدالمطلب محمد عثمان   اسماعيل عجيله ابراهيم الزيات ش 39271413.58.519.52088كفر

يحى    63234 السيد اسماعيل محمود عثمان   اسماعيل عجيله ابراهيم الزيات ش 3828.51913.513.5201989.5كفر

غطاس    63235 السيد السيد بركات عثمان   السيد عجيله ابراهيم الزيات ش 3118.510.582.515.512.576كفر

البربري    63236 محمود السيد محمود عثمان   السيد عجيله ابراهيم الزيات ش 39.527.51913.51419.52077.5كفر

الشاذلي   63237 محمدعبدالله خليل عثمان   ايمن عجيله ابراهيم الزيات ش 3429.513.510.54192077.5كفر

النجار    63238 محمد ذكى اشرف عثمان   ذكى عجيله ابراهيم الزيات ش 32.527.511.58516.519.577كفر

نوار    63239 عباس عبدالمعتمد جمال عثمان   رضا عجيله ابراهيم الزيات ش 3523.5107.53.513.519.566.5كفر

النجار    63240 ذكى عباس سامى عثمان   زياد عجيله ابراهيم الزيات ش 22.519107.51.512.51876.5كفر

شعلن    63241 احمد محمود صلح عثمان   زياد عجيله ابراهيم الزيات ش 2820108.52.5141965.5كفر

ناصر    63242 على محمد محمد عثمان   سعد عجيله ابراهيم الزيات ش 21.515.578.51.510.51766.5كفر

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد

المدبولي/     محمود رضا احمد الشهيد
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زهران     63243 عبدالحميد عبدالجيد احمد الدين عثمان   سيف عجيله ابراهيم الزيات ش 36.52713117.517.518.577.5كفر

الجمل    63244 عبدالعاطى شعبان خالد عثمان   شعبان عجيله ابراهيم الزيات ش 3926.517.5135.51819.577كفر

الشاذلى    63245 عبدالله محمد ايمن عثمان   عبدالرحمن عجيله ابراهيم الزيات ش 36.528.512.597.51717.577كفر

عبدالقادر    63246 حسين محمد خالد عثمان   عبدالرحمن عجيله ابراهيم الزيات ش 372710105.517.519.576.5كفر

الشرقاوى    63247 السيد على عبدالسلم عثمان   عبدالرحمن عجيله ابراهيم الزيات ش 33.52610.542.51013.574كفر

الضبع    63248 محمود عبدالصمد عبدالله عثمان   عبدالصمد عجيله ابراهيم الزيات ش 281077.52.51417.546.5كفر

القاضي    63249 ابراهيم عبدالمعطى السيد عثمان   على عجيله ابراهيم الزيات ش 36.523.51313.512181875.5كفر

العابدين     63250 زين محمدزكريا العابدين زين عثمان   على عجيله ابراهيم الزيات ش 36.52919.514.510191986.5كفر

عزام    63251 على عبدالله خالد عثمان   عمرو عجيله ابراهيم الزيات ش 2820.5145.5418.513.564.5كفر

حليمه    63252 الدسوقى مرسى الدسوقى عثمان   فارس عجيله ابراهيم الزيات ش 372010107.516.51164كفر

عبو    63253 ابراهيم زكى محمد عثمان   فارس عجيله ابراهيم الزيات ش 331610.58415.510.565.5كفر

ناصر    63254 السيد رمضان خالد عثمان   كريم عجيله ابراهيم الزيات ش 372919141319.51967كفر

الشرقاوى    63255 خليل كمال عبدالنبى عثمان   كمال عجيله ابراهيم الزيات ش 33.519.5128.5316.51665.5كفر

الجالى    63256 عبدالقوى سعد اسامه عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 14.51464.5واحد2421124.5كفر

عبو    63257 محمد مصطفى حسن عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 35.51712.587.5171867كفر

الحنفى    63258 عبدالعزيز صلح حمدى عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 3815.517.511.54.518.51666.5كفر

عكاشه    63259 محمد عبدالقوى خالد عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 19.510.57.57.541116.555كفر

ربيع    63260 محمد محمد رضا عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 38.5292014.514.5202067.5كفر

الشيخ    63261 محمد محمود رمضان عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 361511.555.5131965كفر

ابوكريمه    63262 محمد عبدالنبى سلمه عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 2861132.511.52066.5كفر

عثمان    63263 عجيله حامد سمير عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 3929.519.514.515202067.5كفر

الحنفي    63264 عبدالعزيز رجب عبدالله عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 38.52919.51314.519.518.568.5كفر

عرنوص    63265 ابراهيم محمد عبدالله عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 38.529.52015142017.568.5كفر
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عبدالقادر    63266 حسين محمد فريد عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 13.517.567واحد2215142.5كفر

السبكي    63267 على جمعه محمود عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 3724.5158.53.51716.568كفر

على   63268 محمدمصطفى مصطفى عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 29.51712.57.5516.516.565.5كفر

خليل   63269 محمدعلى وليد عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 35.52313.57.57.515.51455.5كفر

فضل   63270 محمدعبدالحميد يحى عثمان   محمد عجيله ابراهيم الزيات ش 332113.57.5414.51965كفر

محجوب   63271 فضل عبدالقادر عثمان   محمود عجيله ابراهيم الزيات ش 3628171415191765.5كفر

مراد    63272 محمد رمضان محمد عثمان   محمود عجيله ابراهيم الزيات ش 14111027.51014.555كفر

القطوري    63273 على صبحى رضا عثمان   مرسى عجيله ابراهيم الزيات ش 36.52411.59915.515.556.5كفر

عبدالصادق    63274 حسين رضوان عبدالله عثمان   مصطفى عجيله ابراهيم الزيات ش 2481147.51316.566كفر

ناصر    63275 محمد ابراهيم خالد عثمان   يوسف عجيله ابراهيم الزيات ش 362610.587.5132055.5كفر

زهران    63276 محمد كمال رمضان عثمان   يوسف عجيله ابراهيم الزيات ش 3015123.57.51410.555كفر

النجار   63277 عزيزابراهيم زكريا عثمان   يوسف عجيله ابراهيم الزيات ش 38261912.513.51718.576.5كفر

جادالله    63278 طلبه احمد سعيد عثمان   يوسف عجيله ابراهيم الزيات ش 37291911816.518.577.5كفر

ابوكريمة   63279 عطيه عبدالله عثمان   يوسف عجيله ابراهيم الزيات ش 37.53019.513.51119.518.577.5كفر

طايل    63280 محمد عبدالعاطى عماد عثمان   يوسف عجيله ابراهيم الزيات ش 3928.52013.512.519.52067.5كفر

ناصر    63281 محمد سعيد مصطفى عثمان   يوسف عجيله ابراهيم الزيات ش 3828.51911.59.51719.567.5كفر

القطوري    63282 محمد عبدالنبى عادل عثمان   اريج عجيله ابراهيم الزيات ش 25.510158.753.251617710كفر

عبدالصادق    63283 فهيم عبدالصادق سليمان عثمان   اسراء عجيله ابراهيم الزيات ش 393018.51311.5201979كفر

جادالله    63284 احمد غنيم سليمان عثمان   اسراء عجيله ابراهيم الزيات ش 332615.57.531918.545.5كفر

البربري    63285 احمد احمد عبدالفتاح عثمان   اسراء عجيله ابراهيم الزيات ش 37.527.518.510.59.52018.575.5كفر

القطوري    63286 عبدالنبى محمد يحى عثمان   اسراء عجيله ابراهيم الزيات ش 29.59.51525.516.51665.5كفر

دبل    63287 عبدالعال محمد جمال عثمان   اسماء عجيله ابراهيم الزيات ش 392918.51412.5191755.5كفر

سليمان     63288 خليفه محمد محمد صابر عثمان   اسماء عجيله ابراهيم الزيات ش 38281612.5916.517.565.5كفر
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مراد   63289 محمداحمد فرحات عثمان   اسماء عجيله ابراهيم الزيات ش 291711.54.5214.51476كفر

القطوري    63290 اسماعيل فوزى اسماعيل عثمان   امنيه عجيله ابراهيم الزيات ش 393019.513.514.519.51989.5كفر

سعيد    63291 سعيد عبدالمولى محمد عثمان   امنيه عجيله ابراهيم الزيات ش 6.511.564.5واحد2015101.5كفر

البربرى    63292 احمد احمد احمد عثمان   اميره عجيله ابراهيم الزيات ش 34.515135312.51476كفر

ضيف    63293 ابراهيم السيد حمدى عثمان   ايات عجيله ابراهيم الزيات ش 3629.51911.581917.579.5كفر

عطا    63294 محمود محمود عبدالوهاب عثمان   ايمان عجيله ابراهيم الزيات ش 393019.75119.518.517.576.5كفر

الضبع    63295 محمد محمد محمود عثمان   ايمان عجيله ابراهيم الزيات ش 36.525.51813.591916.575كفر

فايد    63296 محمد السيد منصور عثمان   ايمان عجيله ابراهيم الزيات ش 3216105.52.515.51773.5كفر

ناصر    63297 محمد سعيد الشرنوبى عثمان   ايه عجيله ابراهيم الزيات ش 3727.516.585201987كفر

ضيف    63298 ابراهيم السيد حمدى عثمان   ايه عجيله ابراهيم الزيات ش 39.5302014.515202089كفر

الجالي    63299 عبدالقوى صلح عصام عثمان   ايه عجيله ابراهيم الزيات ش 254.5103.52715.563.5كفر

عطا    63300 عبدالعاطى عبدالجواد احمد عثمان   بدور عجيله ابراهيم الزيات ش 352514.55.5417.515.575كفر

دبل    63301 السيد عبدالعزيز عبدالحليم عثمان   حنان عجيله ابراهيم الزيات ش 22.511103.52.513.513.562.5كفر

المشد    63302 محمد الدسوقى مصطفى عثمان   داليا عجيله ابراهيم الزيات ش 3213.513.545.51611.564.5كفر

ناصر    63303 الصاوى خليفه جوده عثمان   دنيا عجيله ابراهيم الزيات ش 31.514.5177.5517.514.567كفر

ابوداود    63304 عبدالحميد صبرى عبدالمعتمد عثمان   دنيا عجيله ابراهيم الزيات ش 32.523.5178.5817.514.566.5كفر

ناصر    63305 السيد سعد السيد عثمان   رحاب عجيله ابراهيم الزيات ش 38.5301912.51319.51678كفر

خليفه   63306 محمدابراهيم اشرف عثمان   رحمه عجيله ابراهيم الزيات ش 37.529.52014.515201688.5كفر

ناصر    63307 محمد صبحى حمدى عثمان   رهف عجيله ابراهيم الزيات ش 38301913111914.568كفر

ناصر    63308 على عباس رمضان عثمان   روان عجيله ابراهيم الزيات ش 37.529.519.514132016.569كفر

برجل    63309 ابواليزيد رياض طلعت عثمان   زهو عجيله ابراهيم الزيات ش 3930201515201469كفر

فايد    63310 حسين احمد رضا عثمان   زينب عجيله ابراهيم الزيات ش 34.527181041616104كفر

علم    63311 رفاعى ابراهيم طلعت عثمان   ساره عجيله ابراهيم الزيات ش 37271913.514.518.517.554.5كفر
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الدين     63312 جمال حامد مؤمن محمد عثمان   ساره عجيله ابراهيم الزيات ش 37.527.51912.514.75181755.5كفر

حسن    63313 السيد على محمود عثمان   ساره عجيله ابراهيم الزيات ش 36.524.518.59314.51665كفر

عبوده    63314 على حسين حسين عثمان   سميره عجيله ابراهيم الزيات ش 3628.517.513.513181854.5كفر

ناصر    63315 سعد محمد عثمان   شمسرضا عجيله ابراهيم الزيات ش 28.518.510.532613.563.5كفر

القطوري    63316 اسماعيل فوزى رشاد عثمان   شهد عجيله ابراهيم الزيات ش 39302015152018.5710كفر

السماوي    63317 السيد عبدالجيد صبرى عثمان   شيماء عجيله ابراهيم الزيات ش 393019.5141519.51289.5كفر

القاضي    63318 مرسى فتحى محمد عثمان   شيماء عجيله ابراهيم الزيات ش 22.519165.54.5111174كفر

الدين     63319 جمال عبدالجواد قطب طه عثمان   صفاء عجيله ابراهيم الزيات ش 3728.519.513.5142015.554كفر

غطاس    63320 احمد محمد هانى عثمان   صفاء عجيله ابراهيم الزيات ش 34.528162.52.516.513.552.5كفر

خليفه    63321 ابراهيم محمد رمضان عثمان   عبير عجيله ابراهيم الزيات ش 36.530201310.5201572كفر

عبو    63322 عبدالمطلب عبدالحى عزب عثمان   عبير عجيله ابراهيم الزيات ش 24111821.512541.5كفر

حجازي    63323 محمود سعيد منصور عثمان   ليلى عجيله ابراهيم الزيات ش 382919.594.517.51251.5كفر

الشرقاوي   63324 محمدحسانين شعبان عثمان   مريم عجيله ابراهيم الزيات ش 382919.513.59.52014.552.5كفر

القديم     63325 محمد محمود فتحى الله عثمان   منه عجيله ابراهيم الزيات ش 393019.7514102014.552كفر

الجمل     63326 اسماعيل فوزى محمود الله عثمان   منه عجيله ابراهيم الزيات ش 373019.513.58201562كفر

ناصر    63327 يوسف محمد سعيد عثمان   منه عجيله ابراهيم الزيات ش 38.53019.512.514.518.51562.5كفر

زهران    63328 رياض حلمى رسمى عثمان   مى عجيله ابراهيم الزيات ش 36.52518.58.52.5179.551.5كفر

مسعود    63329 السيد محمد السيد عثمان   مياده عجيله ابراهيم الزيات ش 312318.542.51214.572.5كفر

حجازي    63330 عبدالقادر السيد عبدالقادر عثمان   مياده عجيله ابراهيم الزيات ش 3627195.531314.563كفر

غطاس    63331 خليل مبروك ابراهيم عثمان   نانسى عجيله ابراهيم الزيات ش 2716.577.52.51010.557كفر

ربيع    63332 محمد على قطب عثمان   نجاه عجيله ابراهيم الزيات ش 37.52813.513.51417.51087كفر

فايد    63333 بسيونى صابر بسيونى عثمان   ندا عجيله ابراهيم الزيات ش 3022104410.51387كفر

جادالله    63334 رياض عبدالله نجاح عثمان   ندا عجيله ابراهيم الزيات ش 3321.51042.51111.577كفر
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عثمان    63335 عجيله محمود رضا عثمان   ندى عجيله ابراهيم الزيات ش 37.52819.59.510.518.514.557كفر

غطاس    63336 السيد السيد عماد عثمان   ندى عجيله ابراهيم الزيات ش 332517.55.5413.512.575.5كفر

الدين     63337 جمال عبدالسلم رمضان خالد عثمان   نسرين عجيله ابراهيم الزيات ش 34.52417.564.5151386كفر

ناصر    63338 محمد ابراهيم خالد عثمان   نسمه عجيله ابراهيم الزيات ش 36.528.517.57.57.5191486.5كفر

عبده    63339 عبدالمنعم محمود هانى عثمان   نسمه عجيله ابراهيم الزيات ش 37.528.516.57.54.51714.578.5كفر

الجمل    63340 عبدالعاطى زغلول رضا عثمان   نوال عجيله ابراهيم الزيات ش 3116.51031.51210.565.5كفر

ضيف    63341 السيد نظير ابراهيم عثمان   نورهان عجيله ابراهيم الزيات ش 3016105.52.57754.5كفر

الشيخ    63342 مجاهد عيسى السيد عثمان   نورهان عجيله ابراهيم الزيات ش 373018.515122016.557كفر

الطرش    63343 حسن عطيه عماد عثمان   نورهان عجيله ابراهيم الزيات ش 37.53019.51413.5201557.5كفر

محفوظ    63344 عبدالحميد سمير محمد عثمان   نورهان عجيله ابراهيم الزيات ش 262573.252.5515.577كفر

حليمه    63345 مرسى متولى منصور عثمان   نورهان عجيله ابراهيم الزيات ش 28157.56.52.51010.566.5كفر

ابوكريمة     63346 محمد زكريا حماده ى عثمان   هد عجيله ابراهيم الزيات ش 38.52914.5145191456كفر

فايد    63347 محمد محمود صلح عثمان   هدى عجيله ابراهيم الزيات ش 2010.5632.543.556.5كفر

الدين     63348 جمال عبدالسلم مصطفى على عثمان   هدير عجيله ابراهيم الزيات ش 33.52510.55411.515.557كفر

الطرش    63349 احمد ابراهيم اشرف عثمان   هويدا عجيله ابراهيم الزيات ش 33.52411.55.53101567كفر

زهران    63350 بسيونى سعيد منصور عثمان   يارا عجيله ابراهيم الزيات ش 37.5241398.51813.558كفر

النجار    63351 على محمد عبدالله عثمان   يمنى عجيله ابراهيم الزيات ش 38.53019.7514.5152015.589.5كفر

ابوسليم    63352 ابراهيم ابراهيم عادل ع     ابراهيم بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3511127.55.5191273.5كفر

ابوسليم    63353 عبدالموجود ابراهيم عبدالموجود ع     ابراهيم بدر القوى عبد على الزيات المهندس 29.55.510.544.51912.583كفر

الشرقاوى    63354 ابراهيم عنتر محمد ع     ابراهيم بدر القوى عبد على الزيات المهندس 31.516.515.57.57.517.512.563كفر

فوده    63355 عبدالعظيم السيد رمزى ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3114.515.554.51715.572.5كفر

الشرقاوى    63356 محمد عبدالمولى سامى ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3513.5167.54.518.51583.5كفر

فوده    63357 مصطفى محمد سعيد ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34.512.5167.57.5191473كفر
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الجزار    63358 ابراهيم صالح سمير ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 31.51515.559.515.514.573كفر

ابوزيد    63359 محمد فراج طارق ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 342015.588.5161283كفر

الصفر    63360 عطيه عبدالعزيز طه ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 28.59.512.52.55.515.513.563.5كفر

جامع    63361 عبدالمقصود محمد عادل ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 30.517.515.57.57.516.51473.5كفر

جوده    63362 جوده عبدالصبور عاشور ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.5171912101913.583.5كفر

ابوهاشم    63363 على عطيه على ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 361717811.5201653.5كفر

الرملوى    63364 حسين على فاروق ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 35.59163.5318.51563كفر

عتيت   63365 مختار محروس ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33.515139101814.583كفر

عمر    63366 عبدالقادر طلبه محمد ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3151047.518.51373كفر

محمود    63367 محمد عبدالله محمد ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 35.521.51712132015.574.5كفر

رجب    63368 نصر محمد نصر ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.527.51814.513.5201783.5كفر

خلف    63369 بهنسى موسى هشام ع     احمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3525.51811.510.5201884.5كفر

فوده   63370 السيد محمد ع     السيد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3828.517.51311.5201784كفر

رجب    63371 هاشم ابراهيم عاطف ع     امير بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.528.51812.51319.51784كفر

رجب    63372 عبدالمقصود جمعه محمود ع     جمعه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.515177.57.5181783.5كفر

بدر    63373 عبدالحليم حافظ حازم ع     حافظ بدر القوى عبد على الزيات المهندس 352315117.51714.583كفر

الديب    63374 احمد حامد احمد ع     حامد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3613105.5514.58.575.5كفر

ابوسليم    63375 طه ابراهيم حمدى ع     حسام بدر القوى عبد على الزيات المهندس 35.517.51064.515.510.577.5كفر

خضر    63376 احمد حسن احمد ع     حسن بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33.514.5105.5412.51387كفر

اسماعيل    63377 عبدالجواد حواش ع     حواشعاطف بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3020.514.558.517.514.556.5كفر

يونس    63378 محمد عبدالرازق جمعه ع     رامى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 32.524.5195.59.5181467كفر

جامع    63379 محمد محمود محمد ع     شادى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 39.52719.510.51019.515.566.5كفر

الجيزاوى    63380 على صبرى على ع     صبرى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 392919.514152016.586.5كفر
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عتيت    63381 عبدالمقصود صلح عبدالله ع     صلح بدر القوى عبد على الزيات المهندس 35.523.518.510.5919.51787كفر

بكر   63382 هلل مصطفى ع     طارق بدر القوى عبد على الزيات المهندس 37.525.517.512.5101912.576.5كفر

بكر    63383 عبدالحميد عبدالمنعم علء ع     عاصم بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3829197.58.52016.567كفر

حجاج    63384 محمد عبدالجليل حلمى ع     عبدالجليل بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.522.5187.51117.516.567.5كفر

ابوسليم    63385 طه ابراهيم عوض ع     عبدالرحمن بدر القوى عبد على الزيات المهندس 37.52718.589.52017.588.5كفر

عامر    63386 مرسى عبدالفضيل المرسى ع     عبدالفضيل بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.5301913.514.5201479كفر

باشا    63387 عبدالعزيز عبدالله باشا ع     عبدالله بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.528.514.51412.518.51299كفر

عويسي    63388 حسن عبدالله محمد ع     عبدالله بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3927.516.51310.519.51688كفر

رجب   63389 محمد محمد ع     عبدالله بدر القوى عبد على الزيات المهندس 2220114.541610.5108كفر

جلل   63390 رزق ابراهيم ع     علء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34.520.5735.515.51377كفر

ابوهاشم    63391 محمد على رضا ع     على بدر القوى عبد على الزيات المهندس 30.51810.554.5169.588.5كفر

ابوطريه    63392 عبدالمطلب سيداحمد اشرف ع     عمر بدر القوى عبد على الزيات المهندس 39.53019.514.5152016.589كفر

فوده    63393 فوده احمد عوض ع     عمر بدر القوى عبد على الزيات المهندس 37.528.519.514.513.5201779كفر

سليمان    63394 عبدالمقصود فتحى اشرف ع     فتحى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3627.517.588.51913.576كفر

حويزي    63395 احمد عبدالمقصود احمد ع     فهد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3023.516881710.566كفر

ابوعجيله    63396 محمد كمال غالب ع     كمال بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34.51374.54.516.5852كفر

هاشم    63397 جبر طه محمد ع     ماجد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38301311.56.25201697.5كفر

ابوسليم      63398 عبدالموجود ابراهيم رضا ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 28.5135.544.515.58.555كفر

فوده    63399 خليفه محمد اشرف ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3213.55.53.5516.51256.5كفر

العجوانى    63400 محمد محمد البندارى ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3317107.54171173.5كفر

شحاته    63401 عبدالمطلب سعيد السيد ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 31.51011.55.53.5171662كفر

مشعل    63402 اسماعيل فرج تامر ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 28.51513.57.57.51912.562كفر

البطل    63403 على محمد رضا ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3416.5128.57.518.51771.5كفر
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طايل    63404 قطب ابراهيم سعيد ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3011118.5317.51463.5كفر

اسماعيل    63405 عبدالمجيد محمد سعيد ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 281011.57.52.515.51572.5كفر
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العتر    63406 احمد عبدالجواد صبرى ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34151584191674كفر

بكر    63407 مصطفى عبدالعزيز ماهر ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 372818.5141319.51782.5كفر

عتيت   63408 مختار محروس ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 293015126.25181688كفر

بدر    63409 محمود محمد محمود ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 231911129171562.5كفر

فياض    63410 مصطفى عبدالفتاح مصطفى ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 39.53019.51415201794.5كفر

اسماعيل    63411 عبدالقوى عبدالموجود مصطفى ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.52917.512122012.574.5كفر

رجب    63412 شحاته محمد مصطفى ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 282214.5124.519.51472كفر

بكر     63413 مصطفى نورالدين محمد مصطفى ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 37.5291613.5919.514.563كفر

جامع    63414 عبدالفتاح صبحى ياسر ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3221.51110518.51161.5كفر

مسوده    63415 محمد عبدالعزيز ياسر ع     محمد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 352616.5118.5201062كفر

العتر    63416 محمد محمد حواش ع     محمود بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3619.51712.57.519.51471.5كفر

عتيت    63417 عبدالمقصود صلح رضا ع     محمود بدر القوى عبد على الزيات المهندس 277.5117.53.51516.571.5كفر

ابوزيد    63418 محمد عبدالمنعم عبدالقوى ع     محمود بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3115137.57.51710.575.5كفر

بدر     63419 عبدالعزيز عاطف حاتم محمد ع     محمود بدر القوى عبد على الزيات المهندس 32.511148.57.518.51484كفر

الدين     63420 شرف محمد محمد سليمان ع     مصطفى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3315109.53171694كفر

رضوان    63421 عبدالجيد عبدالجيد عادل ع     مصطفى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34.513137.757.5141179كفر

انيس   63422 سليمان مجدى ع     ملك بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3217138517.51984كفر

الجيزاوى    63423 محمد عبدالعزيز محمد ع     مؤمن بدر القوى عبد على الزيات المهندس 362918141319.51594كفر

موسى     63424 عبدالمجيد عبدالحق محمد الدين ع     وسام بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3415107.55171683.5كفر

العتر    63425 طلبه ابواليزيد ابراهيم ع     اسراء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.518107.54.515.518.594كفر

السقا    63426 محمد فوزى رمضان ع     اسراء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 382917.512.512.519.51995كفر

عوض     63427 السيد عبدالونيس محمد ع     اسماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 2716.511.587.515.51774.5كفر

مدكور    63428 حسن عبدالعاطى ابراهيم ع     اسماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 32.51514107.51515.584.5كفر
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هاشم    63429 جبر عبدالعزيز جبر ع     اسماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.52618.514.513.52019.597.5كفر

عرنوس    63430 سليمان طلبه رمضان ع     اسماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 341512109.51818.586.5كفر

يونس    63431 محمد احمد محمد ع     اسماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 32.51512.597.516.518.586.5كفر

بكر    63432 حسن منصور محمد ع     اسماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.5282012.514201996.5كفر

مسلم    63433 مطاوع عبدالعزيز مصطفى ع     اسماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 331814.59.58.51719.576كفر

عبدالشافى   63434 حسن انور ع     اميره بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.51818.59.5101719.586كفر

الشرقاوى    63435 محمد عبدالمولى ماهر ع     اميره بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.52518.513.5121919.598.5كفر

الجداوى   63436 سليمان عبدالعظيم ع     اميمه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 39.530191514.52019.598كفر

مدكور    63437 طلبه حمدى سمير ع     امينه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3929191514.5201897.5كفر

عطيه   63438 فؤاد عطيه ع     اناسيمون بدر القوى عبد على الزيات المهندس 32.518.51310816.51695كفر

الشنشورى   63439 محمد عبدالفتاح ع     انجى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 37.5221487.5181994.5كفر

الجيزاوى    63440 السيد ابوالمكارم احمد ع     ايمان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 30.523116.52.75151497.5كفر

اللبان    63441 طه صلح رمضان ع     ايمان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 322012.510.57.51617.583.5كفر

رجب   63442 محمد عبدالعزيز ع     ايمان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 382819.512112017.587.5كفر

الجداوى    63443 على محمد مجدى ع     ايمان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34.52816.57.5517.51686.5كفر

عوض    63444 عبدالله الشحات حمدى ع     ايه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33.523.5107.57.5131395كفر

الدين     63445 شرف عبدالمقصود عبدالحليم عماد ع     ايه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 28.5191097.5121184كفر

بكر    63446 جمعه محمد سعيد ع     تيسير بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33.523158.54.51512.575كفر

عبدالعظيم   63447 محمد رمضان ع     جهاد بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3221.567.5591385.5كفر

بدر    63448 عبدالحليم حافظ حازم ع     حبيبه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3929.516.513.51319.7514.594كفر

شعيب    63449 عبدالمقصود جمعه حلمى ع     داليا بدر القوى عبد على الزيات المهندس 393019.5151519.51988.5كفر

مدكور     63450 سليمان فوزى محمد عاطف ع     دعاء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 35.528189.2571714.598.5كفر

خلف    63451 شعبان عبدالعزيز ماهر ع     دنيا بدر القوى عبد على الزيات المهندس 26227.552.510.51464كفر
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الجداوى    63452 عبدالعظيم عبدالمجيد رضا ع     رانيا بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.529.518.51514201778كفر

ابوحطب    63453 عبدالجليل احمد عبدالناصر ع     رحاب بدر القوى عبد على الزيات المهندس 28.512.564.5واحد272010.5كفر

ابوهاشم    63454 محمد عبدالعاطى محمد ع     رحاب بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3717123.551515.553.5كفر

الكاشف    63455 سليمان احمد احمد ع     رحمه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.53018121018.51764.5كفر

الروبى    63456 شبل فتحى حسنى ع     رحمه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34.525.5117.57.5131274.5كفر

عامر    63457 بسيونى عامر رضا ع     رحمه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3428787.514.510.564كفر

عويسي    63458 محمد محمد عبدالمطلب ع     رحمه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 9.5141175واحد322810كفر

ابوعجيله    63459 محمود صبحى عبدالرؤف ع     ساره بدر القوى عبد على الزيات المهندس 372713.511.512.516.516.575كفر

الجوهرى    63460 فرج نجيب فرج ع     ساره بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.53019.751515201575كفر

ابوسليم    63461 محمد رشاد محمد ع     ساميه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 372715.5107.5171454.5كفر

عبدالسلم    63462 سعيد ابواليزيد ايمن ع     سماح بدر القوى عبد على الزيات المهندس 31.51812.59.55.5161754.5كفر

الحداد    63463 زكى عوض علء ع     شروق بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33.52715.59.511201864كفر

كشك    63464 محمد عمر رضا ع     شرين بدر القوى عبد على الزيات المهندس 382217.51211.517.516.576كفر

حويزى    63465 احمد محمد مصطفى ع     شرين بدر القوى عبد على الزيات المهندس 32.5211711.59.51715.576كفر

اللبان    63466 هاشم طه سعيد ع     شيماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34.528.51810819.518.578كفر

الدين     63467 شرف عبدالقوى سليمان محمد ع     شيماء بدر القوى عبد على الزيات المهندس 31.515119.57.5131875.5كفر

جوده    63468 جوده عبدالصبور سعد ع     صباح بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.521.51411.5101818.567.5كفر

الجوهرى    63469 عبدالقادر جمعه اشرف ع     غاده بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3121.51110.57.512.51778كفر

الحبشى   63470 ابراهيم صلح ع     فايزه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3523.5191314.52017.577.5كفر

مشعل   63471 احمد رضا ع     كريمه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33.51513.58.52.516.513.568كفر

محروسحواش    63472 عبداللطيف ياسر ع     كوثر بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.53019.514.514.52017.588كفر

عبدالجواد    63473 عبدالقوى مصطفى عادل ع     ليلى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38291811.2510.751816.5108كفر

مسوده    63474 على عبدالله مصطفى ع     مريم بدر القوى عبد على الزيات المهندس 251510.598.516967كفر
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حسين    63475 محمد السيد ابراهيم ع     مى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 25.51510118121468كفر

هجرس   63476 عيسوى احمد ع     مى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 39.5302015152018.589.5كفر

الجزار    63477 محمد ابراهيم عماد ع     مى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 2915121011.511.51576.5كفر

محمود    63478 ابراهيم عبدالرؤف عبدالناصر ع     ناديه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 35.519171211.51814.587.5كفر

مدكور    63479 السيد جابر السيد ع     نانسى بدر القوى عبد على الزيات المهندس 35.522.514.510.51115.51587.5كفر

الطنايحى    63480 حسن عبدالمعطى محمد ع     ندا بدر القوى عبد على الزيات المهندس 37.524151210.5151498كفر

جامع    63481 عبدالفتاح صبحى ياسر ع     ندا بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3823.517.512.513.518.51788كفر

البوهي     63482 الله رزق رزق يوسف ع     نرمين بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.528.52014152019.599كفر

سليمان    63483 غريب عبدالصبور غريب ع     نعمه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3728.519.513.5152018.597كفر

السبكى    63484 احمد عبدالستار محمد ع     نهله بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3216.512.511.57.515.51374كفر

الرملوى    63485 محمد طه محمد ع     نورا بدر القوى عبد على الزيات المهندس 362718.5131319.7514.587كفر

حموده   63486 كامل احمد ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 3424.510127.518.51075كفر

رضوان    63487 بكر محمود اشرف ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 30.511.51097.511.511.572كفر

فوده    63488 احمد فوده جمعه ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 39.53019.515152018.597كفر

الصعيدى    63489 السيد رمضان حمدى ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33151011.5915.57.564كفر

رضوان    63490 ابواليزيد ابراهيم عادل ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 2115.51153.512974.5كفر

بكر    63491 عبدالعظيم عبدالجواد علء ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 33.510.514.58.59.5151385.5كفر

هاشم    63492 جبر طه محمد ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 38.53019.513.514.52014.5109كفر

جامع    63493 عبدالحق فتحى محمد ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 23.510.577.551310.563.5كفر

اللبان    63494 منصور على ممدوح ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 26.515.55.57.53.511.511.564كفر

الجيزاوى     63495 عبدالحميد الشحات محمد وجيه ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.521.517.51311.5191697.5كفر

الديب    63496 احمد حامد يحى ع     نورهان بدر القوى عبد على الزيات المهندس 37.5271813.513.519.516.585.5كفر

داود    63497 السيد عبدالغنى ممدوح ع     هاله بدر القوى عبد على الزيات المهندس 29.5175.510.55.59.58.574.5كفر
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الرملوى    63498 محمد طه محمد ع     هبه بدر القوى عبد على الزيات المهندس 36.525.514.5139191575كفر

الخربتاوى   63499 رمضان محمود ع     هدير بدر القوى عبد على الزيات المهندس 34251612815.513.573.5كفر

خضر    63500 السيد رسمى التهامى الزيات احمد 32.523.51114317.51053.5كفر

العربي    63501 عبدالحميد عبدالقادر سعيد الزيات احمد 39.52918.514.7511.5201171.5كفر

خضر    63502 اسماعيل بكر وجيه الزيات احمد 35.5271814.57.519.511.562.5كفر

سعيد   63503 ابواليزيد سعيد الزيات امير 351815.514418.511.552.5كفر

المغربي    63504 ابوالعنين سعد جمعه الزيات سعد 26.51512.511.54178.552.5كفر

العربي    63505 عبدالحميد عبدالقادر عبدالحميد الزيات عبدالقادر 3010811.5316.510.562.5كفر

شرارة     63506 احمد سيد محمد ابرهيم الزيات محمد واحد361512.512.512168.56كفر

سعد   63507 ابراهيم احمد الزيات محمد 382217.5151418.51053كفر

خليفة    63508 سليمان عبدالجواد ايمن الزيات محمد 351810.513.511151052.5كفر

هوارى    63509 رياض ابراهيم زكريا الزيات محمد 372217.511.511.517.51652كفر

القرو    63510 عبدالحليم محمد سعيد الزيات محمد 3628151110.51714.552.5كفر

سليه    63511 شعبان محمد صابر الزيات محمد 36.52215.510.511.514.51251.5كفر

عبدالحميد    63512 عبدالقادر كريم عبدالستار الزيات محمد 3729191314201661.5كفر

خضر    63513 مختار احمد مصطفى الزيات محمد واحد37.51510111014.5116كفر

سعيد   63514 فوزى سامى الزيات محمود 28.5115.58.57.511.51062كفر

الشرقاوي    63515 ابراهيم محمود عبدالله الزيات محمود 381512.51513.5161062كفر

سالم     63516 هوارى احمد مصطفى محمد الزيات مصطفى 392414.5151315.511.562كفر

سليه    63517 قطب عبدالرحمن فؤاد الزيات اميره 373016.515152015.572كفر

المغربي    63518 سعد صبحى سعد الزيات حبييه 38.52510.513.513.51713.552.5كفر

الشرقاوي    63519 الحمد شيبه داود الزيات دعاء 39261212.581812.572كفر

خضر    63520 سليمان وفقى علء الزيات دعاء 37.52614.51514181262كفر
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خضر    63521 اسماعيل ابراهيم محمد الزيات منار 362515.5151518.514.561.5كفر

قبيل   63522 محمد مرسى الزيات منى 7.51242.5واحد22.5353.5كفر

العربي    63523 نصر عبدالجواد رمزى الزيات مى 10.510.551.5واحد75.54.5غـكفر

السقا    63524 محمد رجب فايز الزيات نهال 37.51089.5514.51252كفر

السقا    63525 محمد رجب فايز الزيات نورهان 37.51911.5111118.513.562كفر

السقا    63526 محمد سعد احمد الزيات ياسمين 383016151519.514.562.5كفر

خلف    63527 حسن عبدالعزيز جمال الزيات احمد 321787.57.51014.562.5كفر

سعيد    63528 خالد السيد شعبان الزيات احمد 32.5151158.5121263.5كفر

شحاته    63529 عبدالرحيم عبداللطيف عبدالرحيم الزيات احمد 352311.5341614.563.5كفر

ابوحمام    63530 حسن محمد عمر الزيات احمد 29165.53311.512.572كفر

محمدعامر   63531 احمد محمد الزيات احمد 32.517105.52.515.51452كفر

حسوبه    63532 عبدالباسط محمد محمود الزيات احمد 29.51874.54.514.51162كفر

الفيشاوى   63533 ابراهيم المير الزيات اسلم 38261811.512.52016.565كفر

عمر   63534 رمصان محمد الزيات اسلم 39.5302014.514.5201769.5كفر

بسيونى   63535 اسماعيل صابر الزيات اسماعيل 30.519645111464كفر

عمر   63536 ابراهيم عادل الزيات بهاء 36.52410.58.59161663كفر

الصابر   63537 عبداللطيف عبدالمجيد الزيات زياد 37.5247.57.521416.563كفر

صميده   63538 عطيه عبدالعزيز الزيات طه 37.52818.513.513.5191663كفر

الفيشاوى   63539 عبدالعزيز عبدالله الزيات عبدالعزيز 30.5157.5221315.552.5كفر

خطاب    63540 محمد عبدالله احمد الزيات عبدالله 29.5175.562141362.5كفر

عبدالواحد   63541 عبدالله على الزيات عبدالله 33.5161077.5913.562كفر

ابوالنور   63542 سعيد كامل الزيات عمر 27107.57.51.511.51552.5كفر

مبارك   63543 عبدالمجيد مبارك الزيات عمر 30.51665.52.514.510.552كفر
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سعيد    63544 خالد حسين صلح الزيات عمرو 352384.57.515.513.552.5كفر

الفيشاوى    63545 معوض بيومى سعد الزيات كريم 32107.55.51.510.51042كفر

ابوالعيش   63546 عبدالله ابراهيم الزيات محمد 3221105.253.751215.584.5كفر

موسى    63547 اسماعيل على عادل الزيات محمد 12.572.51.521012.562كفر

الخولى    63548 عبدالقوى محمد عبدالقوى الزيات محمد 19.5952.52141042كفر

زايد   63549 متولى مفرح الزيات محمد 14.512.565.5نصف2546.54.5كفر

الهوارى   63550 محمد وحيد الزيات محمد 33.516810416.515.566كفر

القرش     63551 الغريب محمد عبدالحليم احمد الزيات محمود 33.529161211171677كفر

ابولبده   63552 محمود محمد الزيات محمود 23.58104.52151375.5كفر

خلف    63553 حسن عبدالرحمن السيد الزيات مصطفى 341012.51.52.513.51566.5كفر

الهلفى   63554 ابراهيم رمضان الزيات مصطفى 3629.5171514201577كفر

عمر   63555 رمضان محمد الزيات اروى 36.52817.511.511181668كفر

الهوارى    63556 احمد حسن اسماعيل الزيات اسراء 39.530191515201668.5كفر

السروجى    63557 السيد احمد سعد الزيات اسراء 39.525191212.519.513.589كفر

حموده   63558 رجب ابراهيم الزيات الء 1773.54.52611.573كفر

الحوفى   63559 محمد احمد الزيات اميره 3929171514.517.51855كفر

ابوحمام    63560 حسن احمد محمد الزيات اميره 37.52917.513.512201777.5كفر

شرف    63561 علي عبدالعليم خالد الزيات ايمان 382919.513.513.519.51579كفر

بسيونى   63562 اسماعيل مهدى الزيات ايمان 38.5231713.512.51916.575.5كفر

عامر    63563 على جمعه محمد الزيات ايه 34.515127.55.51113.586.5كفر

مخيمر    63564 محمد حسن حسين الزيات بسمله 39.53019.514.515201889.5كفر

ابراهيم    63565 احمد ابراهيم اسماعيل الزيات حبيبه 37.5181512.513.5171678.5كفر

الشراويدى   63566 على فؤاد الزيات حنان 361914.5109.518.51876.5كفر
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عبداللطيف   63567 صلح عبداللطيف الزيات دعاء 34.51017.511917.51786كفر

الحتاتى   63568 احمد منصور الزيات دينا 2671133.5101253كفر

يونس    63569 محمود احمد عباده الزيات رحمه 37.5171611.510.51714.576كفر

علم   63570 احمد هانىء الزيات زينب 383019141518.513.557.5كفر

عيد    63571 شعيشع محمد السيد الزيات ساره 35.510107.511.51310.576كفر

الفيشاوى   63572 عبدالخالق عبدالحميد الزيات علياء 355127.51111.51164كفر

عوض   63573 السعيد عبدالوهاب الزيات غاده 366102.51241183.5كفر

الليثى   63574 ابراهيم احمد الزيات فاطمه 371510.57.510.57.51067كفر

الحوفي   63575 محمد خالد الزيات فاطمه 39.52514.514.514101568كفر

بكرج   63576 اسماعيل عادل الزيات فاطمه 36.515148.511.513.5887كفر

يونس   63577 احمد فارس الزيات مديحه 39.529.519.515152019.579.5كفر

رسلن   63578 محمد مصطفى الزيات مديحه 391612.5111414.51077.5كفر

حموده    63579 احمد السيد محمد الزيات مريم 39.5302013.51419.51377كفر

سعد    63580 ابراهيم محمد مصطفى الزيات مريم 392113.51213101677كفر

ابونصير    63581 عبدالله على الله الزيات منه 393019.514.513.5201678كفر

ابوحسن     63582 ابواليزيد عبدالحميد فوزى الله الزيات منه 39.53018.513.5151914.588كفر

منصور   63583 عبدالقادر السيد الزيات مى 39.52920141519.751477.5كفر

صالح   63584 ابوالمعاطى هانى الزيات نانسى 39712.581412.512.576كفر

الهوارى   63585 احمد فتحى الزيات نجلء 391811.512.51314.51666.5كفر

علم    63586 محمد رمضان صلح الزيات ندى 38.527.5161414.751717.567.5كفر

النشرتى   63587 محمد مدحت الزيات نور 378111413111467.5كفر

السروجى    63588 محمد احمد سمير الزيات همسه 38312.57.513.513.51265.5كفر

عيسي    63589 عبدالغنى محمد محمود الزيات هناء 39.528191414.52016.577.5كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر

. أ   ت العرب كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2974

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشناوى   63590 السيد محمد الزيات يارا 24.51511.57.597.55.567كفر

النشرتى    63591 السيد محمد حسين الزيات يمنى 36.5835.586.51176كفر

سليم    63592 محمود محمود ابراهيم الزيات احمد 32.5131458131365كفر

لبوب    63593 شخاته احمد راشد الزيات احمد 383018.5121318.51768.5كفر

خضر    63594 على احمد رجب الزيات احمد 39.52918.514.513.519.515.569كفر

الخولى    63595 السيد صبحى رجب الزيات احمد 37.52419131319.51658.5كفر

مطاريد    63596 محمد عبدالمجيد سمير الزيات احمد 2521186.754.5616.589.5كفر

عبدالعال    63597 محمد احمد عبدالرحمن الزيات احمد 35.515145.58151566.5كفر

مرعى    63598 السيد نوح عبدالعال الزيات احمد 362317.59.511.51614.566.5كفر

الخولى    63599 سالم عيد عبدالله الزيات احمد 278107.5510.51047كفر

عمر     63600 الحاج عبدالغنى مصطفى محمد الزيات احمد 32.51113.57.57.512.51166.5كفر

قنديل    63601 محمد اسماعيل محمود الزيات احمد 3828.518.510.51218.51767كفر

لبوب     63602 احمد سيد عبدالنبى مصطفى الزيات احمد 36.520.517.51311131066.5كفر

صالح    63603 محمد عبدالفتاح محمد الزيات اسامه 38.526.519.511.510.519.515.567.5كفر
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قنديل    63604 شبل عبدالمعطى سامى الزيات اسلم 35.526.519.5912.519.518.576.5كفر

بدرية    63605 محمود السيد حمدى الزيات السيد 39.53019.5141419.51979.5كفر

طايل    63606 على بسيونى محمد الزيات بسيونى 33.52819.510.51018.51278.5كفر

محمد     63607 الحاج على عبدالمحسن مصطفى الزيات حازم 393019.512.512.5191575.5كفر

على     63608 الشيخ محمد حسين شريف الزيات حسين 3523.519.5119.517.51867كفر

طه    63609 محمد طه احمد الزيات زياد 383019.751312.5201566.5كفر

الله     63610 حسب قطب عبدالنبى السيد الزيات زياد 393019.513.514.5201666.5كفر

عوكل    63611 عبدالموجود عبدالمنعم سعيد الزيات زياد 3622.5187.57.517.517.556كفر

عامر    63612 رجب جمعه عاطف الزيات زياد 27.510.5167.54.516.517.565.5كفر

ابومحمد    63613 ابراهيم المرشدى عصام الزيات سامح 35.5171710.51016.51756كفر

عمر    63614 مصطفى عبده عبدربه الزيات سعيد 372017.587.5171265كفر

الدين     63615 جمال احمد صبحى محمد الزيات شادى 3528197.5414.510.554.5كفر

طايل    63616 محمد احمد ابرهيم الزيات ضياء 37.52918.51210.519.517.564.5كفر

عبدالجليل    63617 محمد رشيد عبداللطيف الزيات ضياء 39.53019.5117.519.51456.5كفر

طايل     63618 محمد الثانى محمد مصطفى الزيات طه 36.528.520117.5191777كفر

الخولى    63619 محمد عبدالبارى رشيد الزيات عبدالبارى 32241575.51716.597كفر

جاد    63620 عيسى محمد حازم الزيات عبدالرحمن 352219.57.57.5191455كفر

الخولى    63621 احمد على احمد الزيات علء 3418.519.57.57.52012.564.5كفر

مرعى    63622 رفاعى يحى عبدالنبى الزيات كريم 37.53019.51214.519.51676كفر

ابوعصا    63623 عبدالعاطى رجب احمد الزيات محمد 383019.57.59171564كفر

ابوعبيه    63624 احمد عبدالنبى احمد الزيات محمد 16.512.571.53.510965كفر

مغربى    63625 السيد مغربى السيد الزيات محمد 34.521.5187.55.51716.556.5كفر

محمد    63626 مصطفى محمود جمال الزيات محمد 37261913.51318.515.568كفر
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ابومحمد    63627 ابراهيم عبدالعاطى رجب الزيات محمد 2815187.54131465كفر

شعبان      63628 مصطفى طه رمضان الزيات محمد 29171536141581.5كفر

مطاريد    63629 ابراهيم صابر رمضان الزيات محمد 3724.51912.57.517.51766.5كفر

طه    63630 عبدالمجيد محمد رمضان الزيات محمد 36.5251914.57.518.514.556.5كفر

مرعى     63631 عيسى احمد سيد زغلول الزيات محمد 393019.514.515201976.5كفر

مصطفى    63632 محمود ابراهيم سعيد الزيات محمد 39.53019.51414.75201756كفر

عيسى    63633 عطيه محمد سعيد الزيات محمد 35.5291811.581814.566كفر

احمد    63634 احمد محمد صلح الزيات محمد 2825198.53.517.51156كفر

طايل    63635 محمد رمضان عبدالسلم الزيات محمد 25.518187.54.514.511.554.5كفر

عبدالله    63636 دسوقى جابر على الزيات محمد 34.52615.514.510201466.5كفر

محمد    63637 عباس محمد على الزيات محمد 2718.51310.54.52013.566كفر

عمر     63638 الحاج احمد زاكى محمد الزيات محمد 3420178.551812.556كفر

سالم    63639 محمود رجب محمود الزيات محمد 34.5131710.57.51915.577.5كفر

مرسى    63640 سليمان محمد مصطفى الزيات محمد 37.52819.75131219.51486.5كفر

ناصر     63641 صالح محمد صلح هانى الزيات محمد 31.521.51312818.51576كفر

ابومحمد    63642 عبدالفتاح غانم خليل الزيات محمود 37.52718.513919.51878كفر

سالم     63643 الحاج على السيد سامى الزيات محمود 352216.51310.5191579كفر

طايل     63644 محمد الثانى محمد طه الزيات محمود 35151513.513.519.513.578.5كفر

محمد     63645 الحاج احمد ابراهيم على الزيات محمود 36121613.510191677كفر

حسان    63646 محمد عبدالحميد محمد الزيات محمود 38.53019.751414.519.519.5810كفر

احمد     63647 الحاج عبدالنبى محمود وائل الزيات محمود 30.5121010.57.5191468كفر

سليم    63648 محمود ربيع وليد الزيات محمود 352115.59.5419.515.566كفر

حسان    63649 عبدالمنعم عبدالحليم عماد الزيات مصطفى 34.521.51687.516.51375.5كفر
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فليفل    63650 احمد عبدالمجيد محمد الزيات مصطفى 31.513.511.57.53.519.514.585.5كفر

صالح    63651 محمد رضوان محمد الزيات منير 3928.518.51411201477كفر

عبدالجليل    63652 احمد عبدالله رضا الزيات نادر 373018.51414.75201588كفر

صالح    63653 محمد رغيب سامى الزيات نادر 331515.587.518.515.576كفر

عبدالجليل    63654 محمد رشيد اسامه الزيات ياسين 311514.587.517.51466كفر

مطاريد    63655 محمد رجب سعيد الزيات يوسف 30.512108.52.5181466كفر

الله     63656 شرع عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الزيات يوسف 3629191514.75201457كفر

ابوسالم    63657 عبدالقوى احمد ابراهيم الزيات اسراء 3617.5151410.52015.577.5كفر

مرعى    63658 عيسى عبدالحليم جمال الزيات اسراء 38.52617.51414.519.51886كفر

صالح    63659 الشحات محمد علء الزيات اسراء 23.5768.5412.518.596كفر

ماضى     63660 محمد الله فتح احمد الزيات اسماء 382815.513.513.5201899.5كفر

بدرية    63661 عبدالعاطى احمد رجب الزيات اسماء 372820141219.518810كفر

قنديل    63662 مبروك محمد عدس الزيات اسماء 3720.5161111.519.517.589.5كفر

ناصر    63663 محمد خالد مجدى الزيات اسماء 372714121119.518.588كفر

لبوب     63664 احمد سيد شحاته محمد الزيات اسماء 36.5261314.513181977.5كفر

خضر    63665 محمود ابراهيم جمال الزيات الء 29.51510.5129.5151878.5كفر

ناصر    63666 صالح سليمان جمال الزيات الء 3528.51013.51115.51876.5كفر

البسيونى    63667 محمد عبدالنبى رضا الزيات الء 37.53017.51411.5201977.5كفر

عبدالصمد    63668 ابراهيم محمود محمد الزيات الء 3217.5107.541318.577.5كفر

فليفل    63669 عبدالنبى سالم مصطفى الزيات الء 34.518.51011.59.5171978كفر

جاد    63670 ابراهيم عبدالعال محمد الزيات امنيه 383019.514.5152018.5810كفر

مرعى    63671 محمد على جمال الزيات اميره 3327.514127.512.519.588.5كفر

مرعى    63672 بلتاجى محمد شتا الزيات امينه 27.51816.511815.51887.5كفر
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ابوطه    63673 ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الزيات ايمان 22.5121010.57.51014.587كفر

الشونى    63674 حموده عبدالحميد محمد الزيات ايمان 39.52919.51515202089.5كفر

على     63675 الشيخ محمد حسين محمود الزيات ايمان 36.53011.511.51116.519.587.5كفر

عمر      63676 محمد الدين جلل محمد احمد الزيات ايه 3823201471717910كفر

فليفل    63677 احمد عبدالمقصود على الزيات ايه 393019.515152019.589.5كفر

الشاعر    63678 دياب محمد محمد الزيات ايه 39.53019.5151519.520710كفر

طايل    63679 محمد احمد محمود الزيات ايه 38.51816.589.5192079.5كفر

ابوعبية    63680 مصطفى محمد محمود الزيات ايه 1.51015.573.5واحد233.55.5كفر

مرعى    63681 احمد محمد علء الزيات بسمله 39.52919.7514.5152020810كفر

محمد      63682 الحاج الرب جاد عبدالله محفوظ الزيات بسمله 3722.518101319.51475كفر

مرعى    63683 عيسى السيد ابراهيم الزيات حميده 36.51715128.519.518.577كفر

مطاريد    63684 على عبدالله رزق الزيات رشيده 38.5261612.51318.519.578كفر

قنون    63685 على محمد رمضان الزيات روان 39.5292015152018.586كفر

طه     63686 ابراهيم كمال محمد رشاد الزيات ريم 311713.5105.5111275كفر

البسيونى    63687 مصطفى حسين عبدالعزيز الزيات سلمى 34.5111532.251615.598.5كفر

الدين     63688 جمال احمد صبحى احمد الزيات صالحه 26.57654101364كفر
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نصار    63689 عبدالجيد عبدالرحيم احمد الزيات فاطمه 276.5112.5511.51663.5كفر

ابوحربى    63690 عبدالمولى محمد نصر الزيات فرح 3215127.59.5141667كفر

عمر    63691 عبدالعاطى محمد عبدالعاطى الزيات مريم 36.52816.57.511191676كفر

خلف    63692 محمود شعبان رمضان الزيات منار 36.512127.57.5121465.5كفر

مرعى     63693 السيد سعيد الدسوقى الله الزيات منه 392919.7514.514.52019710كفر

ابومحمد     63694 صميده جلل محمد الله الزيات منه 38.5301712.511.518.51984.5كفر

الصاوى    63695 عبدالجواد محمد محمد الزيات ميرنا 31.51610.587.514.51763كفر

الرشيدى    63696 محمد عبداللطيف احمد الزيات نانسى 34.517157.58.517.517.573كفر

احمد    63697 طايل رياض عاطف الزيات نرمين 22116.547.51112.575كفر

عمر    63698 محمد احمد سلمه الزيات نهله 331710.55.55.513.516.575.5كفر

حسن    63699 ابراهيم حسن محمد الزيات نورا 39.5302014.5152018.579كفر

مرعى    63700 السيد محمد ابراهيم الزيات نورهان 37.53018.513.5132016.578.5كفر

محمد    63701 زاكى محمد ابراهيم الزيات نورهان 33.515157.5816.51877.5كفر

عبدالغفار    63702 احمد عبدالرؤوف احمد الزيات نورهان 39.53019.51514.52020810كفر

الحدودى    63703 احمد محمد احمد الزيات نورهان 35.520.51688.518.518.5710كفر

جاد    63704 ابراهيم عبدالفتاح عادل الزيات نورهان 3820.51712.510.51920610كفر

القراقصى     63705 عبدالسلم احمد سيد عبدالسلم الزيات نورهان 33.517167.57.516.51869.5كفر

عبدالجليل    63706 عبدالله ابراهيم عبدالله الزيات نورهان 3416167.57.51817.5810كفر

النجار    63707 مصطفى احمد محمد الزيات نورهان 39302015152020710كفر

شهاب    63708 مبروك عباس احمد الزيات هاجر 3325.51613.5131819.589كفر

البربرى    63709 على محمد شعبان الزيات هايدى 29.59.511.57.57.515.51968كفر

شهاب    63710 مبروك عباس احمد الزيات هدير 3624167.51016.518.578.5كفر

مصطفى    63711 عمر محمد اشرف الزيات ورده 307.56.53.53.514.513.548.5كفر
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سليم     63712 عبدالدايم احمد سيد حسن الزيات ورده 35.515157.55.517.51969كفر

زلط    63713 ابراهيم احمد ابراهيم الزيات احمد 31151057.516.516.568.5كفر

عثمان    63714 السيد ابراهيم اشرف الزيات احمد 33.52117109.51817.567.5كفر

الجوهرى    63715 على طاهر حاتم الزيات احمد 3527109.58.517.51759كفر

سليمان    63716 بسيونى شاكر سامى الزيات احمد 28.5156.57.57.5171559.5كفر

الضهراوى    63717 عبدالشافى محمد عبدالشافى الزيات احمد 32.51711.57.57.517.516.559.5كفر

طه    63718 محمد عبدالعظيم عمرو الزيات احمد 30156.537.515.516.549.5كفر

رصد    63719 ابوالعز صبحى سعيد الزيات امير 29.510103.55171759.5كفر

الخولى    63720 على عبدالباسط شعبان الزيات ايساف 33.51510.52.55.51616.558كفر

رصد    63721 محمد سليمان رمضان الزيات سليمان 3624.5179.57.519.51959.5كفر

السحيمى     63722 مصطفى يحى الدين نور الزيات عبدالرحمن 39.5291914.515201958كفر

الدهراوى    63723 عبدالعاطى فؤاد عرفه الزيات عبدالسلم 3517.518.587.519.51858كفر

السحيمى    63724 حسن عبداللطيف حسن الزيات عبداللطيف 39.522.516.51412.519.51756كفر

مرسى    63725 احمد الغنام جمعه الزيات عبدالله 33.516.518911.5181855كفر

دبور    63726 محمد احمد السيد الزيات مازن 34.515149.57.513.51355كفر

طايل    63727 محمد محمد ابراهيم الزيات محمد 35.52616.510.511.519.519.566.5كفر

رصد    63728 على كمال ايوب الزيات محمد 33.517159.55.51415.545.5كفر

رصد    63729 مصطفى راتب رشدى الزيات محمد 3421.517.51410.517.51646.5كفر

على     63730 الشيخ عثمان محمد عبدالحليم الزيات محمد 3415.516.57.54181656كفر

عمر    63731 عبدالرازق حسن يسرى الزيات محمد 28.515177.53.511965.5كفر

رصد    63732 محمد على محمد الزيات محمود 3216145.54.510945.5كفر

عبدالعزيز    63733 عبدالفتاح شعبان بركات الزيات وائل 362518.511.513191867كفر

الشيخ    63734 عبدالسلم عبدالنبى سعيد الزيات يوسف صفر28.5121057.5814.59كفر
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رصد    63735 محمد محمد عبدالرازق الزيات يوسف 36.519.516.57.57.514.51447كفر

على     63736 الشيخ وفا عبدالعال فتح الزيات يوسف 3829201414.52017.555كفر

عتمان    63737 على جمعه ربيع الزيات اسماء 352114.511.58.5151765.5كفر

على      63738 الشيخ احمد الدين نصر مطاوع الزيات اسماء 36.524.5141310.5171666.5كفر

على    63739 الشيخ حسن سلم الزيات امينه 331914.55.54.51316.565كفر

البيوصى    63740 عفيفى عبده السيد الزيات انغام 311513.57.551112.556كفر

السحيمى    63741 عزب احمد رمضان الزيات ايمان 28.59.5134.5410.514.555كفر

على     63742 الشيخ ابواليزيد على شعبان الزيات ايه 34.51513.54.55131355.5كفر

على     63743 الشيخ مبروك محمد مبروك الزيات تيسير 37231597.516.519.567كفر

خليفة    63744 عبدالشفيع محمد فايز الزيات حبيبه 35.510.514.53.53.5151566.5كفر

رصد    63745 راغب حسن محمد الزيات رنا 3424.518.5117.5192075كفر

رصد     63746 متولى احمد سيد فاروق الزيات رويدا 34.523.517.51411.51419.566كفر

رصد    63747 محمود عبدالعزيز زين الزيات ريهام 3726181413.52019.556.5كفر

مغربى    63748 ابوالزيد مختار مبروك الزيات نجاة 3523.517.513122018.557.5كفر

سعيد    63749 شاكر محمد ايمن الزيات سهى 33.51516.55.54.517.51656.5كفر

سالم    63750 محمد عطيه احمد الزيات شروق 256111.52.5510.552كفر

رصد    63751 السيد فوزى محمد الزيات شهد 37.519.51513.58.517.51855كفر

ابوعجاجه   63752 رزق طارق الزيات عزيزه 32.51812.5105.515.513.545كفر

رصد    63753 السيد فوزى سعيد الزيات فاطمه 3723.51510.58.51517.556.5كفر

عبدالرازق   63754 عبدالكريم عبدالسميع الزيات فرحه 33816.57.57.515.51676كفر

موسى    63755 السيد سعيد مؤمن الزيات فرحه 3823.5169.510191768كفر

الشريف    63756 حامد ابراهيم مبروك الزيات ملك 3928.5191515201988.5كفر

رصد    63757 محمود عبدالعزيز نجاح الزيات ملك 38.52619.513.514201967كفر
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عمارة    63758 فتحى سعيد عبدالمنعم الزيات منار 39.5191872.5131294كفر

العيوطى     63759 احمد عبدالمنعم ابراهيم الله الزيات منه 352817.512.59.51917.586كفر

دبور    63760 محمد احمد مشهور الزيات مها 28.51611.57.5516.514.576.5كفر

مغربى     63761 عطالله عبدالنبى السيد الزيات نانسى 372715.5128.5191677.5كفر

رصد    63762 محمد على ناجى الزيات نورا 3628.516.513.510.519.51957.5كفر

علي     63763 الشيخ عبدالسلم عبدالنبى عبدالسلم الزيات نورهان 1211.575واحد2911.515.57.5كفر

السحيمى    63764 حسن عبدالحليم عباس الزيات نيره 34.51515.57.54141573.5كفر

شعريه    63765 عبدالسلم منير عيد ا    ابراهيم ت اعدادى مهنا الزيات كوم 24.59.511.522.5131375كفر

ابوعلفة    63766 على سعيد السيد ا    احمد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 392519.514.515201986.5كفر

جوده    63767 محمد ابراهيم محمد ا    احمد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 38.5201914.57.518.51655كفر

على    63768 عبدالهادى عبدالمنعم محمد ا    احمد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 38191514918.51965.5كفر

محمد    63769 حسن محمد محمد ا    احمد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 33.5157.513.55.51311.565كفر

محمد     63770 المولى جاد طه سيد ا    اشرف ت اعدادى مهنا الزيات كوم 331010137.5141155كفر

دياب    63771 ابراهيم عبداللطيف ابراهيم ا    حسن ت اعدادى مهنا الزيات كوم 36.52118.512.511.519.513.565كفر

الله     63772 قسم عشرى خير برهام ا    خير ت اعدادى مهنا الزيات كوم 32.515129.57.51615.556كفر

زايد   63773 شحاته جمال ا    زايد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 38.523201412.519.517.586.5كفر

عبدالهادي    63774 احمد محمد احمد ا    زياد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 39272014.51519.516.586.5كفر

الجنادى    63775 محمد عبدالله يحى ا    سامح ت اعدادى مهنا الزيات كوم 321510127.5151255كفر

على     63776 سعيد على ا    سعيد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 29.515108415.51355كفر

ابرهيم    63777 عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز ا    سعيد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 30.5161212.5418.51055كفر

عبدالسلم   63778 محمد جمعه ا    طلعت ت اعدادى مهنا الزيات كوم 37.52717.512.513.519.51566.5كفر

الشاف    63779 عبدالرازق عبدالحليم عبدالرازق ا    عبدالحليم ت اعدادى مهنا الزيات كوم 39.5282014.515202076كفر

على    63780 حسن مشرف على ا    عبدالرحمن ت اعدادى مهنا الزيات كوم 281210124.516.515.566.5كفر
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درويشعيسى    63781 عبدالسلم محمد ا    عمار ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3720.514.514.5818.51276كفر

سعد    63782 ابراهيم احمد ا    فارسسعد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 36151211.531417.563.5كفر

حمد    63783 عبدالقادر عبيد الصياد ا    محمد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3415108.52.515.51655كفر

حسن    63784 محمد حسن هانى ا    محمد ت اعدادى مهنا الزيات كوم 27.512.511.511.57.5131355كفر

شرشيره    63785 ابراهيم محمد صبرى ا    مصطفى ت اعدادى مهنا الزيات كوم 35.52815.513.510191365.5كفر

عبدالله   63786 عبدالشافى عبدالله ا    هشام ت اعدادى مهنا الزيات كوم 31.51910.5147.517.51166كفر

موسى    63787 ابراهيم عبدالسلم ابراهيم ا    اسراء ت اعدادى مهنا الزيات كوم 2415107.52.5610.565.5كفر

دياب    63788 ابراهيم عبداللطيف ابراهيم ا    اسماء ت اعدادى مهنا الزيات كوم 37.52514.512.513141665.5كفر

سعد    63789 بيومى على رجب ا    اسماء ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3213.512.511.55.5121375.5كفر

ابوطالب    63790 عبدالحميد محمود رجب ا    اسماء ت اعدادى مهنا الزيات كوم 38.518.517147.515.51767كفر

الشابوري    63791 ابراهيم محمد عبدالله ا    امال ت اعدادى مهنا الزيات كوم 371816.514.5914.513.566كفر

محمد    63792 الدسوقى ابراهيم احمد ا    ايمان ت اعدادى مهنا الزيات كوم 34.511.515.512.54811.565كفر

جوده    63793 محمد عبدالجواد رمضان ا    ايمان ت اعدادى مهنا الزيات كوم 32.591412911.513.565كفر

مرزوق    63794 احمد مرزوق احمد ا    بدريه ت اعدادى مهنا الزيات كوم 36.51516.512.57.5141266.5كفر

فرج    63795 محمد جمعه محمود ا    جيهان ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3510.51311.58.51015.565.5كفر

حسين    63796 خميسمحمد عمرو ا    شروق ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3711.517.5158141575كفر

الشرقاوى    63797 رضوان سلمه حمدى ا    فاطمه ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3517.51611.551415.565كفر

زايد    63798 محمد محمد عيد ا    فاطمه ت اعدادى مهنا الزيات كوم 38.529.517.51513.5192065كفر

عبدالسلم   63799 محمد رمضان ا    مروه ت اعدادى مهنا الزيات كوم 341113.511.55.517.51255كفر

عبدربه    63800 على حسين عبدالفتاح ا    مريم ت اعدادى مهنا الزيات كوم 382918.51515202076.5كفر

احمد    63801 محمد عبدالرؤف ابراهيم ا    منى ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3525151514.51817.566كفر

سرور    63802 عبدالله عبدالجواد ايهاب ا    ناديه ت اعدادى مهنا الزيات كوم 332214.512417.51785.5كفر

عبدالسلم   63803 عبدالرسول عادل ا    ناديه ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3827.518.51513191576كفر
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عبدالهادى    63804 رجب عبداللطيف طلعت ا    ناريمان ت اعدادى مهنا الزيات كوم 37.526.519.51515201975.5كفر

رزق    63805 السيد جمعه ابراهيم ا    نجوى ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3316.512.581.51010.576كفر

الله     63806 خير حامد صلح احمد ا    ندى ت اعدادى مهنا الزيات كوم 3215138.55.51116.585.5كفر

علي     63807 الحاج محمد حسن محمد ا    ندى ت اعدادى مهنا الزيات كوم 36.523161410141585.5كفر

السقا    63808 السيد كامل ابوزيد الزيات ابراهيم 29.519.512.513121513.575كفر

شرشيرة    63809 قطب محمد احمد الزيات ابراهيم 24.521.511.51011.5161386.5كفر

ابراهيم    63810 جنيدى ابراهيم محمد الزيات ابراهيم 321812.51213.514.514.565كفر

ابوزيد    63811 السيد خطاب مصطفى الزيات ابراهيم 28.520.5101010.516.51267كفر

الخولي    63812 احمد سليمان ابراهيم الزيات احمد 292010.510.512.517.51455كفر

كامل     63813 ابراهيم الله فتح حموده الزيات احمد 261967.510.511.51053.5كفر

مطر    63814 محمد خميسشحاته الزيات احمد 3422.5119.59.514.51465كفر

شلمش    63815 ابواليزيد ناجى سامى الزيات احمد 34.52313.510.51116.51575كفر

طايل    63816 على ابراهيم طايل الزيات احمد 2912.5108.5131210.565.5كفر

الرفاعى   63817 محمود عادل الزيات احمد 17.5101088.510.514.555كفر

الصباغ    63818 عبداللطيف عبدالسلم ماهر الزيات احمد 22185.51.54.55.51075.5كفر

سمك    63819 على احمد محمد الزيات احمد 35.5291413.51419.51375.5كفر

الشريف    63820 محمد احمد محمد الزيات احمد 2317.57.512.5101212.561.5كفر

الخولى    63821 محمد بركات محمد الزيات احمد 3626.516131319.51457كفر

ابوحمد    63822 سليمان محمد وائل الزيات احمد 23.52110129.514.51377كفر

برغوت    63823 احمد محمد يوسف الزيات احمد 38.526.519.7513.5142017.579.5كفر

شلمش    63824 محمد على ابراهيم الزيات اسلم 30.528.511138.517.515.565كفر

بدرابوزيد    63825 السيد خطاب بدر الزيات اسلم 3426.51613.510171665كفر

عموش    63826 ابراهيم عبدالعزيز علء الزيات السيد 23.521.512.510917.51255كفر
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مكاوى    63827 مصطفى محمد ابراهيم الزيات خالد 372919.51414.5201766كفر

اسماعيل    63828 محمد محمد سمير الزيات رضا 24191010.55.5147.555كفر

الرب     63829 جاد ابراهيم عبدالنبى طلعت الزيات رضا 36.528201414.52017.558كفر

ابوزيد    63830 فرج سعيد فرج الزيات سعيد 35.524.51914.512.5201757.5كفر

شلمش    63831 ابواليزيد سليمان احمد الزيات سليمان 2422.5168.59.515.516.557كفر

العبد    63832 عبدالله عبدالمجيد محمد الزيات صبرى 322918.511.5817.517.555كفر

الشرقاوى    63833 محمد ابراهيم احمد الزيات عادل 3729.519.51413201458.5كفر

الكرت    63834 مصطفى عبدالجواد مصطفى الزيات عبدالجواد 2521.517.5118.515.513.557كفر

الشرقاوى    63835 عبدالمقصود احمد اشرف الزيات عبدالرحمن 292112.510.54.51016.555كفر

الكرت    63836 جاد عبدالرحمن رمضان الزيات عبدالرحمن 3625.514.58.53161855.5كفر

شعلن    63837 راضى عبدالرحمن سامى الزيات عبدالرحمن 342417.51212191566.5كفر

ابوشهله    63838 ابراهيم عبدالعزيز محمد الزيات عبدالعزيز 3526.519.512.514.52019.558.5كفر

البهى    63839 احمد عبدالعزيز محمد الزيات عبدالعزيز 2619.514127.5181855.5كفر

عبدالقادرعموش   63840 محمد محمد الزيات عبدالهادى 27.52315.513.55.516.513.555كفر

واصل    63841 سليمان عبدالنبى رزق الزيات عزالدين 3328.51813.57.51915.555.5كفر

طايل    63842 على محمد حمدى الزيات على 33.527.517.5135.51916.555.5كفر

الشعراوي    63843 على محمد عبدالغنى الزيات على 33.52818.57.57.5191655.5كفر

مطر     63844 حسن على ناصر الزيات على 31.524.5147.57.518.512.555كفر

عبيد    63845 ابوشبانه محمد عبدالرحمن الزيات عمر 372614.512.57.5191655كفر

سمك    63846 ابوالعنين محمد عبدالعزيز الزيات عمر 28.525151413.51914.555كفر

واصل    63847 عبدالنبى شحاته محمد الزيات عمر 3226.517.513.51219.51756كفر

الشاذلي    63848 محمد محمد جمال الزيات عمرو 37.527.51914152016.556.5كفر

العربى     63849 عوض الله ضيف احمد الزيات فارس 312518121019.516.557كفر
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الشرقاوي    63850 عبدالمقصود احمد محمد الزيات فارس 28.512.512107.51612.565.5كفر

الصعيدى     63851 محمد محمد احمد الزيات فتحى 301715.587.51311.556.5كفر

عطيه    63852 محمد فرج فاروق الزيات فرج 27.519.515.597.51612.556.5كفر

فرحات    63853 ابراهيم محمود ابراهيم الزيات فرحات 38.53019.5141319.51555.5كفر

عبدالعال    63854 احمد محمد احمد الزيات كريم 37.52916.512.58.5181876كفر

برغوت    63855 يوسف على عابدين الزيات مالك 30231587.513.516.565.5كفر

ابوشادي   63856 محمد ابراهيم الزيات محمد 322419.75101016.516.556.5كفر

برغوت    63857 احمد محمد احمد الزيات محمد 3724.520121119.51957كفر

مبروك    63858 على محمد احمد الزيات محمد 372718.514.513202067.5كفر

الصباغ    63859 عبدالجواد محمد السيد الزيات محمد 36.525.518.510.59.5171867.5كفر

المتولي    63860 على محمد السيد الزيات محمد 24.5151594.516.511.547كفر

عبدالسميع     63861 احمد سيد فوزى بشير الزيات محمد غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

ابوزيد    63862 محمد عبدالرسول جمال الزيات محمد 271512.59.55.513.517.556.5كفر

يونس     63863 محمود محمد الدين حسام الزيات محمد 382217.513.51318.51776.5كفر

الدين     63864 شرف محمد السيد ربيع الزيات محمد 3015.513.59.57.513.516.566.5كفر

حماد    63865 بسيونى عبدالفضيل رضا الزيات محمد 3018.515.510.58151766كفر

ابوعصر   63866 محمد رضا الزيات محمد 2510148.59151666.5كفر

حميده    63867 عثمان ابراهيم رمضان الزيات محمد 321217.51091519.567كفر

المغربي    63868 محمد عبدالمحسن رمضان الزيات محمد 37.52719.514.515201868كفر

رضوان    63869 عبدالبنى محمد رمضان الزيات محمد 38.52819.514.514.5201776.5كفر

الكفراوي    63870 محمد محمد رمضان الزيات محمد 20.57.51010.55.515.51266.5كفر

الخولى    63871 رياضسليمان رياض الزيات محمد 37.523.51614919.51975كفر

الصعيدي    63872 غانم اسماعيل طلعت الزيات محمد 3725.51814.51319.52076كفر

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور

. أ   ت بلشاى كفور



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

2987

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الله     63873 ضيف حسين خالد عادل الزيات محمد 2823.51614.510.51818.546.5كفر

الكرت    63874 نصر محمد عامر الزيات محمد 12.516710.57.513.511.552.5كفر

عبيد     63875 محمد محمد عبدالرحمن الزيات محمد 3527.519.513.51119.517.565.5كفر

مكاوي    63876 مصطفى محمد عبدالرحمن الزيات محمد 3827.51814.514.7519.52078.5كفر

منيسي    63877 القطب على عبداللطيف الزيات محمد 34.52816.513.51519.52069كفر

احمد      63878 سيد محمود احمد سيد عبدالله الزيات محمد 38.5271713.5152020710كفر

بسطويسي    63879 احمد محمد عطيه الزيات محمد 31224.512.511.5171467.5كفر

سمك    63880 على محمد عنتر الزيات محمد 322216.5121318.52066.5كفر

سلطان    63881 عبدالجواد السعداوى فيصل الزيات محمد 332616.513.51518.52078كفر

حماد    63882 عبدالله احمد ماهر الزيات محمد 27.519.5101210.51615.566.5كفر

عبيد    63883 محمد عبدالرحمن محمود الزيات محمد 3120.57.512819.518.556.5كفر

عزب     63884 مصطفى عزب مصطفى الزيات محمد 25.5201214.5817.51355.5كفر

عموش    63885 عبدالمعز محمد مصطفى الزيات محمد 32.518.513.514.581714.563كفر

الشعراوى    63886 بدوى محمد هانى الزيات محمد 35281913102018.565كفر

العريى     63887 عوض الله ضيف هوارى الزيات محمد 302316139.51717.565كفر

الفقى    63888 ابراهيم محمد ابراهيم الزيات محمود 2721.514139.517.51965كفر

البحيرى    63889 احمد محمود ابراهيم الزيات محمود 32.52214.5127.51919.569كفر

طايل    63890 عبدالعزيز احمد السيد الزيات محمود 31.51914.512.511.517.52063.5كفر

الطنطاوي    63891 عبدالله عبدالشكور الطنطاوى الزيات محمود 38.5302013.514.519.520810كفر

قاطون    63892 رياض محمد سليمان الزيات محمود 23.5156.554.514.510.561.5كفر

رضوان    63893 محمد ابوبكر عبدالحليم الزيات محمود 30.521.517117.516.515.563كفر

محمد    63894 مخلوف محمد محمد الزيات محمود 3522.51314.51116.517.573كفر

عموش    63895 عبدالمعز محمد مصطفى الزيات محمود 3223.51314.51016.51762.5كفر
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ابوزيد    63896 محمد عبدالرسول ابراهيم الزيات مصطفى 30.52211.5137.51615.562.5كفر

الزغبي    63897 عفيفى عبدالمنعم عفيفى الزيات مصطفى 35.52615.511.59.5181762.5كفر
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عزب    63898 مصطفى عزب محمد الزيات مصطفى 372619.514.515201859.5كفر

المغربي    63899 محمد ابراهيم محمد الزيات معتز 362619.514.5152016.565كفر

الدلجمونى    63900 احمد السيد هانى الزيات معتز 32.526151513.517.51662.5كفر

عموش    63901 محمد ابراهيم محمد الزيات ممدوح 35.528.514141218.511.552.5كفر

ابوشادي    63902 محمد عبداللطيف شاكر الزيات مهند 28.526.510.5109.51714.552كفر

شرويد    63903 على احمد على الزيات يوسف 29.52214.588.5161652كفر

ابوزيد    63904 ابراهيم جادالله مصطفى الزيات احلم 31169.587.51817.576.5كفر

شلمش     63905 راضى السيد محمد عادل الزيات اروه 37.5221813.510.518.51573.5كفر

حماد    63906 محمد عبدالغفار فاضل الزيات اروى 39.5302015152020810كفر

فرج    63907 محمد سليمان اشرف الزيات اسراء 39.530201515202089.5كفر

عامرابوشادي   63908 احمد رضا الزيات اسراء 341613.58.59182088كفر

عبيد    63909 محمد ابراهيم سليمان الزيات اسراء 23.514128.57.5112088كفر

عبيد    63910 محمد عبدالسلم محمد الزيات اسراء 3929.519.512.5152019.589كفر

الجربانى    63911 رمضان عبدالعاطى محمد الزيات اسراء 39.5281513.514.5182089كفر

الشلبى    63912 عبدالستار وافى وافى الزيات اسراء 3528151111.51819.546.5كفر

ابوشهلة    63913 ابراهيم بدوى ابراهيم الزيات اسماء 36.52116.5131319.515.587كفر

رضوان    63914 ابراهيم سليمان ابراهيم الزيات اسماء 392917.514.51519.514.588.5كفر

الصعيدي    63915 غانم اسماعيل طلعت الزيات اسماء 35.5161311.51318.513.577كفر

وافى    63916 ابراهيم اسماعيل محمد الزيات اسماء 3328.51611.5102013.567كفر

الشرنوبي    63917 احمد حموده محمد الزيات اسماء 3724171012191976كفر

الشعراوى    63918 محمد عبدالعاطى محمد الزيات اسماء 342412.59.581915.576كفر

قاطون    63919 شحاته صالح رجب الزيات الء 3723.5201415201777كفر

جمعه    63920 عبدالعزيز خفاجه محمد الزيات الء 342213.57.51019.510.553.5كفر
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حمص    63921 على عبدالسلم احمد الزيات الزهراء 33211914.513.52014.566.5كفر

فرج    63922 محمد احمد ابراهيم الزيات امانى 3020.5121311.518.51675كفر

مكاوى    63923 مصطفى مكاوى شعبان الزيات امانى 26.513107.51217.511.575كفر

منيسي    63924 قطب ابوالنجا قطب الزيات امنيه 3218.513.59.51218.515.564كفر

العبد     63925 عبدالله احمد عبدالله الزيات اميره 35.521.513.51113.51913.566كفر

الدلجمونى   63926 احمد محمد الزيات اميره 36.52417.51011.52017.567كفر

الشرقاوي    63927 عبدالمقصود محمد احمد الزيات ايه 38.528.519.514152015.587كفر

سلطان    63928 حسين محمد رمضان الزيات ايه 29141032.516.51654.5كفر

عبدالجواد    63929 مصطفى محمد احمد الزيات بثينه 35.522.515.5121019.513.565كفر

فرحات    63930 محمود ابراهيم محمد الزيات بسمله 34.520.516.51313.519.511.566.5كفر

زايد   63931 عبدالعزيز محمد الزيات بسمله 3723.512.5141419.513.586كفر

الشعراوى    63932 محمد ابراهيم عبدالمنعم الزيات بسنت 3619.5149.59.5201665.5كفر

عبدالمجيد    63933 محمد احمد محمد الزيات جنه 36.520.5168122014.576.5كفر

مطر    63934 حسن على احمد الزيات جهاد 39.530201414.5202098كفر

عطيه    63935 عبدالجواد عبدالمنعم محمد الزيات حبيبه 37291914.514.5201878.5كفر

قاطون    63936 حسن ابراهيم ابراهيم الزيات حنان 2922.513.513.5516.517.588.5كفر

كامل    63937 ابراهيم محمد سامى الزيات خلود 3828.517.513.51419.518.5810كفر

عسل    63938 قطب ابراهيم عبدالهادى الزيات داليا 382617.51313.519.520810كفر

عبيد    63939 احمد عبدالنبى احمد الزيات دعاء 37.5301914.5152020810كفر

طايل    63940 احمد محمد احمد الزيات دعاء 332413.58918.517.589.5كفر

الشرقاوى    63941 مصطفى محمد ابراهيم الزيات دينا 281911.51091816.558.5كفر

محمدابوشادي   63942 عبداللطيف احمد الزيات رفيده 2714.5107.55.51713.578كفر

ابوحمد    63943 حسن سعيد اشرف الزيات روان 34.514.513.51310161888.5كفر
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عطية    63944 ابراهيم محمد فوزى الزيات روان 393019.514.515201989.5كفر

الشعراوي    63945 احمد ابراهيم محمد الزيات روفيده 35.526.517.51414.51918810كفر

سلم     63946 احمد محمد ابراهيم على الزيات ريم 352415.513.514.517.518.589.5كفر

عبده    63947 محمد احمد احمد الزيات ريهام 372815.5141517.519.5810كفر

رضوان    63948 ابراهيم على محمود الزيات زينب 2317102.5210.516.599كفر

ابوزيد    63949 محمد عبدالرسول حسين الزيات ساره 36.52510.59.511.5191887كفر

شلمش    63950 ابواليزيد سليمان عبدالنبى الزيات ساره 38.529201514.519.516.5810كفر

سمك    63951 ابوالعينين حسن محمد الزيات سعاد 382719.514.514201989.5كفر

ابوعصره    63952 ابراهيم عبدالحميد احمد الزيات سميره 3928.5201515202089.5كفر

يونس   63953 حمزه ابراهيم الزيات سناء 393016.51310201799.5كفر

عموش    63954 محمد ابراهيم ممدوح الزيات سهير 25111513.252.751013.586كفر

سلطان    63955 احمد طه رضا الزيات سهيله 38.5301913.51519.51999.5كفر

ابوشادى    63956 محمد احمد محمود الزيات سهيله 3718.517127.5182068.5كفر

ابوزيد    63957 احمد محمد سامى الزيات شهد 31191247.5121269.5كفر

شلمش    63958 ابراهيم محمد ابراهيم الزيات شيماء 33.515.5137.55121069كفر

الشعراوي    63959 احمد احمد عادل الزيات عائشه 382416117.518.511.578.5كفر

سلطان    63960 محمد ابراهيم محمد الزيات عبير 3212137.54.513.512.579.5كفر

قاطون    63961 محمد على احمد الزيات علياء 3523128.57.51515.579كفر

عموش    63962 محمد عبدالعاطى جميل الزيات غاده 34.525.513.58.57.51510.589كفر

عبيد    63963 محمد ابراهيم احمد الزيات فاطمه 3419.5149.54.514.511.579كفر

السقا    63964 كامل محمد القطب الزيات فاطمه 30.516.5115.55.514.5989كفر

ابوشادى    63965 بهى ابراهيم محمد الزيات فرحه 3318117.57.514.5889.5كفر

جمعه    63966 عبدالمقصود محمد رمضان الزيات فيروز 3928201414.752016.589.5كفر
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ابوزيد     63967 عبدالعزيز الله جاد عبدالعزيز الزيات لبنى 3726.518119.515.51489كفر

سلطان    63968 احمد عبدالعاطى رجب الزيات ماجده 34.517.510.510.55171279كفر

قاطون    63969 مؤمن ابراهيم مؤمن الزيات منار 3315147.57.514.58.569.5كفر

سالم     63970 ابوالعينين احمد احمد الله الزيات منه 393019.514.5152018.5610كفر

طايل    63971 عبدالعزيز احمد طايل الزيات منى 362516.512.514.51914.569.5كفر

السقا    63972 كامل السيد ابراهيم الزيات ناديه 352115.513.5815.513.569.5كفر

الجوخي    63973 محمد عبدالمنعم بسيونى الزيات ندى 29.522.513.511815.513.589كفر

عزب    63974 مصطفى محمد مصطفى الزيات ندى 3828.5201414.51915.579.5كفر

شلمش    63975 السيد احمد محمد الزيات نسمه 372618.511.5111710.579.5كفر

بسيوني    63976 ابراهيم محمد بسيونى الزيات نعمه 3929.5191413.52017610كفر

الصياد    63977 محمد سليمان سليمان الزيات نورا 3412.516.57.58.51910.568كفر

الخولي    63978 سليمان ابراهيم فاروق الزيات نورا 31.519.512.5138.5161176.5كفر

البربري    63979 احمد غنيم ممدوح الزيات نورالله 37.52517.51311.517.51977.5كفر

عبيد    63980 محمد ابوشبانه عبدالودود الزيات نورهان 3730201313.5201999كفر

عموه    63981 محمد محمد عصام الزيات نورهان 36.529.520141216.51977.5كفر

الوشاحى    63982 احمد احمد محمد الزيات نورهان 332117.51210.5151987كفر

قاطون    63983 السيد محمد نصر الزيات نورهان 33.519.517.512.510.5141987كفر

سالم    63984 بدر بدر محمد الزيات نورين 25.514.51213101214.587.5كفر

ابوحمد    63985 ابراهيم محمد ابراهيم الزيات نيره 3727.517.5131417.51999.5كفر

منصور    63986 محمد عبدالغنى شعبان الزيات نيره 33.521.516131011.51777كفر

عموش    63987 السيد ابراهيم محمد الزيات هاجر 3321.56.512.57.571586كفر

الدين     63988 شهاب عبدالموجود محمد احمد الزيات هبه 342210107.57.51786كفر

عطية    63989 بسيونى على بسيونى الزيات هدير 38.53020151519.51465.5كفر
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عبيد    63990 عبدالنبى عبدالصمد السيد الزيات هناء 3423.512.5138.5171386.5كفر

الخولى    63991 احمد ابراهيم محمد الزيات هناء 2725.51012.57.5131476كفر

العبد   63992 محمد خليفه الزيات هند 3125.513.512.5814.516.578كفر

الكرت    63993 سليمان عبدالسلم نصر الزيات ولء 331511.513.58.513.51678كفر

شلمش    63994 محمد عبدالنبى سعد الزيات ياره 29.517.51012.57.56.513.575.5كفر

عموش     63995 محمد مصطفى عبدالعزيز الزيات ياسمين 39.5302014152019710كفر

فريج    63996 ناجى السيد متولى الزيات ياسمين 37.524.51812.512.515.51979كفر

الشريف    63997 عبدالمطلب عبدالسلم محمد الزيات ياسمين 3829.5201314.5201999.5كفر

ابوسيف    63998 محمد محمد مصطفى الزيات ياسمين 37.530201414.75201988.5كفر

الشرنوبي    63999 احمد ابراهيم عدس الزيات يسريه 28.59.55.54.56.551984.5كفر

عمارة   64000 اسماعيل اسماعيل الزيات ابراهيم 276.56113.51218.583.5كفر

شرف     64001 احمد الدين محى مروان الزيات ابراهيم 36.52519.513.513.5191854كفر

فراج    64002 احمد محمد السيد الزيات احمد 37151511.581616.565كفر

طه    64003 احمد محمد رمضان الزيات احمد 2651082.513.51543.5كفر

الجوهر    64004 عبدالوهاب السيد عبدالوهاب الزيات احمد 2911.51093131553.5كفر

نوفل    64005 على محمد على الزيات احمد 3015.5167.591616.552.5كفر

سعيد    64006 اسماعيل شعبان محمد الزيات احمد 34.58.51947.516.51842.5كفر

مصطفى   64007 رمضان نوفل الزيات احمد 24.5122054.25171282كفر

غطاس    64008 احمد الهادى رمضان الزيات الهادى 3824.519.51413.519.517.553.5كفر

ربيع    64009 رمضان محمد احمد الزيات ايمن 34.51516.510.581617.562.5كفر

ربيع    64010 ابراهيم ابراهيم اسماعيل الزيات ايمن 24.5151012.57.515.51752.5كفر

بهلول    64011 بسونى عبدالرحمن بسيونى الزيات بهاء 3727.519.751413.52018.564كفر

غنيم    64012 صالح حسانين عزت الزيات حسانين 36.5151383.515.51753.5كفر
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ربيع    64013 شعبان ابراهيم سمير الزيات حمدى 3315159316.51853.5كفر

نوفل    64014 احمد خضر جلل الزيات خضر 33.515168.53.515.517.554.5كفر

الوشاحي     64015 عبداللطيف احمد سيد رضا الزيات رمضان 35.56.5108.57.512.517.562.5كفر

الدين     64016 صلح عبدالغنى سليمان محمد الزيات سليمان 36.5918147.5141854.5كفر

الدين     64017 صلح بسيونى صبحى عصام الزيات صبحى 382118147.516.519.564كفر

حماد    64018 ابراهيم طه محمد الزيات طه 289.512.513.5511.51753كفر

الفرخ    64019 ابراهيم محمد رضا الزيات عبدالرحمن 337.511.51251018.553.5كفر

البري    64020 عبدالوهاب اسماعيل سعيد الزيات عبدالوهاب 3010.57107.513.51443.5كفر

منسى    64021 عبدالعزيز محمد ابراهيم الزيات عرفه 3421.51813.59.5191964.5كفر

ياسين    64022 احمد اسماعيل احمد الزيات عصام 39.53019.751415202055كفر

يونس    64023 محمد عبدالوهاب خميس الزيات عماد 3110.5105.55.51715.543كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد
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ابوطبل    64024 عبدالسلم سمير عبدالسلم الزيات كريم 3319.516.511818.517.552.5كفر

رمضان     64025 عبدالسلم محمد جلل اسامه الزيات محمد 31.511.5114915.51163كفر

عقل    64026 احمد محمد اسماعيل الزيات محمد 352218.513.51219.51365كفر

عمارة    64027 عبدالمعطى محمد ايهاب الزيات محمد 3623.516.51010.518.51556كفر

الصعيدى    64028 خليفه محمد رزق الزيات محمد 24.5964.57.5131043كفر

ربيع    64029 رمضان احمد رمضان الزيات محمد 341519.597.517.51763.5كفر

الكومى    64030 محمد اسماعيل رمضان الزيات محمد 2611.515.57.57.5151763كفر

ابراهيم   64031 محمد زكريا الزيات محمد 25.511.5458.514.513.546كفر

رمضان    64032 خميسمحمد عبدالسلم الزيات محمد 34261912122019.546كفر

البرى    64033 سعد السيد فتحى الزيات محمد 3418157.57.516.51545.5كفر

غنيم    64034 ابراهيم محمد محمد الزيات مصطفى 35.523.51010.5816.51645كفر

شنيار   64035 نصرعبدالعليم على الزيات مهنا 31153.55.57.515.51244كفر

يونس    64036 محمد عبدالستار ايمن الزيات مؤمن 29.51012431311.582.5كفر

الدين     64037 علء محمد بدوى ياسر الزيات يوسف 32.5164.589.516.516.565.5كفر

الوشاحى    64038 محمد سيداحمد اشرف الزيات اسراء 36181211917.51666.5كفر

الجمل    64039 ابراهيم رجب محمد الزيات اسراء 35.525.514.51210181655.5كفر

العظينى    64040 عبدالعزيز عبدالوهاب محمد الزيات اسراء 33.5151111.5517.51974.5كفر

الصعيدى    64041 عبدربه على جمال الزيات اسماء 2911151110.51811.554.5كفر

الدين     64042 صلح عبدالرحمن محمد خيرى الزيات اسماء 27.56.51710.510191274كفر

عمارة    64043 مصطفى على وليد الزيات الء 322010.5129.519.51755.5كفر

يوسف   64044 السيد رمضان الزيات امل 33.5151312.54.51916.565كفر

ربيع     64045 شعبان شعبان الدين نصر الزيات اميره 352419141019.51875كفر

صالح     64046 احمد امين صابر امين الزيات ايات 383018141519.519.575كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد
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البصال    64047 محمد كامل احمد الزيات ايمان 3925.517.51410.519.51867كفر

شويته   64048 محمد السيد الزيات ايمان 349.575.521514.555.5كفر

الخراشى    64049 مصطفى محمد عادل الزيات ايمان 27.596.58.551316.575.5كفر

سلم    64050 عبدالفتاح صبحى عبدالفتاح الزيات ايمان 31.51615.51191818.576.5كفر

سلطان   64051 كامل رجب الزيات ايه 35151010.53.518.51584.5كفر

رمضان    64052 محمد ابراهيم صبحى الزيات ايه 335.512.582.5171385كفر

الفقى    64053 ابراهيم فرج محمد الزيات ايه 351010.59.57.517.51985كفر

رمضان    64054 محمد عبدالغفار رضا الزيات بسنت 3721.517129.51919.584.5كفر

شلبى    64055 عيسى عبدالعزيز محمد الزيات حنان 37.51111.5118.518.519.584.5كفر

ربيع   64056 السيد اسماعيل الزيات دعاء 392513.5125.519.519.585كفر

علم   64057 توفيق سعيد الزيات دعاء 3828.5191312201586.5كفر

خليفه    64058 عبدالعزيز السيد محمد الزيات دعاء 38.53019.514.514.519.516.584.5كفر

متولى   64059 عبدالشافى متولى الزيات دنيا 35231514.7510.518.51785.5كفر

علم    64060 احمد السيد مصطفى الزيات دنيا 29.59.5107.5415.51586كفر

رميح    64061 عبدالقوى حسين عطيه الزيات رانيا 3717.51513.5121915.587كفر

الله     64062 حسب على رمضان محمد الزيات روميساء 3121.51510.512.51915.588.5كفر

شرف     64063 احمد الدين محى محمود الزيات ساره 35.5261911.5101819.588.5كفر

البحيري     64064 ابراهيم محمد عادل الزيات سماح 32.526.514.5108171677.5كفر

الجوهر    64065 عبدالوهاب السيد عبدالعزيز الزيات شاهده 36.527.519.513.51419.518.578كفر

ابوشبكة    64066 السيد محمد السيد الزيات شيماء 37.52620121319.51978.5كفر

نوفل    64067 رضوان رضوان بكر الزيات صباح 35.5151587.51918.578.5كفر

ابوطبل    64068 محمد محمد ابراهيم الزيات عل 36.5211545.515.518.578.5كفر

شنيار     64069 عبدالعليم عبدالله الدين حسام الزيات فاطمه 372318.513.58201979.5كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد
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حشيش    64070 حسين على على الزيات فاطمه 3317.5165.59.51916.589.5كفر

غنيم    64071 احمد محمد محمد الزيات فاطمه 393020151519.520910كفر

الوشاحى    64072 عبداللطيف سيداحمد صبحى الزيات فايزه 35241587.51415.577.5كفر

قمبر    64073 حامد سعد صبحى الزيات فرحه 37.52619.5128.51919.585.5كفر

رمضان     64074 محمد ابراهيم عادل الزيات فرحه 33.518107.53.5171175.5كفر

البصال   64075 عبدالوهاب عبدالحميد الزيات فرحه 1710633.5812.575كفر

رميح    64076 موسى عبدالمجيد نصر الزيات مروه 3929201313.52016.578.5كفر

رمضان    64077 جلل الدين حسام الزيات مريم 3826.51814.7513.52016.578.5كفر

سيداحمد    64078 عبدالقوى عبدالمعطى رضا الزيات منار 37.5281914.58.52015.578.5كفر

رميح    64079 موسى عبدالمجيد نصر الزيات منار 393019.51515201896كفر

الفقى    64080 محمد السيد احمد الزيات منال 26.5187.54.53.5131677كفر

بقر    64081 محمد محمد وليد الزيات منه 32151287.511.513.578كفر

الجلمدى    64082 عادل محمد مبروك الزيات ندى 3927.52014.513.519.515.587.5كفر

علم    64083 محمد جمعه مصطفى الزيات نرمين 31.518.510105.5101267كفر

غطاس    64084 حسن احمد حماده الزيات نها 255125211.5678كفر

منجود    64085 مرسى السيد رجب الزيات نوال 2915.5107.51.510.59.568كفر

عجيله    64086 على محمد رمضان الزيات نوران 34201913.510.519.51778كفر

الوشاحى    64087 احمد عبدالمنعم سعيد الزيات نوران 372218.5143.5161778.5كفر

حسين     64088 الحاج محمد احمد محمد الزيات نوران 38.53020151519.517.598.5كفر

البربرى   64089 رمضان اشرف الزيات نورهان 372819.514.511.519.51488.5كفر

ابوحسين    64090 على يوسف رأفت الزيات نورهان 361013117.514.51796.5كفر

يونس    64091 ابوالعنين محمد رمضان الزيات نورهان 810.565.5نصف267.51411كفر

الوشاحى    64092 سيداحمد عبداللطيف سيداحمد الزيات نورهان 3926.5191413.519.51878كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد
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النجار    64093 محمد عبدالعزيز محمد الزيات نورهان 352919.51414.5191978كفر

النجار   64094 داود اسماعيل الزيات هاجر 32.57.51313.5813.51278كفر

عماره     64095 الله فتح محمد حماده الزيات هاجر 36.5617.5117.5171277.5كفر

غنيم    64096 يوسف بسيونى اسماعيل الزيات هبه 3929.519.5141519.51678كفر

الوشاحى    64097 اسماعيل محمد رضا الزيات هدى 26.510.517117.5161588كفر

خليفه    64098 عبدالعزيز السيد هانى الزيات هدير 3727.519.75131412.51578كفر

مبروك   64099 محمد احمد الزيات هناء 31.517.518.594.51414.577.5كفر

البصال    64100 عبدالمجيد عبدالوهاب نبيل الزيات هناء 341512.512.53121167كفر

البربري   64101 سيداحمد سعيد الزيات ياسمين 2510.51010.55.56.513.566.5كفر

سيداحمد    64102 السيد سيداحمد سعيد الزيات ياسمين 2974.5327.51456كفر

عبدالعاطى    64103 حسن السيد سعيد المشتركة  ابراهيم ع الزيات أبيج 342314137.5181445.5كفر

فراج    64104 عبدالرحمن السيد سليمان المشتركة  ابراهيم ع الزيات أبيج 15.5611.59.521117.545كفر

محمدالديب   64105 رجب صبحى المشتركة  ابراهيم ع الزيات أبيج 13.597851710.554.5كفر

ابوالحسن    64106 محمد عرفه عبدالمقصود المشتركة  ابراهيم ع الزيات أبيج 33.51217112.519.751755كفر

حسن    64107 محمد ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم ع الزيات أبيج 38281812.59161762كفر

فياض    64108 السيد رشاد السيد المشتركة  احمد ع الزيات أبيج 8117.59213745كفر

فياض    64109 محمد اسماعيل حسن المشتركة  احمد ع الزيات أبيج 26.517.51212.541614.555.5كفر

زايد    64110 فرج عبدالمحسن فرج المشتركة  احمد ع الزيات أبيج 198.5710.5216855كفر

موسي    64111 محمد متولى محمد المشتركة  احمد ع الزيات أبيج 261512.5109.5171564كفر

رحيم    64112 عبيد شربينى يحى المشتركة  احمد ع الزيات أبيج 3826.515.511.510.519.51665كفر

فياض    64113 السيد احمد محمد المشتركة  اسلم ع الزيات أبيج 34.51916.5141519.51665كفر

فايد    64114 ابراهيم السيد رمضان المشتركة  اسماعيل ع الزيات أبيج 3625.51513.59.5181755.5كفر

فياض    64115 عبدالشافى فتحى عبدالجليل المشتركة  الحسن ع الزيات أبيج 3722.51813.512.518.51655.5كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد
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خضر   64116 رفاعى احمد المشتركة  السيد ع الزيات أبيج 38.5291813142018.575.5كفر

فياض    64117 محمد الشوربجى الشوربجى المشتركة  السيد ع الزيات أبيج 121511.511.5516.5766.5كفر

الجميل    64118 حامد مبروك عبده المشتركة  السيد ع الزيات أبيج 34.516.513.512.511.519.515.555كفر

الكحكي    64119 محمد السيد محمد المشتركة  السيد ع الزيات أبيج 8710115.512.5954كفر

حسن    64120 محمد احمد ابراهيم المشتركة  ايمن ع الزيات أبيج 2411.510.511.57.514.5755كفر

بدر    64121 ابراهيم عبدالمنعم البدراوى المشتركة  بدر ع الزيات أبيج 98.57.511512.5855.5كفر

شاهين    64122 بدير حسانين سامى المشتركة  بدر ع الزيات أبيج 35.517.517137.518.512.564كفر

حجاج    64123 يوسف على عبدالمنعم المشتركة  بسام ع الزيات أبيج 33.519.512135.51814.555كفر

مشعل    64124 السيد حسن سعيد المشتركة  حسن ع الزيات أبيج 28.51212134.5181493.5كفر

حجاج    64125 ابوزيد حسن ممدوح المشتركة  حسن ع الزيات أبيج 637.5410882غـكفر

حسن    64126 السيد عبدالنبى يوسف المشتركة  حسن ع الزيات أبيج 2715.510.511.55.5151484.5كفر

عبدالعال    64127 عبدالمطلب محمد عبدالمطلب المشتركة  حمدى ع الزيات أبيج 29.515.513.510.57.515.515.575كفر

عبدالعال    64128 ابواليزيد عبدالمنعم رضا المشتركة  خالد ع الزيات أبيج 251510115.51114.555كفر

زايد    64129 فرج عبدالمحسن لطفى المشتركة  خالد ع الزيات أبيج 26.516.51013.55.514.517.584.5كفر

عبدالعاطى    64130 حسن ابراهيم محمد المشتركة  خالد ع الزيات أبيج 38.5301913.514.519.51484.5كفر

ابوللي    64131 محمد رزق قطب المشتركة  رزق ع الزيات أبيج 14.511.559.55.512.517.562كفر

عبدالعال    64132 عبدالمطلب محمد عبدالمطلب المشتركة  رضا ع الزيات أبيج 31.514.51111.57.514.51683.5كفر

فياض    64133 عبدالعظيم احمد زغلول المشتركة  زياد ع الزيات أبيج 37.52717.512.512.5181173.5كفر

فياض    64134 بسيونى سعيد رضا المشتركة  سعيد ع الزيات أبيج 38.5301814152013.585.5كفر

بدر    64135 سليمان على بدر المشتركة  سليمان ع الزيات أبيج 38.526.519.513.514.5201585كفر

فياض    64136 عبدالشافى فتحى احمد المشتركة  سيف ع الزيات أبيج 27.5237.512.510.5181082.5كفر

حسن    64137 ابراهيم محمد مصطفى المشتركة  طه ع الزيات أبيج 36.526.516.51211.519.51685كفر

فياض    64138 محمد الشوربجى راضى المشتركة  عبدالبديع ع الزيات أبيج 11.517.51011.55.514.51174.5كفر
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النماس    64139 احمد احمد عبدالمعطى المشتركة  عبدالرازق ع الزيات أبيج 32231011.5918.514.585.5كفر

الترياقى    64140 على عبدالسلم حنفى المشتركة  عبدالسلم ع الزيات أبيج 26.5166.5135.516.51085.5كفر

واصل    64141 عبدالمنعم عبدالفتاح اسامه المشتركة  عبدالفتاح ع الزيات أبيج 38.528.518.5149.519.51275.5كفر

عمرو    64142 عبدالقادر محمد سعيد المشتركة  عبدالقادر ع الزيات أبيج 31.519131391811.585كفر

قيده    64143 عبدالمعز عبدالرحمن مصطفى المشتركة  عبدالمعز ع الزيات أبيج 23.512.56.5117.5161082كفر

حسن    64144 عبدالعزيز فوزى بهاء المشتركة  علء ع الزيات أبيج 2814.510117.515.515.583.5كفر

عبده    64145 موسى على صبحى المشتركة  على ع الزيات أبيج 281579.51015.51483.5كفر

فياض    64146 عبدالمجيد على عبدالسلم المشتركة  على ع الزيات أبيج 36.522.5151291813.583.5كفر

البدوى    64147 عبدالحميد محمد محمد المشتركة  على ع الزيات أبيج 282210.58.57.513.51584كفر

فياض    64148 على عبدالله عزت المشتركة  عمر ع الزيات أبيج 38.53019.51514.52016.574كفر

فايد    64149 عبدالرؤف عبدالرازق ياسين المشتركة  عمر ع الزيات أبيج 21197.512101315.584كفر

فياض    64150 عبدالعزيز فرج محمد المشتركة  فرج ع الزيات أبيج 25251011.511141484.5كفر

الشوربجى    64151 محمد السيد عبدالبديع المشتركة  محسن ع الزيات أبيج 1117.55.5910131274.5كفر

الكحكي    64152 محمد السيد ابراهيم المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 1216.558.58.512.51365كفر

فايد    64153 اسماعيل عبدالمجيد ابراهيم المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 14.516.5787.591543.5كفر

حجاج    64154 ابوزيد حسن ابوزيد المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 25.510.5107.57.510.513.552كفر

ابوعوف    64155 احمد عبدالرحمن احمد المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 2715105.757.511.514.562كفر

فايد    64156 محمد يعقوب احمد المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 30.512125.581215.563كفر

البدوى    64157 عبدالحميد محمد اسعد المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 39.53019.51415201884كفر

حسن    64158 عبدالله عبدالعال الهادى المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 7.515611.57.551352كفر

حسن    64159 محمد ابراهيم ايمن المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 38.5252014.514.5201976كفر

فراج    64160 قطب عبدالفتاح ايمن المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 11.51510107.57.517.573كفر

فايد    64161 احمد السيد ايهاب المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 2819.5121311161344كفر
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الديب    64162 شعبان ابراهيم حسنين المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 2116.577.57.561043كفر

سلم    64163 محمد على شفيق المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 1416.53.58.57.5811.552كفر

سالم    64164 محمد رمضان صبحى المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 37.525.5191415191353.5كفر

خضر    64165 السيد احمد عادل المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 17.517797.578.562كفر

جبر   64166 مؤمن عادل المشتركة  محمد ع الزيات أبيج واحد2.510.5657.5911.54كفر

خليل    64167 محمد رجب عاطف المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 10115.53.5366.562كفر

حمودة    64168 محمد حموده محمد المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 31.516.5137.58161572.5كفر

الجميل    64169 حامد عبدالعزيز محمد المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 15.55.535.55121042كفر

حمودة    64170 محمد محمد نبيل المشتركة  محمد ع الزيات أبيج 188.54.57.57.5131443.5كفر

دبور    64171 محمد عبدالحميد اسماعيل المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 38.527.51813.514.52018.554كفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3002

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالعال    64172 عبدالمطلب عبدالعال اشرف المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 2212107.59.5191454كفر

المنشاوى    64173 محمد سيداحمد جمعه المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 2710.547.54141053.5كفر

عمرو    64174 خليفه عبدالنبى رضا المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 19.57.5104.57.517.51664كفر

عقل     64175 فرج الله نعمه زين المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 29.58.51610.510181464كفر

حجاج    64176 حسن محمد سعيد المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 3517113.757.52014.585كفر

فياض    64177 اسماعيل احمد عادل المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 2.54.54.54.53.5121043كفر

حمودة    64178 عبدالرافع مصطفى عبدالرافع المشتركة  مصطفى ع الزيات أبيج 3827.51913.513.5201964كفر

المولى     64179 جاد رجب مؤمن جمعه المشتركة  مؤمن ع الزيات أبيج 3726.516.51314.52016.564.5كفر

واصل    64180 السيد صبحى السيد المشتركة  ناصر ع الزيات أبيج 12.58.533.5314.5963.5كفر

حسن    64181 ممدوح احمد طارق المشتركة  وائل ع الزيات أبيج 3828.519.751011.52018.564.5كفر

فايد    64182 محمد يوسف سعيد المشتركة  يوسف ع الزيات أبيج 1.59552.5واحد223.5كفر

واصل    64183 فهمى حلمى الصافى المشتركة  اسراء ع الزيات أبيج 3015554131642.5كفر

واصل    64184 ابراهيم نجيب صبرى المشتركة  اسراء ع الزيات أبيج 23.555.555.511.51244كفر

مشعل    64185 السيد حسن السيد المشتركة  اسماء ع الزيات أبيج 34.519137.55.516.51564كفر

دبور   64186 محمد جاد المشتركة  اسماء ع الزيات أبيج 34.517.51187.519.516.544كفر

عبدالعاطى    64187 حسن السيد جلل المشتركة  اسماء ع الزيات أبيج 33.59.512.59.59.51213.553كفر

عدس    64188 عبدالرؤف محمود عبدالله المشتركة  اسماء ع الزيات أبيج 35.519.51012.510.51616.563.5كفر

فايد    64189 سيداحمد محمود محمد المشتركة  اسماء ع الزيات أبيج 39.529.51714.514.7519.51563كفر

الضريح    64190 محمد سيداحمد ثروت المشتركة  امانى ع الزيات أبيج 22.55.542261442كفر

عدس    64191 عبدالرؤف فرج جمال المشتركة  امانى ع الزيات أبيج 34.52612.57.591615.554.5كفر

مرعى    64192 عبدالموجود ابراهيم عبدالموجود المشتركة  امانى ع الزيات أبيج 33.528.512.51413.519.518.566كفر

النجار    64193 عبدالواحد عبدالمحسن نبيل المشتركة  امانى ع الزيات أبيج 10.522623.5131553.5كفر

النبى     64194 حسب السيد توفيق محمد المشتركة  امنه ع الزيات أبيج 3422.5117.59.516.51764.5كفر
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عبدالعال   64195 ابراهيم رضا المشتركة  اميره ع الزيات أبيج 818.532.51.54.513.554.5كفر

الترياقى    64196 طه اسماعيل ابراهيم المشتركة  انجى ع الزيات أبيج 3223.5104.57.51416.543.5كفر

عبدالعاطى    64197 حسانين مبروك ايمن المشتركة  ايمان ع الزيات أبيج 32.527.513.5911161747كفر

فياض    64198 عبدالمجيد على جمال المشتركة  ايمان ع الزيات أبيج 3829.51512.513181676.5كفر
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رحيم    64199 عبيد شربينى خالد المشتركة  ايمان ع الزيات أبيج 321911.57.53.517.519.565.5كفر

فياض    64200 السيد سيداحمد عبدالعظيم المشتركة  ايمان ع الزيات أبيج 29.519.54.544131456كفر

قيدة    64201 فرج عبدالظاهر محمود المشتركة  ايمان ع الزيات أبيج 23.5291198.251814.585.5كفر

عبدالعاطى    64202 حسنين على عبدالله المشتركة  ايناس ع الزيات أبيج 31.518107.57.514.516.554كفر

حجاج    64203 ابوزيد حسن فرج المشتركة  ايه ع الزيات أبيج 34.52715.51312.516.516.573.5كفر

فايد    64204 ابراهيم شعبان محمود المشتركة  ايه ع الزيات أبيج 3425.512.59814.517.574كفر

ابراهيم    64205 حسن مرشدى مبروك المشتركة  تغريد ع الزيات أبيج 322315.57.57.512.515.554.5كفر

زايد    64206 محمود محمد ابراهيم المشتركة  حبيبه ع الزيات أبيج 383019.5131419.7516.585.5كفر

الجميل    64207 حامد محمد رضا المشتركة  حبيبه ع الزيات أبيج 2018104.57.59.515.575.5كفر

الجميل    64208 حامد مبروك سليمان المشتركة  حنان ع الزيات أبيج 393019.51515201684.5كفر

حسن    64209 عبدالعال كمال مفرح المشتركة  داليا ع الزيات أبيج 34.52912121018.515.574.5كفر

الديب    64210 عبدالله محمد فتحى المشتركة  دنيا ع الزيات أبيج 34.57.512.511.5819.751784كفر

عبدالعال    64211 عبدالمطلب محمد حمدى المشتركة  دينا ع الزيات أبيج 3828191414.5191975كفر

قطب    64212 عبدالله عبدالمنعم محمد المشتركة  رغده ع الزيات أبيج 271612.557.5121662.5كفر

زايد    64213 محمود محمد ابراهيم المشتركة  رنا ع الزيات أبيج 38.52818.51414.519.518.575كفر

قناوى    64214 عبدالمقصود حجازى عبدالمقصود المشتركة  زينب ع الزيات أبيج 2215109.57.511.517.582كفر

مشعل    64215 على محمد جبر المشتركة  ساره ع الزيات أبيج 32.524.5151212.518.51883.5كفر

سالم    64216 محمد محمد ابراهيم المشتركة  سلمى ع الزيات أبيج 34.52817.512.513.519.751885.5كفر

فياض    64217 احمد عبدالمنعم اشرف المشتركة  سناء ع الزيات أبيج 383017.510.514.751919.585.5كفر

عفيفى    64218 على على احمد المشتركة  شاهندا ع الزيات أبيج 33.521104.55.511.51684كفر

الدين     64219 جمال خيطر على على المشتركة  شهد ع الزيات أبيج 37.52917.59.5919.51884.5كفر

واصل    64220 فهمى حلمى الصافى المشتركة  شيماء ع الزيات أبيج 32.523.5125.57.51717.584كفر

دبور    64221 يوسف محمد جمال المشتركة  شيماء ع الزيات أبيج 3828131111.517.52075كفر
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العطار    64222 فهمى محمد سعيد المشتركة  شيماء ع الزيات أبيج 33.514.573.5واحد21.577كفر

حمودة    64223 عبدالرافع مصطفى سعيد المشتركة  شيماء ع الزيات أبيج 1610.56.5334.514.574.5كفر

حجاج    64224 عبدالعظيم شعبان رضا المشتركة  فاطمه ع الزيات أبيج 382616.58.510.518.519.585كفر

المالح    64225 عبدالمحسن محمد محمد المشتركة  فاطمه ع الزيات أبيج 39.53019.5141519.517.584.5كفر

عبدالوهاب    64226 مندور على هانى المشتركة  فاطمه ع الزيات أبيج 382916.51011.5191983كفر

عبدالعال    64227 عبدالمطلب حسانين محمد المشتركة  فرحه ع الزيات أبيج 38.52713.510.51317.51983.5كفر

اغا    64228 على حسن على المشتركة  مريم ع الزيات أبيج 33.52310.57.59.51617.583.5كفر

حسن    64229 ابراهيم عبدالعال الصافى المشتركة  منار ع الزيات أبيج 3628171212.516.51984كفر

الشريف    64230 عبدالقادر عبدالعظيم قدرى المشتركة  منار ع الزيات أبيج 3218135912.51874كفر

ابوللى    64231 محمد محمد محمود المشتركة  منه ع الزيات أبيج 15.59.57.52371584.5كفر

سلم    64232 غنا على غانم المشتركة  منى ع الزيات أبيج 1613753613.584كفر

الذهبى   64233 عبدالرحمن عباس المشتركة  مى ع الزيات أبيج 30.5171247.51212.574كفر

فياض    64234 على حسين محمد المشتركة  مى ع الزيات أبيج 36.5281312.5121917.574كفر

حجاج    64235 بيومى حسن مفرح المشتركة  مى ع الزيات أبيج 37.5251613131719.583.5كفر

حجاج    64236 عبدالعال عبدالقوى ابراهيم المشتركة  مياده ع الزيات أبيج 26.5206.57.512.516.519.573.5كفر

خليل    64237 ابراهيم على السيد المشتركة  نانسى ع الزيات أبيج 3215137.510.514.51874كفر

الديب    64238 رجب عبدالمنعم غالب المشتركة  نجلء ع الزيات أبيج 3522171010.5171974كفر

الكحكى    64239 محمد السيد محمد المشتركة  ندا ع الزيات أبيج 3326191010.518.51974كفر

الخراباتى    64240 حسن ابراهيم عبدالحكيم المشتركة  ندى ع الزيات أبيج 3826159.57.519.518.584كفر

نصير    64241 محمد عبدالمنعم عبدالله المشتركة  ندى ع الزيات أبيج 38261813.51519.518.573كفر

مرعى    64242 عبدالموجود ابراهيم محمد المشتركة  ندى ع الزيات أبيج 311513.59.57.515.51963.5كفر

مشعل    64243 على محمد امين المشتركة  نرمين ع الزيات أبيج 2094.57.55.511.518.563.5كفر

النجار    64244 عبدالمنعم ابراهيم محمد المشتركة  نرمين ع الزيات أبيج 3929.518.51213.5201963كفر
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فياض    64245 عبدالشافى فتحى حسانين المشتركة  ننسى ع الزيات أبيج 361815.5121116.51973كفر

فياض    64246 محمد اسماعيل احمد المشتركة  نورهان ع الزيات أبيج 21.56107.5391863كفر

حجاج    64247 بيومى حسن ابراهيم المشتركة  هاجر ع الزيات أبيج 875.55.54612.573كفر

فياض    64248 بسيونى برنسسعيد المشتركة  هاجر ع الزيات أبيج 35.521101112.514.51983.5كفر

واصل    64249 عبدالجواد فضل رضا المشتركة  هاجر ع الزيات أبيج 34181011.512.515.519.573.5كفر

واصل    64250 ابراهيم عرفه لزم المشتركة  هاجر ع الزيات أبيج 36.52519.751414.5191983.5كفر

حجاج    64251 محمد سعيد محمد المشتركة  هناء ع الزيات أبيج 31.524.5131011181974كفر

حجاج    64252 بيومى حسن محمد المشتركة  وداد ع الزيات أبيج 31.51511.5811171983كفر

ابوالعبد    64253 على عبدالقوى ابراهيم المشتركة  ياسمين ع الزيات أبيج 26.597.57.58.5131663كفر

عبدالله    64254 محمود عبدالهادى احمد الزيات ابراهيم 2916137.54171748كفر

عويضه    64255 عبدالعليم معروف احمد الزيات ابراهيم 13.57641.5121245.5كفر

ندا    64256 السعودى ابراهيم السعودى الزيات ابراهيم 382717.51313.5202048.5كفر

السيد    64257 الفرماوى عبدالمنعم محمد الزيات ابراهيم 19.513.558.5نصف34.516155كفر

عويضه      64258 الصاوى سليم عبدالفتاح الزيات ابوبكر 1616.566نصف248.5103.5كفر

عويضه      64259 سالم على حامد الزيات احمد 1213.554نصف205.553كفر

كشك    64260 حافظ زكريا خالد الزيات احمد 21.576.542136.545.5كفر

قنديل    64261 السيد محمود خالد الزيات احمد 3215487.514.512.556كفر

فوده    64262 محمود السيد رسمى الزيات احمد 39.5301914.512.519.518.548كفر

الصباغ    64263 عبدالقادر محمد صبحى الزيات احمد 32.51114.59.57.51515.558.5كفر

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3007

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

على    64264 عامر محمود عبداللطيف الزيات احمد 38.5291912.51419.518410كفر

غريب    64265 عبدالوهاب طلعت محمد الزيات احمد 13116.532108.546كفر

ضبون   64266 عبدالرحمن محمد الزيات احمد 2620.574.5311.514.555.5كفر

مسامير   64267 عبدالسلم محمد الزيات احمد 34.5251311.591816.547.5كفر

سلطان    64268 عبدالعزيز احمد محمود الزيات احمد 211510.57.53.51316.546.5كفر

مسامير    64269 عطيه جلل مرسى الزيات احمد 20.5187.57.54.5147.548.5كفر

قاسم    64270 محمد السيد مصطفى الزيات احمد 3527.51410.5515.51858.5كفر

قنديل    64271 عبدالجليل عبدالحفيظ مصطفى الزيات احمد 34.520107.53.512.51747كفر

ندا    64272 عبدالغفار محمد هلل الزيات احمد 25157.57.53.57.512.546.5كفر

سلم    64273 احمد عبدالجليل يسرى الزيات احمد 26.524104.52171759كفر

فوده    64274 محمود محمد عماد الزيات اسامه 26271692.51613.559كفر

فودة     64275 النصر سيف محمد ناصر الزيات اسامه 321810541317.554كفر

سلطان    64276 عبدالعزيز احمد ابراهيم الزيات اسلم 32.581222.51217.546كفر

شعلن    64277 عطيه محمود عطيه الزيات اسلم 2810123.52.51511.554كفر

احمد   64278 محمد محمود الزيات اسلم 23611.53.5415.513.555.5كفر

الفقي    64279 محمد يوسف محمود الزيات اسلم 2010.5113.5316.58.555كفر

العربى     64280 عوض اسماعيل محمد عصام الزيات اسماعيل 30.51610.55.52.515.514.556.5كفر

حبش    64281 عبدالحميد شعبان ابراهيم الزيات اشرف 321611.547.5181546كفر

عماره    64282 محمد محمد محمود الزيات اشرف 2.513.51355نصف251611.5كفر

الصباغ   64283 السيد بسيونى الزيات السيد 22.58.5102213.51443كفر

فوده    64284 محمد السيد صلح الزيات السيد 281574415.51344.5كفر

حجاج    64285 ابراهيم السيد ابواليزيد الزيات امير 28.51614.53.57.5141966.5كفر

ندا    64286 بسيونى جمال بسيونى الزيات جمال 392817.513.591917.558.5كفر

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3008

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الشنباري    64287 محمد عبدالموجود مهدى الزيات جمال 3015135.5517.51145كفر

قاسم    64288 محمد حامد احمد الزيات حامد 35.52310104.512.51756كفر

ابوسعد    64289 حموده حامد السيد الزيات حامد 3424114.5413.518.555كفر

قنديل    64290 ابراهيم حامد صبحى الزيات حامد 25126.523151644كفر

مراد     64291 حامد عطيه حامد عطيه الزيات حامد 22.51562.541712.555كفر

حبش    64292 احمد حامد متولى الزيات حامد 30.51510.51.52.51713.546كفر

سرحان    64293 على حسن على الزيات حسن 22.51262.5215.58.542.5كفر

طلبه    64294 حامد حسن محمود الزيات حسن 2615622.51416.554.5كفر

فوده    64295 محمود محمد محمود الزيات حمدى 29281053141554كفر

ابوجازيه    64296 بسيونى عبدالحى خالد الزيات حمزه 373015.5121219.51957كفر

واصل   64297 عبدالمنعم شحاته الزيات خالد 291177.54151855.5كفر

الشطلوي    64298 احمد عبدالرؤف صبحى الزيات خالد 28.58737.5141847كفر

حسين    64299 محمد على احمد الزيات رمضان 3327127.57.516.518.567كفر

قنديل    64300 احمد سامى ابراهيم الزيات سامى 3719171311.518.51846.5كفر

اغا    64301 عبدالقادر مصطفى رمضان الزيات سعد 30.54.554.58.51813.559كفر

قنديل    64302 احمد ابوزيد احمد الزيات سعيد 31.541012.5916.51248.5كفر

الصباغ    64303 ابراهيم فايز رسمى الزيات سعيد 29.567.52.57.517.517.547كفر

حميده    64304 السيد احمد ايمن الزيات صلح 32115.53.57.515.513.546كفر

عماره     64305 محمد احمد الله فتح الزيات صلح 22662.57.5151444.5كفر

الجيزاوى    64306 النشرتى محمود ناصر الزيات صلح 21.58.56.557.515.51657.5كفر

سلم    64307 عبدالمعطى عبدالحميد محمود الزيات طه 25.5115.54817.51258كفر

ابوسعد    64308 محمد عبدالهادى ياسر الزيات عادل 36.529.515121319.51768.5كفر

بريشه     64309 عطيه عبدالمنعم خالد الزيات عبدالحكيم 34.58.5107.57.5151578.5كفر
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محمد    64310 علي عبدالعزيز ابراهيم الزيات عبدالرحمن 3616.5124.581815.555كفر

الفقي    64311 فتوح عبدالرحمن ماهر الزيات عبدالرحمن 3718581018.514.568.5كفر

الهنداوى    64312 هنداوى محمد مصطفى الزيات عبدالرحمن 3510.510.53818.51655.5كفر

دومه   64313 عبدالرسول احمد الزيات عبداللـه 35.5514.5910.516.51659كفر

بريشه    64314 على محمود انور الزيات عبدالمنعم 30.5155.57.57.515.51646.5كفر

ابوالعل    64315 على عبدالونيس عبدالونيس الزيات علء 36.514.510.598.51617.559كفر

نعمان    64316 عبدالمجيد عبدالمجيد ماهر الزيات على 267.53.51.55.7513.515.555كفر

دومه    64317 ابراهيم على ناصر الزيات على 32.51910.57.551513.556كفر

اسماعيل    64318 عماره حسين مهدى الزيات عماد 16.5151044.5101254كفر

الديشي    64319 محمد عبدالحميد عبدالعزيز الزيات عمر 16.59102.54.51010.552كفر

عبدالغفار  64320 الحسينى الزيات عمرو 34.511.516.57.5319.515.559كفر

فوده    64321 يوسف عبدالوارث وجيه الزيات عمرو 34.515.517.57.54191359كفر

مسامير    64322 شحاته عبدالرحمن صبحى الزيات فتحى 36.522.517.514122014.5510كفر

ندا    64323 عبدالفتاح النادى علء الزيات فرج 3929.51914.515201548كفر

الصباغ    64324 عبدالجواد محمود ماهر الزيات قدرى 2815.516101118.514.547كفر

عبدالل    64325 محمود عبدالهادى عادل الزيات كريم 16.5156.52.5310.51146.5كفر

عيد    64326 عبدالحميد محمود احمد الزيات ماجد 38.528.519.513.5142018.558كفر

قنصوه    64327 فتوح محمد محمد الزيات مازن 3426.514.5125.7518.51356.5كفر

واصل    64328 احمد فتوح ابراهيم الزيات محمد 2713112.55.75151156.5كفر

مسامير    64329 محمد عبدالسلم احمد الزيات محمد 24.57.513.544.514.59.545كفر

الصباغ     64330 احمد ابوالفتوح محمد احمد الزيات محمد 26.59.5147.551617.565.5كفر

الشطلوي    64331 محمود محمود احمد الزيات محمد 37.527.517.5127.51919.559.5كفر

ابوسعد    64332 حموده حامد السيد الزيات محمد 3624.516.557.51614.544كفر
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الجمل   64333 محمدسعد توكل الزيات محمد 1514.545واحد2919.5142كفر

البهجي    64334 دسوقى حسين جمعه الزيات محمد 212.510.553واحد14.510.57.5كفر

ناصف    64335 احمد عبدالعزيز حسن الزيات محمد 33.518117.5517.51255.5كفر

عمران     64336 السيد عيد محمد حسين الزيات محمد 3225.5147.551814.546كفر

ابراهيم    64337 عبدالسلم محمد خميس الزيات محمد 35.519137.551616.557كفر

عبدالعال    64338 رمضان فتوح ربيع الزيات محمد 27111032.512.51654كفر

فوده    64339 الموجى محمد رضا الزيات محمد 3823.516.510111915.555كفر

ابوسعد    64340 حموده عبدالفتاح رمضان الزيات محمد 288.512321417.554كفر

عبدالغنى    64341 عامر السيد سامى الزيات محمد 31.59.510.583.515.51663.5كفر

بدران     64342 محمد احمد شعبان الزيات محمد 2815117.54.5151664كفر

حسن    64343 حسن محمد شعبان الزيات محمد 2512.5107.54.514.51653كفر

عبدالجيد   64344 عبدالقادر صباح الزيات محمد 23.57.575.551116.553كفر

فوده    64345 احمد محمد صلح الزيات محمد 3415148.541916.542كفر

ابوالعل    64346 على كامل عبدالصافى الزيات محمد 338.512.57.55.5151542.5كفر

ابوالعل    64347 على عبدالمقصود عبدالغفور الزيات محمد 329.5135.55.5151444كفر

عماره    64348 عبدالهادى السيد عبدالمنعم الزيات محمد 33.518.51614.5141912.574كفر

نعمان     64349 عبدالله عطيه محمد عصام الزيات محمد 28.51511.57.51.515.51464.5كفر

الفقي    64350 عبدالمجيد فتوح لطفى الزيات محمد 35.5151285.751916.554كفر

عبدالهادي    64351 خضر محمد مجدى الزيات محمد 37.517.51285.51816.552.5كفر

الشنباري    64352 محمود عبدالعزيز محمود الزيات محمد 28.5106.5231513.552كفر

حميده    64353 ابراهيم على محمود الزيات محمد 23.5126.51.5311.517.562كفر

حبش    64354 محمود قطب محمود الزيات محمد 39.53019.514152017.582.5كفر

ابوشوشة    64355 العيسوى احمد مصطفى الزيات محمد 31.521158.51019.517.554كفر
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سلم    64356 عبدالله فتوح مصطفى الزيات محمد 3320128.55.51916.544كفر

عماره    64357 ابراهيم كامل مصطفى الزيات محمد 25.511.5103.541514.544كفر

عبدالمقصود    64358 عبدالمجيد عبدالمنعم منصور الزيات محمد 382919.513.513.52018.552.5كفر

نعمان     64359 على محمود احمد الزيات محمود 217.541.548.51242كفر

بدوي    64360 عفيفى عبدالغنى احمد الزيات محمود 21.51558.57.5151045كفر

سلم    64361 احمد عبدالجليل جمعه الزيات محمود 32.524107.57.517.51656كفر

الصباغ    64362 ابراهيم فايز سعيد الزيات محمود 2212.554.57.5144.544كفر

مدين    64363 محمد فهيم عاطف الزيات محمود 2395.53.5815753كفر

دومة    64364 سليمان عبدالسلم محمد الزيات محمود 28.58.585814.51542.5كفر

بريشه    64365 على يونس محمد الزيات محمود 26.511.5107.510.514.51752.5كفر

سالم    64366 عبدالحميد محمود ابراهيم الزيات مصطفى 34.517.513.589.51610.552.5كفر

قنديل    64367 محمد احمد ناصر الزيات هشام 23.565.55.5917653.5كفر

الجيزاوي     64368 عبدالرحمن فؤاد صلح الزيات وليد 3015107.511.518544.5كفر

فوده    64369 محمد عبدالمجيد موعاز الزيات وليد 36.5261913.51419.51649.5كفر

عماره    64370 محمد يوسف محمود الزيات يوسف 22.51052312.51047كفر

سلم    64371 عطيه حامد فتحى الزيات اسراء 3728.5121011.51815.568كفر

ندا    64372 اسماعيل احمد محمد الزيات اسراء 36.519.510.59.59.518.515.562.5كفر

الشنباري    64373 حسن طه احمد الزيات اسماء 31151035.517.510.546كفر

الفقي      64374 الله فتح سعد رزق الزيات اسماء 39.529171313.5181366.5كفر

درويش    64375 عبدالقادر عبدالمنعم عبدالقادر الزيات اسماء 3420107.54.517.511.566كفر

البسيوني    64376 بسيونى عبدالسلم سعيد الزيات الء 37.527.518.514131918.5610كفر

قنديل    64377 السيد عبدالمنعم سمير الزيات الء 392918.513.512.518.516.568كفر

فوده    64378 محمد السيد محمد الزيات الء 39.528.51913.51419.51768.5كفر
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. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3012

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الصباغ    64379 عبدالباسط حمدى محمود الزيات الء 28.518.51333.51112.555كفر

الصباغ    64380 محمود كامل وليد الزيات الء 21.512.53.543.51010.574.5كفر

فوده    64381 محمد محمد محمود الزيات امل 30.59.5745.5111273كفر

جبر    64382 محمد سعيد احمد الزيات امنيه 37.527.518119.51816.582.5كفر

الجيزاوي    64383 محمد مبروك عبدالعزيز الزيات امنيه 2410103210.51372كفر

الفقي    64384 محمود حمدى وائل الزيات امنيه 37.529.51911.510.52017.587.5كفر

البهجي    64385 الدسوقى حسين جمعه الزيات اميره 211310.53.5314.513.572كفر

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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فوده    64386 عبدالحميد السيد محمد الزيات اميره 25156.532.511.51673كفر

درويش    64387 جمعه عبدالحميد محمد الزيات اميره 36.528.518.51112.518.51679.5كفر

قنصوه    64388 مصطفى السيد محمود الزيات اميره 382511.597.517.51587.5كفر

الصباغ    64389 محمود كامل مصطفى الزيات انجى 372815.5141419.515.589.5كفر

الجمل    64390 رجب فتحى رجب الزيات ايمان 27.516.511431216.573.5كفر

عمران    64391 حسن محمد رمضان الزيات ايمان 27.510.5103414.516.583كفر

الشطلوى    64392 السيد محمود رمضان الزيات ايمان 372014.512.512.51819.587كفر

الصباغ    64393 العشرى محمد عادل الزيات ايمان 39.524.515.511.5131918.588كفر

جابر    64394 محمد تهامى محمد الزيات ايمان 269105.52.51313.582كفر

فوده    64395 محمد عبدالمجيد محمد الزيات ايمان 383019.514.51519.7517.579كفر

سلطان    64396 عبدالعزيز محمد محمد الزيات ايمان 327.5102315.516.581.5كفر

نعمان    64397 محمود هاشم محمد الزيات ايمان 3212.5105.52.514.51352كفر

الفقى    64398 احمد صلح مهدى الزيات ايمان 392918141419.515.577.5كفر

فوده    64399 محمود السيد حسن الزيات ايه 3415102.52.5101474.5كفر

الصباغ   64400 حمدى عبدالباسط الزيات ايه 1013.571.5واحد321810.52.5كفر

الوكيل    64401 محمود محمود محسن الزيات ايه 3723118.54.51614.574.5كفر

علي    64402 عواض عبدالله خالد الزيات بدريه 3121.56.51.53121474كفر

نعمان    64403 عبدالحميد سعيد احمد الزيات بسمله 3927.51714.512.518.514.574.5كفر

علي    64404 سلطان على رضا الزيات جيهان 38.528.51513.512.51914.574.5كفر

مرسي    64405 عبدالشافى محمد احمد الزيات حبيبه 3518.5107.5815.51774.5كفر

قنصوه    64406 فتوح السيد فتوح الزيات حبيبه 36.526.515.511.512191876.5كفر

الجمل    64407 ابراهيم ابواليزيد فرحات الزيات حبيبه 33.525117.55.516.517.576كفر

عبدالتواب    64408 سليمان عبدالسلم مصطفى الزيات حبيبه 38.528.514.512919.51579كفر

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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الضو    64409 مصطفى عبدالوارث مصطفى الزيات حبيبه 362814111116.517.575كفر

سرور    64410 ابراهيم عبدالغنى شعبان الزيات حسناء 281810.57.58.515.512.576كفر

فوده    64411 محمد عبدالمجيد محمد الزيات حياه 372610.5141119.751476.5كفر

الفقي    64412 عبدالمجيد احمد عبدالمجيد الزيات دعاء 3622.511.5127.5101375.5كفر

عبدالمجيد    64413 مرسى عبدالحفيظ احمد الزيات دنيا 28.57.5102.54.5101374.5كفر

فوده    64414 عبدالحميد السيد سمير الزيات دنيا 30.52064.5312.513.574كفر

درويش    64415 ابراهيم عبدالله شاكر الزيات دنيا 36.5226.57.57.514.514.564.5كفر

فوده    64416 محمد عبدالمجيد شريف الزيات دنيا 13.564.5نصف17.52.532.52كفر

ندا    64417 الحمدى ابواليزيد عبدالفتاح الزيات دنيا 30.515552101575كفر

قاسم    64418 محمود عبدالمجيد محمود الزيات دينا 339.54.57.5210.514.585كفر

عبدالرحمن    64419 على عبدالفتاح محمد الزيات رنا 38.53013.513.510.5201777كفر

ندا    64420 عبدالقادر النادى ايهاب الزيات روزان 39.53020151519.7516.5710كفر

نعمان    64421 محمد عبدالشكور ابوالفتوح الزيات ساره 22.58.57.51.52.571063كفر

سلم    64422 حسن حمدى هلل الزيات ساره 392717.513.5151913.577.5كفر

ابوسعد    64423 شحاته مشحوت صبحى الزيات سلسبيل 332413.558.5101566.5كفر

الفرماوي     64424 السيد فرماوى عبدالقادر الزيات سمر 19.512.571.52.51.57.565كفر

عطيه    64425 عبدالسلم عبداللطيف عبدالسلم الزيات سمر 179102.52.527.565كفر

حميده    64426 شبل ابوالحديد محمد الزيات سمر 3020.513.55911.512.566كفر

الصاوي    64427 محمد صبحى محمد الزيات سها 38.524.515.51112161575كفر

حسن    64428 ندا احمد محمود الزيات سهيله 38.5301914.57.5191874كفر

ريشه    64429 بهنسي محمود عبدالعزيز الزيات شروق 392918.51312.519.51674كفر

السيد    64430 الفرماوي عبدالمجيد رزق الزيات شهد 3221.51437.5101666.5كفر

دومه    64431 ابراهيم فتوح معتمد الزيات شهده 3926.518.51413.519.51768.5كفر

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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البنباوى    64432 ابوزيد محمد ابوزيد الزيات شيماء 35.52919.510.5101917.569.5كفر

النمر    64433 عبدالونيس محمد حامد الزيات شيماء 38.526.51610.510.516.517.569كفر

يونس    64434 عبدالله عبدالغفار سعيد الزيات شيماء 37.524145.511.5151666كفر

عبدالواحد   64435 عبدالهادى شعبان الزيات شيماء 231111343.51365.5كفر

خميس    64436 بهنسى محمود صابر الزيات شيماء 3514.512.57.59131768كفر

الجيزاوي    64437 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الزيات شيماء 3622169.58161869كفر

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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ناصف    64438 عبدالهادي عبدالعزيز محمد الزيات شيماء 177104.57.56.51353.5كفر

الصعيدي    64439 سليمان عبدالعاطى جمعه الزيات صباح 38.5291611.58.517.51766كفر

الصباغ    64440 العشرى محمد رمضان الزيات غاده 362516.5117.5131976.5كفر

الجيزاوي    64441 عبدالمقصود عبدالغفار احمد الزيات فاطمه 3823.5189.55.751817.568كفر

قنديل    64442 عبدالغفار محمد عبدالغفار الزيات فاطمه 25.51614.55.57.51217.577.5كفر

الصباغ   64443 احمد صلح الزيات ملك 37221411.5912.51967كفر

قنديل    64444 احمد سامى جمعه الزيات منار 24.511102.55.5415.565.5كفر

فوده    64445 محمد عبدالمجيد محمد الزيات منار 38.52917.514.513.52017.5610كفر

عمران    64446 محمد ابراهيم الله الزيات منه 38.5291814.515201489.5كفر

قنديل     64447 محمد السيد اشرف الله الزيات منه 3823.51513.511.519.517.579.5كفر

جوده      64448 محمد محسن سليمان السيد الله الزيات منه 28.58.567.57.51316.557.5كفر

عويضه     64449 محمد صبحى هلل الله الزيات منه 3426107.57.51517.567كفر

على     64450 عباسعطيه يوسف الله الزيات منه 39.52919.51414.519.518710كفر

الشطلوي     64451 محمود فتوح محمود الزيات نجلء 39291714131919710كفر

مسامير    64452 محمد عبدالسلم ايمن الزيات ندى 24934.55.5101076كفر

الهجان    64453 رجب السيد بسيونى الزيات ندى 281073481064.5كفر

طلبه   64454 حسن محمود الزيات ندى 21.5744.57.53.51245.5كفر

فوده    64455 مرسى عبدالحفيظ هشام الزيات ندى 31151048121456كفر

عويضه    64456 محمد السيد جوده الزيات نرمين 31125.54.57.511.516.564.5كفر

ناصف    64457 عبدالحفيظ كامل وحيد الزيات نسمه 34156.5119111468كفر

عويضه    64458 عبدالحميد عبدالحميد اشرف الزيات نهى 34.516102.55131965كفر

ندا    64459 ابوطالب على شعبان الزيات نورا 26363.52.57.511.566كفر

ابوسعد      64460 عبدالرحمن الهادى عبد الرازق عبد الزيات نورا 39.5302014.51519.7517.5710كفر

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد

. أ/   ت الفقى خيرى الشهيد
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الوكيل    64461 عبدالحميد محمد ماهر الزيات نورا 30.57102.53.511.51365كفر

الجمل   64462 جوده احمد الزيات نورهان 3824.510.51312171667كفر

على    64463 عباسسلطان احمد الزيات نورهان 372517.510.51118.515.556.5كفر

الجمل    64464 عبدالمجيد عبدالمجيد ناصر الزيات نورهان 31.510123.53.51113.557كفر

الوكيل    64465 عبدالحميد محمد عبدالحميد الزيات نيرمين 30.59.510.52.54.516.517.565.5كفر

صالح    64466 محمد صالح احمد الزيات نيره 382515.58917.515.563.5كفر

نعمان    64467 عبدالمجيد عبدالمجيد خالد الزيات نيره 37.528.518.511.510.519.516.578كفر

عقيله    64468 سليمان محمد السيد الزيات نيفين غـغـغـغـغـغـغـغـغـكفر

سلم    64469 ابراهيم عطيه ابراهيم الزيات هاجر 37.52416431617.568كفر

دومه    64470 سليمان عبدالسلم سامى الزيات هاجر 39.53019.51315191778كفر

عماره   64471 شبل شريف الزيات هاجر 36.529.51399.51917.565كفر

ندا    64472 ابوالعنين محمد شعبان الزيات هاجر 26.511.5107.52.5111655كفر

فوده    64473 محمد السيد محمد الزيات هاجر 393019.513.51519.518.567.5كفر

ابوالعل    64474 على عبدالمقصود عبدالرسول الزيات هبه 3215732.51218.556كفر

واصل    64475 عبدالبارى محمد مصطفى الزيات هدير 30.52011.52.53.514.51765كفر

قاسم    64476 محمد حامد محمد الزيات هنا 3828.5157.55.515.51767.5كفر

سلم    64477 عبدالحفيظ محمد علءالدين الزيات هناء 3721114214.517.556كفر

قنصوه    64478 فتوح السيد محمد الزيات هند 38.5291812918.517.556كفر

فارو    64479 عبدالمقصود السيد محمد الزيات يارا 2213644111545.5كفر

عويضه    64480 عبدالقوى محمد رمضان الزيات ياسمين 39.527.5177.511.518.51969كفر
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حسين    64481 محمد على عثمان الزيات ياسمين 37.520.514.58.57.516.51956كفر

فوده    64482 عبدالقادر عبدالفتاح عيد الزيات ياسمين 34.52013931717.556كفر

الصعيدي    64483 عطيه على فوزى الزيات يمنى 39.52716.5109181656كفر

الجمل    64484 احمد مختار محمد الزيات يمنى 37.527191514.5201966.5كفر

عبيد    64485 ابراهيم محمد محمود الزيات ابراهيم 382514.57.5514.51245.5كفر

هلل   64486 محمد ابراهيم الزيات احمد 38.522.51710916.51753كفر

شرف   64487 عبدالقادر حسن الزيات احمد 38.5241651013.515.562كفر

ابراهيم   64488 كامل خالد الزيات احمد 35.51513.567.518.51562كفر

زايد   64489 سعد رمضان الزيات احمد 29157.57.52121262كفر

الطملوى   64490 احمد شريف الزيات احمد 3928201314.519.751644كفر

عدسصقر   64491 عبدالرحمن الزيات احمد 3928.51913.51519.51465.5كفر

النورج   64492 احمد عيد الزيات احمد 38.527.5151111.51817.565كفر

سعد   64493 عبدالمنعم عيد الزيات احمد 32.5157.5235.51152.5كفر

ععلي    64494 عبدالسلم ابراهيم كرم الزيات احمد 36.51518131216.516.554.5كفر

البنبى   64495 عبدالهادى ماهر الزيات احمد 3522151211171755.5كفر

البنبى   64496 صلح محمد الزيات احمد 39.52713.513.51117.51453.5كفر

البسيونى   64497 عبدالحفيظ محمد الزيات احمد 352313.581016.51743.5كفر

الفار   64498 فتوح محمد الزيات احمد نصف104واحدواحد10.53.531.5كفر

النورج   64499 سليمان منصور الزيات احمد 39.527.51914.515201454.5كفر

مندور   64500 عبدالعظيم نصر الزيات احمد 3517.5127.5515.51473كفر

عيسى   64501 عدلن محمد الزيات اسلم 36.510.5145.5414.51346كفر

الجزار   64502 بسيونى عبدالرحيم الزيات بسيونى 38.528.518121319.751677كفر

خطاب   64503 شعبان الدسوقى الزيات شعبان 39.5281912132015.577.5كفر
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سلم   64504 سالم رأفت الزيات عادل 35.525124.57.511.51476.5كفر

زايد   64505 عبدالمنعم شعبان الزيات عبدالمنعم 3824.517.511.57.5171866.5كفر

ابودره   64506 عبدالعزيز رضا الزيات عمرو 35.51812.57.57.5131576كفر

منصور   64507 عبدالجليل فتحى الزيات فرج 39.5282013.515201575.5كفر

السلح   64508 محمد ابراهيم الزيات محمد 3517.510109.51010.585كفر

مندور   64509 ابوالنصر احمد الزيات محمد 3625.51059141495كفر

عيد   64510 فتوح احمد الزيات محمد 39.5292013.5142018.595.5كفر

دعميش   64511 طه السيد الزيات محمد 2574.51.52.52.515.575كفر

عيد   64512 بديع رأفت الزيات محمد 39.529.5151413.5171866كفر

الجزار   64513 الرفاعى صبحى الزيات محمد 37.519.5158.5101815.583كفر

عيد   64514 عبدالحفيظ صبحى الزيات محمد 38.529.52014.51519.51885.5كفر

هاشم   64515 سميح عبدالسلم الزيات محمد 3825.515.57.58.516.51567كفر

عبدالغفار    64516 محمد عبدالغفار على الزيات محمد 38.52919.513.51519.516.576.5كفر

على    64517 عبدالسلم ابراهيم عيد الزيات محمد 22.57.55.52.53.571286.5كفر

عيد   64518 حسن قطب الزيات محمد 3384.53.54.511.512.576كفر

منصور    64519 ابوالنور محمد مصطفى الزيات محمد 361812.51012.517.51679كفر

البمبى   64520 فتحى هاشم الزيات محمد 37.519.511.57.58.512.515.569كفر

عبدالستار   64521 محمد ياسر الزيات محمد 382216.57.59.51014.578.5كفر

دعميش   64522 على ماهر الزيات محمود 3215.57.5223.51277كفر

زايد   64523 عبدالله محمد الزيات محمود 38.527.519.51413.52016.586كفر

البنبى   64524 احمد صبحى الزيات مصطفى 3818.5107.57.514.513.575كفر

البسيونى   64525 صبرى السيد الزيات هادى 3321.5107.54.51411.575كفر

زايد   64526 محمد صبحى الزيات اسراء 3324107.53.5111275.5كفر
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هاشم   64527 محمود محمد الزيات اسراء 362311.51214151277.5كفر

سليمان   64528 محمد السيد الزيات اسماء 38.526.514.513.512.5201687كفر

عيد   64529 حمدى سعيد الزيات اسماء 33.52111.57.54.51414.557كفر

عيد   64530 محمود صبحى الزيات اسماء 3722.5157.54.513.51669كفر

محمود   64531 عزب اشرف الزيات اشرقت 393019.514.515201658كفر

زايد    64532 احمد السيد احمد الزيات اكرام 383018.5141419.515.568كفر

داود   64533 محمد شعبان الزيات امنيه 3927.515.51514.51915.5810كفر

مندور   64534 ابوالنصر احمد الزيات اميره 38.5301915152016.5910كفر

زايد   64535 سعد رضا الزيات اميره 38291813.51518.515.599كفر

فتيانى    64536 محمد على حسين الزيات انوار 35.528191312.5191378كفر

صقر   64537 سرور هشام الزيات ايمان 3926.519141419.51269كفر

البنبى   64538 عيد ايمن الزيات ايه 362012.58.58111076كفر

البنبى   64539 محمد شبل الزيات بسمه 38.527.517.5141219.514.568كفر

زايد   64540 عبدالله احمد الزيات بسنت 40301914152015.589.5كفر

سالم   64541 ابراهيم السيد الزيات حبيبه 3628.516129.5181077.5كفر

عيد    64542 عبدالعاطى ابراهيم سعد الزيات حنان 38.52917.513.5152014.577كفر

السوسانى   64543 ابواليزيد جمعه الزيات خضره 3825.512.51312141277كفر

طعيمه   64544 قطب فوزى الزيات دينا 276.510.524.5510.577كفر

الشرقاوى    64545 على على ايمن الزيات روان 3424.512.55.54.5816.585.5كفر

داود   64546 سليمان محمد الزيات روان 37.517.5103311.515.575.5كفر

الجزار   64547 عبدالعظيم احمد الزيات ريهام 38.52616.513.5152014.586كفر

هاشم   64548 محمود سعيد الزيات سمر 38.510.511.5128.518.510.586كفر

صقر   64549 على محمد الزيات سهيله 3929.519.514.514.519.513.586كفر
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صقر   64550 رجب هاشم الزيات سهيله 38.5291914.514.519.7514.596.5كفر

البنبى   64551 عبدالهادى رضوان الزيات شروق 37.5291914.5151916.596.5كفر

طعيمه   64552 فوزى حسين الزيات شيماء 3516.51047.51312.595كفر

عبيد   64553 مصطفى صبحى الزيات صفيه 38.527.519.514.512.519.515.588كفر

البسيونى   64554 عبدالله حمدى الزيات فرح 28.585واحد2911.5102كفر

الله    64555 فتح محمد فتحى الزيات فرح 3818.514.51311191165كفر

حنا    64556 عطيه عزيز نبيل الزيات مارى 36.5221912.51419.52085كفر

البنبى   64557 عبدالمنعم ذكى الزيات ملك 36.526.516141319.7514.585كفر

عامر   64558 محروس طاهر الزيات مياده 39151710.58.5181375كفر

البسيونى   64559 عبدالحفيظ نصر الزيات ميرنا 3928.51914.51519.51788.5كفر

درويش   64560 السيد منصور الزيات ناريمان 37.523.51387.5151685كفر

يوسف   64561 سمير احمد الزيات ناهد 281110.57.54.511.58.583كفر

درويش   64562 السيد مصطفى الزيات ندى 3818.511.59.59181675.5كفر

عيد   64563 ابوالنصر حامد الزيات نرمين 36.51712.57.54.513.514.565.5كفر

زايد   64564 ابوالعنين صبحى الزيات نسمه 33.515101.549.51055كفر

سلم   64565 سالم عادل الزيات نور 32151045111451.5كفر

الشقر   64566 عبدالظاهر رجب الزيات نورا واحد35.56103212.516.56كفر

عتمان    64567 شحاته بدر شحاته الزيات نورهان 7.59.51361.5واحد26.57.57.5كفر

النورج   64568 على زغلول الزيات هدى 34910.591010.51375كفر

المصرى    64569 على امام نجاح الزيات هديل 392620141519.51866كفر

ابراهيم   64570 عبدالفتاح مرزوق الزيات ابراهيم 361713.55.54.518852كفر

بيومى    64571 عبدالمجيد بيومى الشحات الزيات احمد 39281814132015.579كفر

الفقى    64572 عبدالغنى شعبان رمضان الزيات احمد 158101.53.513.57.552.5كفر

. أ    ت العداديه اخشا كفر

. أ    ت العداديه اخشا كفر

. أ    ت العداديه اخشا كفر

. أ    ت العداديه اخشا كفر
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الشناوي /    حسن محمود الشهيد
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عبدالرحمن    64573 عبدالمجيد عبدالعزيز عزت الزيات احمد 32.57.5147.54171352.5كفر

القزاز    64574 محمد احمد محمد الزيات امجد 246101.51.510.510.562كفر

زايد    64575 عبدالله عبدالحميد صبحى الزيات حامد 3411104.5216.51265.5كفر

ابراهيم    64576 عبدالقادر حمدى ابراهيم الزيات حمدى 32.51113.543.51413.545كفر

سعد    64577 فرج سالم وائل الزيات سالم 39.52919.51514201769.5كفر

اللفى    64578 احمد صلح محمد الزيات صلح 25.510107.53.5126.565كفر

عبدالمجيد   64579 فرج عاطف الزيات فرج 58.552.5نصف2697.53.5كفر

الدبركى   64580 عبدالقوى اسماعيل الزيات محمد 51152صفر267.5102.5كفر

المكاوى    64581 محمود احمد حسانين الزيات محمد 10.510.552نصف27.55.5102كفر

زايد    64582 الدسوقى محمد راشد الزيات محمد نصف3726.51810.5819.515.56كفر

الدبركى    64583 عبدالسلم على عبدالله الزيات محمد 3617177.55.5171252.5كفر

موسى    64584 محمود حنفى محمود الزيات محمد 279.5103291052كفر

اللفى    64585 احمد صلح ممدوح الزيات محمد 382318.5131019.515.555.5كفر

الفقى    64586 عثمان رسمى ياسر الزيات محمد 327.56.54512.510.553.5كفر

بلل    64587 محمد عبدالمجيد سعيد الزيات محمود 39.525.518.513.514.5201668.5كفر

موسى    64588 محمود حنفى عاصم الزيات محمود 161.5102.5377.555كفر

المخزنجى    64589 محمد شعبان فتحى الزيات محمود 10.54.51042.567.565كفر

الدبركى   64590 السيد شعبان الزيات مصطفى 381718.5129.519.51673.5كفر

بيومى    64591 محمود محمد محمود الزيات مصطفى 2353.52.538.5453.5كفر

ابوحسين   64592 مصطفى مصباح الزيات مصطفى 275104.52.5101053.5كفر

القزاز    64593 عبدالعال سلمه حسن الزيات اميره 29.5811.57.55.511.512.563.5كفر

عبدالمجيد   64594 فرج عاطف الزيات امينه 31.56102.53.511.51353.5كفر

الشعشاعي   64595 محمد رجب الزيات ايمان 341517.59.5818.512.555كفر

الشناوي /    حسن محمود الشهيد
الشناوي /    حسن محمود الشهيد
الشناوي /    حسن محمود الشهيد
الشناوي /    حسن محمود الشهيد
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بلل    64596 محمد عبدالمجيد رضا الزيات جهاد 3929.516.513.51419.51376كفر

شاكر    64597 محمد عبدالله هانى الزيات جهاد 3824.51310.51017.51375.5كفر

الدبركى   64598 فاروق طارق الزيات حبيبه 31.51511.544.51712.565كفر

الطويل   64599 المحمدى ناصر الزيات دينا 2.55.513.541.5نصف22.53.55.5كفر

عيد   64600 محمد رضا الزيات رانا 3919.516127.51912.565كفر

الهنداوى    64601 محمد موسى شعبان الزيات رقيه 3615123.52.51514.554كفر

عبدالسلم    64602 عبدالله عبدالسلم ابراهيم الزيات روان 32.59.5101.52.591151.5كفر

وافى    64603 حميده رحومه جمعه الزيات روان 37.5221610.57.51713.573كفر

معتوق    64604 السيد محمد وليد الزيات روان 298.5107.5312.51182.5كفر

حميده   64605 رضوان حميده الزيات ريم 362914.51314191873كفر

الطويل    64606 عبدالمعطى سالم عبدالمنعم الزيات سلمى واحد21.55.54.531.58.515.56كفر

سالم    64607 مصطفى فتحى خالد الزيات سهيله 3929.52015152020910كفر

الطودى    64608 محروس عرفه شريف الزيات سهيله 3921131313.516.518.586.5كفر

عبدالمجيد    64609 حسن محمد سعيد الزيات شروق 38.52815.514.7511.52015.585كفر

زايد    64610 عبدالله عبدالحميد سعيد الزيات شيماء 361010.57.5512.516.575كفر

خشب    64611 السيد عبدالله عباس الزيات عل 3721.513.5128.51916.586.5كفر

موسى    64612 محمود حنفى عونى الزيات عل 3822.511.512.513171793كفر

عثمان    64613 محمود ابراهيم حسن الزيات فاطمه 2611.510.58.57.581896كفر

اللفى    64614 احمد صلح عزت الزيات فاطمه 37.5271914152018.5810كفر

الصباغ    64615 حسين عبدالمجيد السيد الزيات مروه 38.529.51913.5142018.5910كفر

عيد   64616 الشحات محمد الزيات منار 3219.5197.55.51812.567كفر

الشبراوى   64617 حموده صبحى الزيات منال 30.513633.5131895كفر

سرور    64618 عبدالقادر حمدى سرور الزيات ناديه 289.56.53310.517.574كفر
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الهنداوى    64619 محمد احمد صابر الزيات نرمين 25146.524.51.514.563كفر

ذهنى    64620 مصطفى فوزى رضا الزيات نورا 25978.57.516.513.565كفر

ابوعمر    64621 محمود محمد وائل الزيات نورا 3.513.517.575نصف27.587.5كفر

البحراوى   64622 ابراهيم سمير الزيات نيره 3313.5117.57.516.517.575.5كفر

جاروده    64623 احمد ابراهيم عاشور الزيات هاجر 39.5301915152018.5810كفر

عمارة   64624 عبدالعظيم معوض الزيات ابراهيم 3320.516.511.51017.51174كفر

حجازى   64625 عبدالشافى ابراهيم الزيات احمد 3424.516.511.511.51813.575.5كفر

حماد    64626 اسماعيل سعد اسماعيل الزيات احمد 30.5201688.252013.5910كفر

الحمامى   64627 جابرمحمد السيد الزيات احمد 3118.51611.5917.512.574كفر

عيد    64628 صباح محمود حمدى الزيات احمد 3829.52013.514.75201777كفر

سرحان   64629 عبدالحميد مجدى الزيات احمد 3624.515.512.511.519.517.566.5كفر

العنانى    64630 محمد حسن محمد الزيات احمد 33.522.51512.5121915.565كفر

خليفة    64631 ابراهيم صبحى محمد الزيات احمد 3626.5181313.51915.576.5كفر

سرور    64632 محمد عبدالسيد محمد الزيات احمد 321314.512919.515.574.5كفر

الشطلوى    64633 على محمد محمد الزيات احمد 38.529.52013.5152019.585.5كفر

البحيرى    64634 معوض يوسف محمد الزيات احمد 3619.517121217.51364كفر

العربى    64635 محمود رياض محمود الزيات احمد 35212012.51218.51864.5كفر

عمارة    64636 معوض عبدالعظيم محمود الزيات احمد 36.5272014.513.52015.564.5كفر

عيد    64637 على على محمود الزيات احمد 37.52818.5131219.517.567.5كفر

عيد    64638 على محمود محمود الزيات احمد 372614.514.512.52016.584كفر

حسن    64639 عطيه اسماعيل هانى الزيات احمد 3627.5181413.52017.583.5كفر

العربى    64640 عبدالقادر عبدالقادر وحيد الزيات احمد 30.525.51411.59.5161474.5كفر

البدرى   64641 محمد يسرى الزيات احمد 26141388.514.51462كفر
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عباس    64642 احمد محمد محمود الزيات اشرف 2511.5108.55127.564كفر

عيد    64643 مصطفى السيد السيد الزيات اكرم 33.52415.58418.51265.5كفر

الطنوبى    64644 عبدالعاطى سعد احمد الزيات حمدى 38281914.7592013.566.5كفر

القويسنى    64645 محمد محمد احمد الزيات طارق 39.5302098.251915.589كفر

البندراوى    64646 على محمد على الزيات عادل 382419.511.510.519.515.556.5كفر

هلل    64647 القطب سلمه ابراهيم الزيات عبدالرحمن 36.5239.510101516510كفر

عيد    64648 محمد صبحى احمد الزيات عبدالرحمن 30.52616.565.7518.515.567كفر

الشرقاوى    64649 محمد معوض احمد الزيات عبدالرحمن 39.5292014.5152017.567.5كفر

عيد    64650 محروس عبدالعزيز السيد الزيات عبدالرحمن 35.523.511.56.52.51815.567كفر

البرماوى    64651 محمد محمد ايمن الزيات عبدالرحمن 352616.557.51716.566.5كفر

عمارة    64652 حسن محمد مصطفى الزيات عبدالرحمن 39302014152017.569كفر

عبدالجواد    64653 محمد سعد وليد الزيات فارس 38.527188.756.51915109كفر

ابوسعيدة    64654 احمد محمد احمد الزيات محمد 3729.51912.513.52015.568كفر

الشرقاوى    64655 محمد مسعد احمد الزيات محمد 3622163.52.5191767.5كفر

عباس    64656 احمد محمد اشرف الزيات محمد 28.5651.51.5912.555.5كفر

الحمامى    64657 محمد جابر السيد الزيات محمد 2797.51.5310.513.566.5كفر

العنانى    64658 عبدالكريم محمد السيد الزيات محمد 38.53017.511.514201967كفر

ابوسعيدة    64659 محمد شعبان ايمن الزيات محمد 352615.511.512.5201977.5كفر

عيد    64660 على احمد حلمى الزيات محمد 37127.5107.51814.567.5كفر

عمارة    64661 حبيب عبدالمنعم حلمى الزيات محمد 35.525.5171410.518.51758كفر

العربى    64662 ابوبكر السيد حمدى الزيات محمد 31.51314.513.510181568كفر

خليفة    64663 رمضان محمد رمضان الزيات محمد 3729.51914.515201669كفر

يونسحجازي   64664 علء الزيات محمد 392719.51514.519.51678كفر

بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
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بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
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عيد    64665 احمد محمد محمود الزيات محمد 382718.514101915.579كفر

السعداوى    64666 محمد احمد رجب الزيات محمود 3930181414.519.519.587.5كفر

عيد    64667 محروس لطفى محمد الزيات محمود 39.53019.51515201788كفر

ابوسعيدة   64668 مصطفى جابر الزيات مصطفى 352717.513.514.519.515.577.5كفر

عيد    64669 على محمود محمود الزيات مصطفى 382918.513.51519.51777كفر

عيد    64670 المرسى محمود محمد الزيات معاذ 382919.513.51519.51988.5كفر

مرجان   64671 منصور محمد الزيات منصور 37.52719.51413.519.51678كفر

عيد    64672 عبدالرحيم السيد عماد الزيات مهاب 38281914141916.579كفر

بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
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عبدالجواد    64673 ابراهيم صبحى السيد الزيات ياسر 37.526.519.514.51119.51779كفر

عيد    64674 البهى امين امين الزيات يوسف 3826.5191510.51912.567.5كفر

الله     64675 فتح احمد على محمد الزيات اسراء 28271110.57.51213.579.5كفر

الشرقاوى    64676 محمد معوض محمد الزيات اسراء 39.5301813.5152017.579.5كفر

عيد    64677 عبدالرحيم السيد محمود الزيات اسراء 39.5301914.5152017.589.5كفر

عماره    64678 عبدالفتاح عماره حسن الزيات اسماء 372617.51314.5201879كفر

مرجان    64679 محمد منصور ابراهيم الزيات الء 39241813.5122016.5810كفر

عيد    64680 محمود حسن عماد الزيات الء 39302012.513.52018.5810كفر

الشرقاوى    64681 محمد معوض محمد الزيات الء 39.530191514.52019810كفر

ابراهيم    64682 عطيه نوفل محمود الزيات الء 3923.513.587.52017.588كفر

عدس   64683 محمود عاطف الزيات امانى 39.53019.515152017.589كفر

حسين    64684 جوده متولى عفيفى الزيات اميره 3922.517.57.5819.515.579.5كفر

عماره    64685 على مرسى على الزيات اميره 3824147.57.5201478كفر

عمارة    64686 الصباحى فتحى فتحى الزيات اميره 382919.514.5152018810كفر

عدس    64687 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الزيات حياه 39.5302015152019.589.5كفر

عيد    64688 محمد حسن بهاء الزيات خديجه 38.525.511.5131319.51689.5كفر

درويش    64689 محمد حمدى عادل الزيات دينا 3819.510117.52016.579.5كفر

عماره    64690 حسن محمد محمد الزيات رقيه 392818.51210.52016.587.5كفر

خطاب   64691 محمود محمد الزيات رينادا 3521107.581815.559كفر

ابوسعيدة    64692 محمود حسن حاتم الزيات ساندى 39.5302015152019.5810كفر

الطنوبى    64693 محمد صبحى ابراهيم الزيات شيماء 3118118.58.518.515.589.5كفر

عيد    64694 محروس لطفى لطفى الزيات شيماء 38.5301914.514.752018.577.5كفر

عيد    64695 ابراهيم محمد محمود الزيات شيماء 3930201515201899.5كفر

بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنين   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
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بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
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على    64696 عبدالنبى على عبده الزيات عل 351911.57.57.51718.588.5كفر

خلف   64697 محمد ابراهيم الزيات مريم 35.51113.51311.518.512.579كفر

عمارة   64698 احمد عيد الزيات مريم 383019.51514.52018.589.5كفر

العداوي    64699 محمد ابراهيم خالد الزيات منال 3617.5127.57.5158.574.5كفر

العنانى     64700 محمد حسن ابراهيم الله الزيات منه 3512.515.5101019.513.578كفر

النجار    64701 طه ابراهيم الله الزيات منه 39.53019.513.5152017.569كفر

عيد     64702 عبدالعزيز محمد عاطف الله الزيات منه 39.52919.514.515201769.5كفر

الشرقاوى     64703 على سيلمان مصطفى الله الزيات منه 36296.510.5819.512.569كفر

البحيرى    64704 احمد احمد ابراهيم الزيات مى 39.5301915152019.569.5كفر

الطنوبي    64705 عبدالعاطى سعد سعد الزيات ندا 39.52019.51214.5201367.5كفر

عيد    64706 طه ابراهيم عاطف الزيات ندى 39.53019.515152016.579.5كفر

عيد    64707 محمد محمود سامى الزيات نسمه 39.52918.515152015.579كفر

الدش    64708 على انس ناصر الزيات نسمه 39.5302015152015.589.5كفر

عيد    64709 مصطفى شفيق علء الزيات نورا 39301915152014.579.5كفر

العربى    64710 اسماعيل فرج عبدالعزيز الزيات نوران 39.53019.514.514.52014.579.5كفر

الشناوى    64711 محمود سالم سلمه الزيات هاله 39.523191413201279.5كفر

شمر   64712 عبدالرازق السيد الزيات هدير 38.52214.5121219.510.579كفر

عبدالعال    64713 احمد عبدالعال صبحى الزيات ولء 39.52919.514.5152015.569.5كفر

خالد    64714 السيد احمد خالد الزيات يمنى 3930201515201769.5كفر

الدين     64715 تاج احمد محمد احمد بنين   ابراهيم ع حتاتة 35.522712.59.515.518.585.5بسيونصلح

ابراهيم    64716 احمد ابراهيم اسماعيل بنين   ابراهيم ع حتاتة 36.52217.510.5919.518.586.5بسيونصلح

عيد    64717 محمد بهجت اسماعيل بنين   ابراهيم ع حتاتة 382414129.519.52078بسيونصلح

سنبل    64718 حسين محمد حسين بنين   ابراهيم ع حتاتة 342311.587.518.51477.5بسيونصلح

بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
بنات   .  ا ت الشوربجى كفر
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بركه    64719 امام امام سعيد بنين   ابراهيم ع حتاتة 16.5165.54.57.517.512.553.5بسيونصلح

النشار    64720 محمد سعد سعيد بنين   ابراهيم ع حتاتة 3483.57.58.51912.572بسيونصلح

معالى    64721 عبدالسلم معالى عبدالسلم بنين   ابراهيم ع حتاتة 341510891813.581.5بسيونصلح

البربرى    64722 عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى بنين   ابراهيم ع حتاتة 33.51577.57.514.51672بسيونصلح

بدور    64723 على ابراهيم عقاد بنين   ابراهيم ع حتاتة 31.51978.511.510.51462بسيونصلح

عمار    64724 احمد احمد كامل بنين   ابراهيم ع حتاتة 33.511107.5101313.552بسيونصلح

بحيرى    64725 محمد ابوالمجد خضرى بنين   ابوالمجد ع حتاتة 311577.59.51417.561.5بسيونصلح

رميح    64726 ابوالمجد احمد عيد بنين   ابوالمجد ع حتاتة 24154.57.59.5151352بسيونصلح

دومة    64727 ابراهيم اسماعيل ابراهيم بنين   احمد ع حتاتة 371912.512.51117.51745.5بسيونصلح

طوطح    64728 محمد خضرى ابراهيم بنين   احمد ع حتاتة 362511.57.511.516.514.566بسيونصلح

بركة    64729 احمد شعبان احمد بنين   احمد ع حتاتة 265.511.551014.51466بسيونصلح

ابوحمر    64730 احمد احمد اسلم بنين   احمد ع حتاتة 342212.559.51618.575.5بسيونصلح

عبدالله   64731 اسماعيل اسماعيل بنين   احمد ع حتاتة 36196.59.510171785.5بسيونصلح

بربش    64732 السيد احمد السيد بنين   احمد ع حتاتة 37.5251513.514201877بسيونصلح

الحنفى    64733 صالح احمد بسيونى بنين   احمد ع حتاتة 393018.51514.5202076بسيونصلح

خلف    64734 محمد بسيونى بسيونى بنين   احمد ع حتاتة 37.5201213.51119.51666بسيونصلح

البهلوان    64735 محمد احمد جلل بنين   احمد ع حتاتة 28.5191011.59191366.5بسيونصلح

زرير    64736 محمد رجب جمال بنين   احمد ع حتاتة 3297.57.5101815.566.5بسيونصلح

الشريف    64737 مصطفى جلل حاتم بنين   احمد ع حتاتة 3391210.51117.51756بسيونصلح

الزغبى   64738 حسين خالد بنين   احمد ع حتاتة 38.52519.514.514.519.51967بسيونصلح

غنيم    64739 اسماعيل عباس سعيد بنين   احمد ع حتاتة 39.5281914.51419.517.575.5بسيونصلح

المرشدى    64740 ابواليزيد محمد سعيد بنين   احمد ع حتاتة 39271913.513.52015.569.5بسيونصلح

بربش    64741 محمد احمد سليمان بنين   احمد ع حتاتة 372213.510.511.519.517.555.5بسيونصلح
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الخبوطى    64742 خليفه فتحى صابر بنين   احمد ع حتاتة 33.52213.512101917.554بسيونصلح

ناصف    64743 احمد قطب صابر بنين   احمد ع حتاتة 21.515712918.51554بسيونصلح

الرومى    64744 رمضان عبدالنبى صبحى بنين   احمد ع حتاتة 3016117.51317.516.555بسيونصلح

شنيشن     64745 محمد العرب عز صبرى بنين   احمد ع حتاتة 35.52015.512.514201766.5بسيونصلح

قلقيلة    64746 محمد احمد صلح بنين   احمد ع حتاتة 392417.513.5152019.577.5بسيونصلح

الدقلة    64747 محمدى عبدالحميد طارق بنين   احمد ع حتاتة 39261913.5152019.578بسيونصلح

الشامية     64748 محمد طه محمد طه بنين   احمد ع حتاتة 37.5291914.514.75201969بسيونصلح

عامر   64749 عبدالباقى عبدالباقى بنين   احمد ع حتاتة 39.53018.51114.519.51759بسيونصلح

عبدالخالق   64750 عشماوى عبدالخالق بنين   احمد ع حتاتة 3521159.511.518.518.557.5بسيونصلح

الملح    64751 احمد نصر عبدالعاطى بنين   احمد ع حتاتة 361714.51012.51818.556بسيونصلح

الدين     64752 سعد عبدالغنى محمد عبدالغنى بنين   احمد ع حتاتة 27.51712.57.58.515.51555.5بسيونصلح

معالى    64753 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد بنين   احمد ع حتاتة 3591411.510.518.51865.5بسيونصلح

النجار    64754 احمد احمد عصام بنين   احمد ع حتاتة 33111111.511.518.516.566بسيونصلح

عياد    64755 شفيق جلل عصام بنين   احمد ع حتاتة 35.5211111.513.5181766.5بسيونصلح

مسعود    64756 على اسماعيل علء بنين   احمد ع حتاتة 34.52514.51212.5181868.5بسيونصلح

خضر    64757 احمد احمد على بنين   احمد ع حتاتة 39.5292014.51519.51959بسيونصلح

مشرف     64758 محمد مبروك الدين عماد بنين   احمد ع حتاتة 3927.519.512.5152018.577بسيونصلح

الغرابلى    64759 على امين عماد بنين   احمد ع حتاتة 36281412.51117.518.567.5بسيونصلح

المدوحس     64760 احمد سيد حسين فتحى بنين   احمد ع حتاتة 3527148.58.515.51256.5بسيونصلح

الجوهرى   64761 عبدالمجيد فؤاد بنين   احمد ع حتاتة 35.52613.57.59181266بسيونصلح

ابوريادة    64762 محمد عبدالمطلب محسن بنين   احمد ع حتاتة 3522139.59.514.51048بسيونصلح

الحضرى    64763 محمد احمد محمد بنين   احمد ع حتاتة 382516.511.51219.51958بسيونصلح

الدقلة    64764 محمد حسن محمد بنين   احمد ع حتاتة 381917141218.519.579بسيونصلح
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جادو    64765 احمد حسين محمد بنين   احمد ع حتاتة 38.529.5201413.5202089بسيونصلح

عيد   64766 سعد محمد بنين   احمد ع حتاتة 36.52013.58.5513.51768بسيونصلح

رميح     64767 ناجى محمد عبدالمعتمد محمد بنين   احمد ع حتاتة 3929.51713.513.5191759بسيونصلح

الزغبي   64768 عبدالنبى محمد بنين   احمد ع حتاتة 2817147.54817.558بسيونصلح

بدر    64769 درويش مصطفى محمد بنين   احمد ع حتاتة 3826171412.519.51589بسيونصلح

البمبى    64770 محمد احمد محمود بنين   احمد ع حتاتة 37.52717121219.518.558.5بسيونصلح

الحلوجى    64771 محمد محمد مصطفى بنين   احمد ع حتاتة 37.5231612.5918.516.578.5بسيونصلح

الدقلة    64772 ابراهيم احمد مؤمن بنين   احمد ع حتاتة 3021139.58.51517.555.5بسيونصلح

البى    64773 احمد اسماعيل يوسف بنين   احمد ع حتاتة 30.52815.51013171979بسيونصلح

قرقر    64774 احمد على يوسف بنين   احمد ع حتاتة 38272013.514.52018.569بسيونصلح

رميح    64775 فريد خلف احمد بنين   ادم ع حتاتة 35.51815.54.59171379بسيونصلح

نعيم    64776 عبدالمجيد السيد عبدالسلم بنين   ادهم ع حتاتة 32.52515.5107.51815.579بسيونصلح

سليمان    64777 محمد سليمان احمد بنين   اسامه ع حتاتة 37241510.510.517.51368.5بسيونصلح

عوض    64778 قطب عبدالعزيز حماده بنين   اسامه ع حتاتة 3825.5151310.517.51368بسيونصلح

حرموش    64779 احمد طه عادل بنين   اسامه ع حتاتة 37.5261011.510.5151065.5بسيونصلح

رميح     64780 ناجى محمد عبدالمعتمد عادل بنين   اسامه ع حتاتة 372818.5131319.520710بسيونصلح

هلل      64781 الله عطا الدين جمال محمد بنين   اسامه ع حتاتة 392917.51413.52019810بسيونصلح

يوسف    64782 حمزه طه جابر بنين   اسلم ع حتاتة 35.51914.512.512.5161958.5بسيونصلح

السوسانى   64783 رمضان جمال بنين   اسلم ع حتاتة 30.5151213.5121817.569بسيونصلح

ابوالعنين   64784 اسماعيل ابراهيم بنين   اسماعيل ع حتاتة 38241713131819.5510بسيونصلح

دومه    64785 محمود اسماعيل بسيونى بنين   اسماعيل ع حتاتة 38.52515.51313.517.517610بسيونصلح

المراسي    64786 حسين سعيد حسين بنين   اسماعيل ع حتاتة 3726.515.5131418.51849بسيونصلح

عيد     64787 محمد محمد اسماعيل رأفت بنين   اسماعيل ع حتاتة 32221311.514142068بسيونصلح
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بربش    64788 اسماعيل احمد محمد بنين   اسماعيل ع حتاتة 33.52412.51112.512.519.557.5بسيونصلح

ابوطالب    64789 يوسف محمد يوسف بنين   اسماعيل ع حتاتة 2317107.5116.515.557بسيونصلح
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عمر     64790 السيد السيد محمد رضا بنين   اشرف ع حتاتة 372212.51213171958بسيونصلح

الشيخ    64791 محمد سعيد رأفت بنين   اكرم ع حتاتة 33.515101110.516.516.5510بسيونصلح

رميح     64792 السيد الله خلف ابراهيم بنين   السيد ع حتاتة 37.5241612.51217.52059.5بسيونصلح

عبدالدايم    64793 بلتاجى محمود جمال بنين   السيد ع حتاتة 1611105.5471959بسيونصلح

بدوى    64794 عبدالغفار حسن عبدالغفار بنين   السيد ع حتاتة 34.52217.511.512.5161745.5بسيونصلح

محمد   64795 اسماعيل عبدالفتاح بنين   السيد ع حتاتة 27.5161099.513.51956بسيونصلح

الجمال   64796 عبدالفتاح بنين   انسسعيد ع حتاتة 37221210.511.5181557.5بسيونصلح

الشريف    64797 محمد محمود فوزى بنين   انس ع حتاتة 35.5206.57.511.515.51858.5بسيونصلح

مصطفي    64798 محمد حسين بنين   انسمحمد ع حتاتة 38.52312.511.511.51519.568بسيونصلح

ابوحسين    64799 سعد عبداللطيف بنين   انسمحمد ع حتاتة 33.515101012112058بسيونصلح

النشار    64800 ابراهيم محمد بنين   انسمحمد ع حتاتة 34.5201010.512121957.5بسيونصلح

حجازى    64801 احمد محمد محمد بنين   اوغيد ع حتاتة 32.5261412.59.518.51969بسيونصلح

على   64802 محمد احمد بنين   ايمن ع حتاتة 3725.51614141817.568بسيونصلح

النحراوى    64803 الدين انسمحى بنين   ايمن ع حتاتة 32.522.517.511.511.517.517.569بسيونصلح

النجار     64804 ابراهيم احمد محمد رضا بنين   ايمن ع حتاتة 35.52219.51211.5191869بسيونصلح

علوان   64805 جمعه عصام بنين   باسم ع حتاتة 3728.51915131918.559.5بسيونصلح

حموده    64806 احمد جبر احمد بنين   بدر ع حتاتة 3015.518.57.57.517.515.559بسيونصلح

الشاذلى    64807 على خليفه احمد بنين   بسام ع حتاتة 312416.512916.51459بسيونصلح

البربرى    64808 احمد سعيد عاشور بنين   بلل ع حتاتة 33.517.5171110161769بسيونصلح

سرحان    64809 احمد احمد محمد بنين   بهاء ع حتاتة 29.5151111.512.511.51759بسيونصلح

البيارى    64810 عبدالغفار جابر عبدالصمد بنين   جابر ع حتاتة 2815128111317.578.5بسيونصلح

المحص    64811 على احمد حسين بنين   جمال ع حتاتة 34.526.5161312.5191879.5بسيونصلح

رضوان   64812 على احمد بنين   حازم ع حتاتة 9واحد34.523.519141018.517بسيونصلح
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حسنين    64813 محمد عبدالمنعم محمد بنين   حازم ع حتاتة 35241814.511191849بسيونصلح

مدكور     64814 احمد عبدالفتاح مصطفى الدين بنين   حسام ع حتاتة 37.5271814.512.519.51969بسيونصلح

خقاجى    64815 ابراهيم ابراهيم رمضان بنين   حسام ع حتاتة 31.524.517.5147.518.51369بسيونصلح

الشافعى    64816 محمد حسن محمد بنين   حسن ع حتاتة 382817.511.58.51815.558بسيونصلح

الصعيدى    64817 اسماعيل مرعى صبحى بنين   حسين ع حتاتة 33.524.51711.510.51715.557بسيونصلح

ماضى    64818 محمد حسين محمد بنين   حسين ع حتاتة 15151054.511.59.543بسيونصلح

رحومه    64819 محمد عبدالمجيد السيد بنين   حمدى ع حتاتة 342114.59816.51777.5بسيونصلح

الغرابلى    64820 محمد عبدالفتاح محمد بنين   حمدى ع حتاتة 331814.57.57.5161966.5بسيونصلح

عبادية    64821 ابواليزيد احمد احمد بنين   خالد ع حتاتة 3118.511.597.514.51776.5بسيونصلح

البلط    64822 فضلى عبدالنبى رمضان بنين   خالد ع حتاتة 30.522.514119161969بسيونصلح

ابوعطا    64823 محمد عبدالمجيد مصطفى بنين   خالد ع حتاتة 37231611.511.518.51879.5بسيونصلح

شاهين    64824 على رمضان وليد بنين   خالد ع حتاتة 37.529.5191314201979.5بسيونصلح

الخيوطى    64825 محمد خليفه محمد بنين   خليفه ع حتاتة 352715.511101614.577.5بسيونصلح

ابوبسيونى    64826 عبدالقادر محمد بسيونى بنين   ذكى ع حتاتة 352615.510.59.515.513.577.5بسيونصلح

الحضرى    64827 عبدالجواد محمد احمد بنين   رامى ع حتاتة 3319.51411.581514.577.5بسيونصلح

الفارة     64828 متولى ابراهيم متولى ابراهيم بنين   رضا ع حتاتة 24.5231010910.51365بسيونصلح

الشناوى    64829 مصطفى امين مصطفى بنين   رضا ع حتاتة 33.51810.59.5815.512.566.5بسيونصلح

الحضرى     64830 ابراهيم يوسف حامد ابراهيم بنين   زياد ع حتاتة 342010.5109.5181456بسيونصلح

عبده    64831 اسماعيل حسين احمد بنين   زياد ع حتاتة 36.5301913.51419.51997بسيونصلح

المغينى    64832 اسماعيل سعيد بسيونى بنين   زياد ع حتاتة 18.557نصف26.51113.54.54.5بسيونصلح

زناطير     64833 احمد سيد طه عصام بنين   زياد ع حتاتة 34241310.57.5171657بسيونصلح

النحراوي    64834 محمد احمد مصطفى بنين   زياد ع حتاتة 29.524.513127.517.51867بسيونصلح

صحصاح    64835 الصاوى حسين ياسر بنين   زياد ع حتاتة 35.52917.512.51219.52057.5بسيونصلح
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معالى     64836 سليمان على محمد محمد بنين   سامح ع حتاتة 28.515.5137.512.51316.557.5بسيونصلح

الزغبى    64837 مصطفى صلح محمد بنين   سعد ع حتاتة 3122.5148.59.515.516.556.5بسيونصلح

ابوصفيه    64838 محمود سعد محمود بنين   سعد ع حتاتة 36.523.5161211181867.5بسيونصلح

الخطيب     64839 قطب محمد سعد ابراهيم بنين   سعيد ع حتاتة 35.522.51510.510.518.51757.5بسيونصلح

القليط    64840 ابراهيم احمد باتع بنين   سعيد ع حتاتة 37.527.518.5131319.51968بسيونصلح

الخيوطى    64841 سعد احمد ابراهيم بنين   سفيان ع حتاتة 3627.518.511.511.519.51768بسيونصلح

السنوسى    64842 حسن عبدالمنعم محمد بنين   سفيان ع حتاتة 3023137.513.5151457.5بسيونصلح

غنيم    64843 اسماعيل النصارى وائل بنين   سمير ع حتاتة 3426.515111118.513.568بسيونصلح

ابوعطا    64844 على محمد حماده بنين   شريف ع حتاتة 37.53019.512.513.51919.568.5بسيونصلح

الحناوى    64845 محمد ابراهيم ابراهيم بنين   صبرى ع حتاتة 35.526151313.516.51958.5بسيونصلح

الغرابلى    64846 بدر صلح بدر بنين   صلح ع حتاتة 28.5151010.51312.518.566بسيونصلح

رجب   64847 ربيع عادل بنين   طارق ع حتاتة 362717.512.510.51914.555بسيونصلح

ماضي    64848 اسماعيل ناصف حسين بنين   طه ع حتاتة 36.52818.513.591918.564بسيونصلح

رميح    64849 احمد ابراهيم عبدالكريم بنين   عادل ع حتاتة 322818.513.513.519.517.545.5بسيونصلح

الدرينى   64850 ابراهيم محمد بنين   عاصم ع حتاتة 3729.519.514.513.52014.565.5بسيونصلح

الفيومي    64851 متولى عاطف متولى بنين   عاطف ع حتاتة 2715103.53.513.515.544بسيونصلح

الله     64852 فتح ابوزيد محمد محسن بنين   عبدالحليم ع حتاتة 3526.5127.581517.564بسيونصلح

سعيد    64853 عبدالسميع عبدالحميد رضا بنين   عبدالحميد ع حتاتة 33.521103.5313.515.564بسيونصلح

بسيونى   64854 رسمى ابراهيم بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 712.542.5واحد2011.5102.5بسيونصلح

بن    64855 ابراهيم عمبر ابراهيم بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 26.512105313.51464بسيونصلح

اسماعيل    64856 محمد عبدالسلم احمد بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 32.51510531414.574بسيونصلح

مجاهد    64857 عبدالوهاب اسماعيل جمال بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 34.520.5112.55141764بسيونصلح

دومه    64858 ابراهيم اسماعيل خالد بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 3827.512.589.5181965بسيونصلح
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الفاره    64859 محمد سعد ربيع بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 3626147.59.517.516.553.5بسيونصلح

الخيوطى     64860 محمد سعد احمد سعد بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 36261612.5131917.565.5بسيونصلح

بخاتى    64861 ابراهيم محمد سعيد بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 3221109311.515.563.5بسيونصلح

نجم     64862 عيسوى محمد بركات سمير بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 37.529.519.5131419.51665بسيونصلح

بخاتى     64863 محمود يوسف السباعى شريف بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 36.518.511.5107.519.51554.5بسيونصلح

الهباشى    64864 محمد جابر شريف بنين   عبدالرحمن ع حتاتة غـغـغـغـغـغـغـغـغـبسيونصلح

الحداد    64865 محمد عبدالحميد صابر بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 31.515107.57.515.51253.5بسيونصلح

الشاذلى    64866 الدسوقى جمال طارق بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 34.52710.57.57.5171565.5بسيونصلح

الحناوى    64867 على على عمر بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 372813.59.59.516.51575بسيونصلح

الغرابلي    64868 اسماعيل احمد محسن بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 3827159.51117.51564.5بسيونصلح

الحبال    64869 محمد مصطفى محفوظ بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 23.511.53.5127.5171563.5بسيونصلح

بدر    64870 درويش مصطفى محمد بنين   عبدالرحمن ع حتاتة 3624.51413.51119.751663.5بسيونصلح

خضر   64871 عبدالعزيز جمال بنين   عبدالعزيز ع حتاتة 141362.5واحد169.582بسيونصلح

خضر    64872 قطب عبداللطيف اسماعيل بنين   عبداللطيف ع حتاتة 37241313.51019.515.563.5بسيونصلح

جادو    64873 بيومى محمد حسين بنين   عبدالله ع حتاتة 2418.510117.5171562.5بسيونصلح

رميح    64874 ابواليزيد امين سعيد بنين   عبدالله ع حتاتة 3626.519.513.51419.7515.552.5بسيونصلح

اللبودى    64875 محمد انصارى سعيد بنين   عبدالله ع حتاتة 35.527.514121119.515.573.5بسيونصلح

على     64876 الشيخ عبدالهادى سعد سعيد بنين   عبدالله ع حتاتة 37.530181314.5201776.5بسيونصلح

حجازى    64877 يوسف عبدالله سلمه بنين   عبدالله ع حتاتة 32.52112.513.57.518.515.553بسيونصلح

عيد    64878 ابراهيم ابراهيم محمد بنين   عبدالله ع حتاتة 362113.5137.51915.563بسيونصلح

عبدالدايم    64879 بدر سعيد محمد بنين   عبدالله ع حتاتة 2720.55.57.57.519.517.563بسيونصلح

الرواس    64880 يوسف يوسف محمد بنين   عبدالله ع حتاتة 35.524.511.51312.519.51552بسيونصلح

بندق    64881 محمد محمود محمود بنين   عبدالله ع حتاتة 36.53016.513.51519.7515.564.5بسيونصلح
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عبيد    64882 بلتاجى ابراهيم ياسر بنين   عبدالله ع حتاتة 3522.51812.512.519.517.564بسيونصلح

ابوطالب    64883 عبدالهادى محمد مصطفى بنين   عبدالهادى ع حتاتة 30.523.513.51312191974بسيونصلح

فرحات    64884 عبدالفتاح صلح محمد بنين   عصام ع حتاتة 36.527.51813142018.563بسيونصلح

عيد     64885 محمد حسين رمضان الله بنين   عطا ع حتاتة 33.525.512.51110.51917.573.5بسيونصلح

سهيل    64886 بسيونى محمد احمد بنين   علء ع حتاتة 32.52116.5119.519.51863بسيونصلح

فرحات    64887 حسن على حسن بنين   على ع حتاتة 26.515109.58.519.51854.5بسيونصلح

قاسم    64888 خليل السيد خالد بنين   على ع حتاتة 24.51910107.517.513.545بسيونصلح

الصلحاتى    64889 ابواليزيد بسيونى رشدى بنين   على ع حتاتة 33.523.518137.5191684بسيونصلح

الحضرى    64890 سعد على سعد بنين   على ع حتاتة 17.51774واحد171569بسيونصلح

الطباخ    64891 على سعيد مصطفى بنين   على ع حتاتة 3422.5117.57.5171566.5بسيونصلح

محروسعلم    64892 محمد الدين بنين   عماد ع حتاتة 2919.51455.516.51446.5بسيونصلح

عبدالجواد    64893 ابراهيم السيد السيد بنين   عماد ع حتاتة 341716.557.51614.555.5بسيونصلح

حسن    64894 محمد عادل احمد بنين   عمر ع حتاتة 37302012.510.519.51566.5بسيونصلح

فايد      64895 احمد عبدالرسول محمد اشرف بنين   عمر ع حتاتة 342916.513.59.519.51576.5بسيونصلح

المراسى      64896 الرحمن عبد عبدالحميد ايمن بنين   عمر ع حتاتة 35.526.516.5109.5201386بسيونصلح

الغول    64897 سالم محمد خالد بنين   عمر ع حتاتة 36.52615891912.566.5بسيونصلح

حسنين     64898 محمد المنعم عبد سمير بنين   عمر ع حتاتة 3212127.55.51812.564.5بسيونصلح

الجمسى    64899 على عطاالله علءالدين بنين   عمر ع حتاتة 36.52715.59.57.519.51477.5بسيونصلح

احمد      64900 محمد عبدالحافظ سمير احمد بنين   عمرو ع حتاتة 3220158.5519.751577.5بسيونصلح

رجب    64901 سالم سعد سعد بنين   عمرو ع حتاتة 33.522.5139.57.5201456بسيونصلح

جعباص    64902 ابراهيم عبدالنبى عبدالنبى بنين   عمرو ع حتاتة 3717.511.597.5191255بسيونصلح

الصور    64903 محمد السعيد علء بنين   عمرو ع حتاتة 2010104.53.514.5755بسيونصلح

جرجس   64904 يوسف جرجس بنين   فادى ع حتاتة 32.515.55.55.53.5177.555بسيونصلح
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الشريف    64905 حسن انور احمد بنين   فارس ع حتاتة 2094.53.51.51515.552بسيونصلح

غنيم    64906 عبداللطيف امين رمضان بنين   فارس ع حتاتة 29.5157.57.57.519.51855.5بسيونصلح

خضر    64907 محمد محمد بنين   فارسعصام ع حتاتة 36.520.512.5108.519.518.557.5بسيونصلح

الشافعى    64908 على السيد متولى بنين   فارس ع حتاتة 39.52819.514.514.52019.579.5بسيونصلح

مرزوق    64909 عبدالفتاح سيداحمد نادى بنين   فارس ع حتاتة 35.523.518.512.510.52018.578.5بسيونصلح

خلف     64910 امين اسماعيل وليد بنين   فارس ع حتاتة 362116.59.55.52019.568.5بسيونصلح

عبدالوهاب    64911 مرسى فضلى محمد بنين   فاضل ع حتاتة 28.52516.5135.52018.559بسيونصلح

النحراوى     64912 فتحى الرفاعى احمد بنين   فتحى ع حتاتة 35.52818131319.518.559بسيونصلح

القصاص     64913 محمد فتحى محمد بنين   فتحى ع حتاتة 37281812.5102017.568.5بسيونصلح

الشافعى     64914 احمد فهمى ابراهيم بنين   فتوح ع حتاتة 1822105.521916.569بسيونصلح

زمزم    64915 محمد فيصل علء بنين   فيصل ع حتاتة 372418118.5192077.5بسيونصلح

عطية    64916 عبدالمجيد قطب عبدالمجيد بنين   قطب ع حتاتة 2420.51092.518.51168.5بسيونصلح

شلبى     64917 عبدالعال عبدالعزيز ابراهيم ايمن بنين   كريم ع حتاتة 17.518.577.5واحد25.520.511.510بسيونصلح

عمار    64918 بدر محمد ايهاب بنين   كريم ع حتاتة 35251595.51818.577.5بسيونصلح

ابونجم    64919 سعد شعبان ثابت بنين   كريم ع حتاتة 392619.7514.511.5192089بسيونصلح

بيومى     64920 احمد عبدالنبى رضا شريف بنين   كريم ع حتاتة 35.522.518.5115172057.5بسيونصلح

الجوخة    64921 احمد رجب محمد بنين   كريم ع حتاتة 36.525.515.513817.52067.5بسيونصلح

عبدربه    64922 امين عبده محمد بنين   كريم ع حتاتة 27.517.510.5113.518.516.568.5بسيونصلح

الحبشى    64923 خليفه على محمد بنين   كريم ع حتاتة 38.52616.513.51319.517.559بسيونصلح

عمار    64924 على احمد بسيونى بنين   ماجد ع حتاتة 3622.516.51312.518.51767.5بسيونصلح

سلمه    64925 محمد محمد احمد بنين   مازن ع حتاتة 27.524.516148191659بسيونصلح

محمود    64926 عبده اسماعيل ايهاب بنين   مازن ع حتاتة 23.52311.58216.516.556بسيونصلح

عبده    64927 محمود محمد عرفات بنين   مازن ع حتاتة 372717.5131219.518.567بسيونصلح
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عثمان    64928 محمد عبدالقادر محمد بنين   مازن ع حتاتة 27.525.511.5112.517.518.567بسيونصلح

الطوخى    64929 السيد احمد على بنين   ماهر ع حتاتة 17.524.51210.5316.51856بسيونصلح

الجوهرى    64930 عبدالمجيد اسماعيل احمد بنين   محسن ع حتاتة 26.52213117.515.512.558.5بسيونصلح

الحلوجى     64931 على محمد السيد ابراهيم بنين   محمد ع حتاتة 33.5165134.517.515.578.5بسيونصلح

النجريدي     64932 احمد سيد محمود ابراهيم بنين   محمد ع حتاتة 34156.513.57.517.51668.5بسيونصلح

الصعيدى    64933 محمد سعد احمد بنين   محمد ع حتاتة 27.555.511.57.516.513.557.5بسيونصلح

الزهار    64934 محمد فتحى احمد بنين   محمد ع حتاتة 34.525.51512817.52069بسيونصلح

البربرى    64935 محمد محمد احمد بنين   محمد ع حتاتة 282113127.513.52068.5بسيونصلح

السواح    64936 مصطفى محمد اسامه بنين   محمد ع حتاتة 3827.519.514.514201979بسيونصلح

سبع    64937 محمود محمود اسامه بنين   محمد ع حتاتة 27.51614.510.5101818.558بسيونصلح

الزغبى    64938 اسماعيل ابراهيم اسماعيل بنين   محمد ع حتاتة 321512105172068بسيونصلح

الشريف    64939 اسماعيل عبدالحكيم اسماعيل بنين   محمد ع حتاتة 281510.513.53.516.517.568بسيونصلح

شريف    64940 اسماعيل عيسوى اسماعيل بنين   محمد ع حتاتة 24.511.51112.57.5151458.5بسيونصلح

الدين     64941 جمال محمد بسيونى السيد بنين   محمد ع حتاتة 36.5181712.57.519.519.558بسيونصلح

بربش    64942 محمد عبدالقوى السيد بنين   محمد ع حتاتة 3411.5151510191969بسيونصلح
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بدور    64943 محمد عباس بسيونى بنين   محمد ع حتاتة 362716.51411.52019.579بسيونصلح

فرج   64944 قطب بسيونى بنين   محمد ع حتاتة 2817.5711.57.5171969بسيونصلح

الصعيدي    64945 محمد محمد بسيونى بنين   محمد ع حتاتة 26146.513.57.516.51868.5بسيونصلح

دومة      64946 الله جاد سعد الله جاد بنين   محمد ع حتاتة 31.517.51212.58.517.51878.5بسيونصلح

قطب   64947 صلح حاتم بنين   محمد ع حتاتة 37.525.517.514.5101819.579بسيونصلح

عثمان    64948 مصطفى مصطفى حاتم بنين   محمد ع حتاتة 37.51514.513.5112019.578.5بسيونصلح

النحراوى    64949 حسين ابراهيم حسين بنين   محمد ع حتاتة 3716.51413.592019.588.5بسيونصلح

المراسي    64950 جادو اسماعيل حسين بنين   محمد ع حتاتة 36.5241513.513201958.5بسيونصلح

زايد    64951 محمد فؤاد خالد بنين   محمد ع حتاتة 37.524.514.514.510.516.519.575بسيونصلح

الحداد    64952 محمد عبدالمطلب رشدى بنين   محمد ع حتاتة 25.5236.5127.512.518.575بسيونصلح

الشامية    64953 طه محمد رشدى بنين   محمد ع حتاتة 35.5181610.57.5151888.5بسيونصلح

موسى     64954 احمد سيد محمد رمضان بنين   محمد ع حتاتة 2517.57.58414.51253بسيونصلح

ابوالعنين    64955 راغب حسن سعيد بنين   محمد ع حتاتة 32.524.511.58.55.51718.575بسيونصلح

عيد     64956 جاد خليفه محمد سعيد بنين   محمد ع حتاتة 36.518.518.512.58.51917.575بسيونصلح

البربرى     64957 عبدالفتاح يوسف محمد سعيد بنين   محمد ع حتاتة 38.524191314191985بسيونصلح

الطوخى   64958 طه شعبان بنين   محمد ع حتاتة 16.515.510123.5141493.5بسيونصلح

الله     64959 وهب محمد الخضرى صابر بنين   محمد ع حتاتة 34.524.510.5117.515.51965بسيونصلح

قنديل    64960 عبدربه سعيد صابر بنين   محمد ع حتاتة 30.52111117.515.517.553.5بسيونصلح

الجمسى    64961 محمد محمد صبحى بنين   محمد ع حتاتة 342613.5117.516.514.553.5بسيونصلح

بكير      64962 مصطفى بكير محمد الدين صفى بنين   محمد ع حتاتة 32211311.53.514.518.553.5بسيونصلح

العرينى    64963 محمد على صيام بنين   محمد ع حتاتة 3826.51413.51018.519.575بسيونصلح

الدقله    64964 ابراهيم احمد عادل بنين   محمد ع حتاتة 36.526.51414.5917.518.555بسيونصلح

الجمسي    64965 عبدالمجيد رشوان عاصم بنين   محمد ع حتاتة 292310104.51418.552.5بسيونصلح
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وفا     64966 على فهيم جبر عصام بنين   محمد ع حتاتة 35.523.51112.57.51719.585بسيونصلح

الجرانه    64967 عبدالحميد حافظ عقاد بنين   محمد ع حتاتة 3222.57.512.57.516.518.595بسيونصلح

دكوس    64968 على محمد عماد بنين   محمد ع حتاتة 34.524.510137.516.519.575بسيونصلح

الشيشينى   64969 فتحى فتحى بنين   محمد ع حتاتة 332411.511.55.5171965بسيونصلح

تليمه   64970 اسماعيل محسن بنين   محمد ع حتاتة 27.521.51110.5315.517.575بسيونصلح

خلف    64971 احمد حسين محسن بنين   محمد ع حتاتة 3217.56.57.5108.517.565بسيونصلح

الدقدوقي   64972 ابراهيم محمد بنين   محمد ع حتاتة 299.57.5811.5151765بسيونصلح

داود    64973 عبدالمعطى اسماعيل محمد بنين   محمد ع حتاتة 32.516128101214.555بسيونصلح

الصعيدى    64974 بسيونى فوزى محمد بنين   محمد ع حتاتة 36251512.510.51518.565بسيونصلح

خضر    64975 حسين محمد محمد بنين   محمد ع حتاتة 372915.512.511141656.5بسيونصلح

عيد    64976 اسماعيل عقاد محمود بنين   محمد ع حتاتة 2811.512.511.57.5914.565.5بسيونصلح

ابوعسكرية    64977 عبده محمد محمود بنين   محمد ع حتاتة 37.52318.513.512.519.51656بسيونصلح

البنا    64978 مصطفى ابراهيم مصطفى بنين   محمد ع حتاتة 2716101397.516.578.5بسيونصلح

قطب    64979 محمد عاطف مصطفى بنين   محمد ع حتاتة 33.52614.5127.518.516.557بسيونصلح

بدر    64980 محمد كامل مصطفى بنين   محمد ع حتاتة 3624.517131016.51776بسيونصلح

رمضان    64981 موسى رجب موسى بنين   محمد ع حتاتة 32.516.513.5119101785بسيونصلح

خليفه    64982 عبدالفتاح محمد نبيل بنين   محمد ع حتاتة 30.5236.597.51516.565بسيونصلح

بربش    64983 ابراهيم محمد نصر بنين   محمد ع حتاتة 38.525131212.51816.575بسيونصلح

شيتوى    64984 محمود سعد هشام بنين   محمد ع حتاتة 37.516.517.513.51016.51885بسيونصلح

شلبى    64985 محمد ابوالسعود ياسر بنين   محمد ع حتاتة 3416.513.511.58.511.51775بسيونصلح

الشامية     64986 قطب على محمد اشرف بنين   محمود ع حتاتة 3621.516.51210131765بسيونصلح

العفتة    64987 راشد راشد السيد بنين   محمود ع حتاتة 3516.515.51291614.565بسيونصلح

المراسى    64988 محمد محمود بهجت بنين   محمود ع حتاتة 3626171411181787بسيونصلح
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النجار    64989 احمد ابراهيم بيومى بنين   محمود ع حتاتة 3420.512.51210.5101785بسيونصلح

بليح    64990 اسماعيل محمد جهاد بنين   محمود ع حتاتة 37.526.5161311.5171795بسيونصلح

ابوالعنين   64991 اسماعيل حلمى بنين   محمود ع حتاتة 36.5201614101817.577بسيونصلح

ابوحمر     64992 عطا محمد محمود علء بنين   محمود ع حتاتة 28.519.515.5128.5141895بسيونصلح

النحراوى     64993 بسيونى محمد سعيد محسن بنين   محمود ع حتاتة 35.521.51514.511.516.516.586بسيونصلح

الجمسى    64994 محمد محمد محسن بنين   محمود ع حتاتة 36281814.7514.51817.587.5بسيونصلح

البربرى     64995 عنتر السيد ابراهيم محمد بنين   محمود ع حتاتة 33.518.516.515101614.556.5بسيونصلح

المدوحس     64996 احمد سيد حسين محمد بنين   محمود ع حتاتة 352918.51515201798.5بسيونصلح

المراسى    64997 محمد محمود محمد بنين   محمود ع حتاتة 382918.514.75151716.586.5بسيونصلح

علم    64998 محمود محمد محمود بنين   مروان ع حتاتة 34.523.515117.515.517.567.5بسيونصلح

موسى    64999 عباسموسى موسى بنين   مروان ع حتاتة 37.524.51613.511.516.519.568بسيونصلح

القصاص     65000 اسماعيل محمد محمد ابراهيم بنين   مصطفى ع حتاتة 38.5261713.510.52019.568.5بسيونصلح

خضر    65001 احمد حسين اسماعيل بنين   مصطفى ع حتاتة 352517148.51918.568.5بسيونصلح

الدين     65002 سعد احمد ابراهيم رضا بنين   مصطفى ع حتاتة 34.5251614.512.51817.588.5بسيونصلح

الخيوطى    65003 مصطفى على فتحى بنين   مصطفى ع حتاتة 26.516151412.512.51568.5بسيونصلح

حنوره    65004 اسماعيل اسماعيل مجاهد بنين   مصطفى ع حتاتة 3516181412181687.5بسيونصلح

البارية     65005 قطب محمد فؤاد محمد بنين   مصطفى ع حتاتة 26.51210.595.510.51175بسيونصلح

عطية     65006 مصطفى محمد مصطفى محمد بنين   مصطفى ع حتاتة 321719137.51714.576.5بسيونصلح

هشهش     65007 السيد ابراهيم مفرح محمد بنين   مصطفى ع حتاتة 38262014.75111818.589بسيونصلح

عبدالرحمن     65008 بسيونى الحسينى محمد ياسر بنين   مصطفى ع حتاتة 3929201515201779بسيونصلح

النوني     65009 عبدالمعطى طه الله فتح بنين   معاذ ع حتاتة 3823201514.5201677.5بسيونصلح

موسى    65010 رمضان مساعد محمد بنين   معاذ ع حتاتة 29912.59.58.512.51565بسيونصلح

الشاذلى    65011 محمد اسماعيل عادل بنين   معتز ع حتاتة 23.56.510.598.5119.563بسيونصلح
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سلمه    65012 يوسف سلمه يوسف بنين   معتز ع حتاتة واحد27.57.5101199.59.57بسيونصلح

عبدالجواد   65013 موسى عبدالجواد بنين   موسى ع حتاتة صفر313.5511.57.57.511.58بسيونصلح

البربرى      65014 محمد مختار محمد محمد بنين   مؤمن ع حتاتة نصف382018.5141317.5148بسيونصلح

صحصاح   65015 اسماعيل اسماعيل بنين   نبيل ع حتاتة نصف24.511.51310.58.510157بسيونصلح

عياد     65016 اسماعيل محمد ابراهيم الدين بنين   نور ع حتاتة 359.51197.51014.551.5بسيونصلح

الحوتى    65017 عبدالرؤف محمد وسام بنين   نور ع حتاتة واحد33.58147.57.515.514.56بسيونصلح

شعير    65018 محمد اسماعيل فتحى بنين   ياسر ع حتاتة 36201810.758.75161672.5بسيونصلح

الجيار    65019 ابوالمعاطى سعيد احمد بنين   ياسين ع حتاتة 392918.514.513.52019.578بسيونصلح

بيومى    65020 على محمد جمال بنين   يحيى ع حتاتة 341110.57.510.5111153بسيونصلح

عبدالله   65021 يوسف ابراهيم بنين   يوسف ع حتاتة 35814.512101614.562بسيونصلح

المراسى    65022 مصطفى يوسف جمال بنين   يوسف ع حتاتة 36.5811.510.511181672.5بسيونصلح

حسنين    65023 محمد عبدالمنعم عادل بنين   يوسف ع حتاتة 39302014132017.565بسيونصلح

بدر      65024 درويشمصطفى الدين سعد عبدالمنعم بنين   يوسف ع حتاتة 3826191312.519.51773بسيونصلح

هميس     65025 عبده السيد بسيونى عصام بنين   يوسف ع حتاتة 341615.57.59.515.51472.5بسيونصلح

علوان    65026 مصطفى محمد علوان بنين   يوسف ع حتاتة 34.52518141318.51873.5بسيونصلح

الخيوطى    65027 قطب مصطفى قطب بنين   يوسف ع حتاتة 3623.51914.514.51816.575بسيونصلح

عياد    65028 عبدالسلم محمد محمد بنين   يوسف ع حتاتة 38.52719.514.513.519.51875.5بسيونصلح

الدين     65029 جمال بدوى مرسى محمد بنات  احلم ع 352313.597.5161895.5بسيونبسيون

الدين     65030 جمال خليفه انصارى اسامه بنات  اروى ع 32.51513.59.54.5151995بسيونبسيون

الزيات    65031 محمد اسماعيل رضا بنات  اروى ع 34.5161713.59.5182097.5بسيونبسيون

بخاتى    65032 مصطفى عبدالمجيد محمد بنات  اروى ع 3827.51713.51518.52097بسيونبسيون

البواب    65033 محمد عباس مصطفى بنات  اروى ع 38.52816.51413.5191977.5بسيونبسيون

القصير    65034 ابراهيم سعيد ابراهيم بنات  اسراء ع 36231812.51219.516.595.5بسيونبسيون
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الدين     65035 شهاب يوسف محمد احمد بنات  اسراء ع 38.5281913.515201675بسيونبسيون

الهنداوى    65036 على سعيد ربيع بنات  اسراء ع 299104316.51565بسيونبسيون

ابوزلط    65037 محمد محمد محمد بنات  اسراء ع 35.529.515.57.510.518.51763.5بسيونبسيون

الجندى    65038 محمد اسماعيل يوسف بنات  اسراء ع 36.5151493.5161658بسيونبسيون

على      65039 الشيخ يوسف محمد ابراهيم عادل بنات  اسلم ع 382816.514.51419.516.568.5بسيونبسيون

مصطفى   65040 حسين احمد بنات  اسماء ع 39.529.519.512.5152016.579.5بسيونبسيون

علوان   65041 عبدالعزيز اسماعيل بنات  اسماء ع 32.517108211.51755بسيونبسيون

عكاز    65042 حسن عبدالشهيد حسن بنات  اسماء ع 33.51214.587.511.516.547بسيونبسيون

طايل    65043 عبدالمعطى ممدوح رفعت بنات  اسماء ع 29.5914.57.57.513.51556بسيونبسيون

سلمه    65044 احمد عبدالقادر صابر بنات  اسماء ع 382018.511.57.52018.555بسيونبسيون

الدقله    65045 احمد بسيونى محمد بنات  اسماء ع 39.5292014.5152020910بسيونبسيون

ابوحمر    65046 محمد محمد محمد بنات  اسماء ع 39301913.515201987.5بسيونبسيون

الغرابلى    65047 محمد حامد مصطفى بنات  اسماء ع 3116107.54151553بسيونبسيون

ابوحمامه    65048 احمد حسين احمد بنات  الء ع 382012.5117.5171765بسيونبسيون

جاويش    65049 عبدالحميد عبدالرؤف احمد بنات  الء ع 372214.59.5919.51656.5بسيونبسيون

الزيات    65050 محمد ابواليزيد حسن بنات  الء ع 226.577.54.5141362.5بسيونبسيون

صحصاح    65051 عفيفى عنتر عبدالرؤف بنات  الء ع 35.5181611817.51686بسيونبسيون

الوريور    65052 محمد على على بنات  الء ع 38.525.51613.59.52018.585بسيونبسيون

بربش    65053 محمد محمد على بنات  الء ع 38302014.5152020810بسيونبسيون

يونس    65054 حافظ عبدالعزيز عيد بنات  الء ع 34156.55.54121573بسيونبسيون

المدوحس    65055 عبدالحميد عاطف كمال بنات  الء ع 39.5302014.515202088بسيونبسيون

الحداد    65056 عبدالغنى محمد محمود بنات  الء ع 24768.55.5111682بسيونبسيون

عامر    65057 عبدالمعطى ربيع حافظ بنات  الشيماء ع 3830171310.5171683.5بسيونبسيون
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جادو    65058 محمد عبدالمجيد شعبان بنات  امانى ع 37.5281613.5111915.575بسيونبسيون

السماوى    65059 حسين مبروك عمران بنات  امانى ع 32251011.511141265بسيونبسيون

بخاتى    65060 مصطفى عبدالمجيد خالد بنات  امل ع 39.529.517.514.515202086بسيونبسيون

الشيخ    65061 اسماعيل عبدالرحمن اشرف بنات  امنيه ع 32.52313.514.5816.51775بسيونبسيون

شنيشن    65062 عبدالسلم حسن سالم بنات  اميره ع 3928.52014.513.52016.575بسيونبسيون

الجبالى    65063 اسماعيل قطب فرحات بنات  اميره ع 39292014.51419.515.588بسيونبسيون

الشامى    65064 عبدالعزيز سعيد محمد بنات  اميره ع 27.5106.584121462.5بسيونبسيون

الصعيدى    65065 محمد اسماعيل خالد بنات  اميمه ع 33.581084101553.5بسيونبسيون

منصور    65066 عبدالرحمن محمد عبداللطيف بنات  امينه ع 25151010.55101575بسيونبسيون

الحوتى    65067 مرسى فتحى محمد بنات  امينه ع 3930201514201978بسيونبسيون

دكوس    65068 احمد يوسف ابوزيد بنات  ايمان ع 382818.512.511201985.5بسيونبسيون

دومه    65069 ابراهيم اسماعيل احمد بنات  ايمان ع 3415.510.58.54.513.51765.5بسيونبسيون

الخضرى    65070 السيد عبدالسلم السيد بنات  ايمان ع 39.5301914.515202077بسيونبسيون

داود    65071 محمد حسن حسن بنات  ايمان ع 39292013.514202068بسيونبسيون

حمد    65072 محمد على خالد بنات  ايمان ع 37.5302014.51519.51968بسيونبسيون

ابوحمامه   65073 مفرح خالد بنات  ايمان ع 39211414.513.519.51977بسيونبسيون

الخولى    65074 عبدالرحمن محمد عبدالفتاح بنات  ايمان ع 341510981217.566.5بسيونبسيون

ابوحمر    65075 محمد محمد علء بنات  ايمان ع 37.524.51413.5131716.577.5بسيونبسيون

بدر   65076 اسماعيل محمد بنات  ايمان ع 37.5151613.57.518.51978.5بسيونبسيون

على    65077 احمد عبدالله محمد بنات  ايمان ع 37101711.57.5161978.5بسيونبسيون

خلف    65078 محمود محمد محمد بنات  ايمان ع 393019.513.5152019.5710بسيونبسيون

جرجسرزق    65079 فتحى نبيل بنات  ايمى ع 381617.512.591919.578.5بسيونبسيون

الحداد    65080 ابراهيم محمد بنات  ايناسرجب ع 3917.518.513.511.5201878.5بسيونبسيون
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النحراوى    65081 يوسف سمير احمد بنات  ايه ع 382819.512.59.519.52098.5بسيونبسيون

قاسم    65082 احمد عبدالمعطى احمد بنات  ايه ع 24.585.5857.51675بسيونبسيون

عبدالدايم     65083 السيد احمد محمد احمد بنات  ايه ع 36.52169.55.5112083بسيونبسيون

طه    65084 محمد محمود احمد بنات  ايه ع 39.5302013.515202087.5بسيونبسيون

الجمسي    65085 محمود احمد اشرف بنات  ايه ع 28.57.577.55.5714.583.5بسيونبسيون

المقدم   65086 صلح ايمن بنات  ايه ع 3726.52013.5142015.582.5بسيونبسيون

عبدالرؤف    65087 محمد حسن جمال بنات  ايه ع 39302014.5152017.587.5بسيونبسيون

منصور    65088 ابراهيم محمد حسن بنات  ايه ع 39.529191314.52016.579.5بسيونبسيون

داود    65089 محمود مامون عاطف بنات  ايه ع 331215.57.53.5131466.5بسيونبسيون

دهشان   65090 عبدالسيد عمرو بنات  ايه ع 39302013.514.52017.579بسيونبسيون

الغرابلى    65091 محمد محمد يوسف بنات  ايه ع 34.515.510.511.55181267بسيونبسيون

فياض    65092 عبدالعال محمود محمود بنات  بسمله ع 382916.51210201775بسيونبسيون

عبدالحق    65093 محمود عبدالمقصود محمد بنات  بسمه ع 351515118181577.5بسيونبسيون

طوطح    65094 طايل عبدالغنى سامح بنات  تقى ع 3726171314.51914.567بسيونبسيون

السماوى     65095 حسين احمد حسين الله بنات  جنه ع 39.5302014.514.52017.588بسيونبسيون

قشقوش    65096 حامد بيومى يوسف بنات  جهاد ع 39.5292014.5152019710بسيونبسيون

هنيدى    65097 احمد محمد احمد بنات  حبيبه ع 3418147.58.518.516.565.5بسيونبسيون

عبدالجواد    65098 عبدالحميد محمد احمد بنات  حبيبه ع 321512.58413.51552بسيونبسيون

الشرمبابلى    65099 عبدالحميد يوسف خالد بنات  حبيبه ع 38301913.514.5201277.5بسيونبسيون

الصعيدى     65100 حسين احمد احمد عباس بنات  حبيبه ع 37.527.52013.5152014.577.5بسيونبسيون

الغرابلي    65101 محمد عبدالفتاح عقاد بنات  حبيبه ع 915.565.5واحد24.59.54.55بسيونبسيون

علم    65102 متولى احمد محمد بنات  حبيبه ع 291510941117.568.5بسيونبسيون

الفار    65103 مرسى محمود محمد بنات  حبيبه ع 32.564107.5131668.5بسيونبسيون
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رمضان    65104 محمود عبدالفتاح حسن بنات  حسناء ع 3826.51614141916.564.5بسيونبسيون

رزق    65105 حسن كامل حسن بنات  حسناء ع 37.524.518.513.51017.51367.5بسيونبسيون

قاسم    65106 محمد عبدالستار محمد بنات  حسناء ع 34.52413.5129.515.51789بسيونبسيون

الشاميه    65107 على محمد ايمن بنات  حنان ع 36.527.517.512.58191769بسيونبسيون

علوان    65108 علوان مصطفى مصطفى بنات  حنان ع 37.519.518127.5191779بسيونبسيون

عبدالمنعم   65109 بسيونى حسين بنات  حنين ع 32225.59.58.514.51489بسيونبسيون

الصعيدى    65110 محمد مرسى محمد بنات  حنين ع 3628111412.5191698.5بسيونبسيون

ابوطالب    65111 يوسف مرسى خالد بنات  خلود ع 362413.57.57.51815.585.5بسيونبسيون

جاد    65112 محمد رمزى احمد بنات  دنيا ع 2411.55.523.5131573.5بسيونبسيون

النحراوى    65113 احمد محمد احمد بنات  دنيا ع 27177.545.5121474بسيونبسيون

طوطح    65114 بهنسى رجب بهنسى بنات  دنيا ع 25.51847.57.51313.572.5بسيونبسيون

ابوحمامه     65115 على محمد عباسطه بنات  دنيا ع 33271097.517.51588.5بسيونبسيون

خليفه    65116 احمد محمد رضا بنات  دينا ع 34241210.5818.516.596.5بسيونبسيون

الشامى     65117 حسانين السباعى صبحى السباعى بنات  رانيا ع 33.525.510107.5181785.5بسيونبسيون

بخاتى    65118 عبدالحميد حسين سعيد بنات  رانيا ع 3515107.57.514.51693.5بسيونبسيون

عيد    65119 محمد عبدالرؤف شعبان بنات  رانيا ع 362618.5131319.516.596بسيونبسيون

ابوالعنين    65120 احمد انصارى احمد بنات  رحاب ع 322918.513.51519.51986.5بسيونبسيون

الدقله   65121 على حسن بنات  رحمه ع 35221510817.51788.5بسيونبسيون

العبد    65122 نصر السيد عبدالرشيد بنات  رحمه ع 3015.511.5891715.576.5بسيونبسيون

الشرقاوى    65123 محمد انور محمد بنات  رحمه ع 3722.5158917.51355بسيونبسيون

الغرابلى   65124 محمد عادل بنات  رضوه ع 36.527.513.5129171477بسيونبسيون

الحوفى    65125 احمد اسماعيل احمد بنات  رنا ع 38.5301913.514191889.5بسيونبسيون

زايد    65126 عبدالسلم عبدالغنى محمد بنات  رنا ع 36.5241057.51315.575.5بسيونبسيون
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النجار     65127 محمد خليل كامل ناصر بنات  رنا ع 1.53.511.553واحد188.53بسيونبسيون

بخيت     65128 قطب سعد الدين نجم بنات  رنا ع 34.5215.57.55.513.51652.5بسيونبسيون

الشيخ     65129 ابراهيم عبدالرؤف محمد عبده بنات  رهف ع 30.52610108.516.51362بسيونبسيون

عفيفي    65130 غريب عبدالقادر احمد بنات  روان ع 25.523.56.594.516.516.562بسيونبسيون

عيد    65131 بسيونى يوسف اسماعيل بنات  روان ع 34.52413.5119201768بسيونبسيون

التونى    65132 بسيونى محمد ايمن بنات  روان ع 352510.5121019.517.558بسيونبسيون

الزهار   65133 عبدالرؤف ماهر بنات  روان ع 33.520.571413.51917.559.5بسيونبسيون

عاصى    65134 محمد انور رضا بنات  ريهام ع 3223.5107.510.51717.588بسيونبسيون

الحناوى    65135 محمد سعيد طلعت بنات  ريهام ع 3120.5127.510.519.517.566.5بسيونبسيون

ابوحمامه   65136 مفرح عماد بنات  ريهام ع 3828.518.5131419.7517610بسيونبسيون

حنوره    65137 اسماعيل يوسف محمد بنات  ريهام ع 38.52819.512.5132017.5810بسيونبسيون

القصاص    65138 ابراهيم ابراهيم محمود بنات  ريهام ع 3828.518.51312.52017.5710بسيونبسيون

راضى    65139 الليسى حسانين صبحى بنات  زينب ع 3326.518.512.5142019610بسيونبسيون

سلمه    65140 يوسف سلمه حجازى بنات  ساره ع 2815104913.517.5510بسيونبسيون

الغرابلى    65141 احمد احمد مصطفى بنات  ساره ع 372516.513.513201669بسيونبسيون

الصعيدى    65142 ابراهيم احمد صافى بنات  سجده ع 36.53019.513.514.52018.598.5بسيونبسيون

عجوره    65143 ابراهيم محمد اسماعيل بنات  سلمى ع 30.527.515119.518.514.5610بسيونبسيون

حرموش    65144 احمد طه خالد بنات  سلمى ع 33.52712.597.518.516.568.5بسيونبسيون

غريب    65145 عبدالهادى دسوقى سعيد بنات  سلمى ع 3627.5147.5917.517.577.5بسيونبسيون

الحصرى    65146 حسين سعيد سمير بنات  سلمى ع 37.528755.517.51375بسيونبسيون

سنبل    65147 احمد ابراهيم شريف بنات  سلمى ع 3320.5146.255.251816.569بسيونبسيون

مجاهد    65148 عبدالمجيد عبدالستار محمد بنات  سماح ع 3728.51913.514.5201799.5بسيونبسيون

ابراهيم    65149 بدر اسماعيل حسن بنات  سميره ع 292014.5441616.586بسيونبسيون
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الدين    65150 جمال عبدالرؤف محمد بنات  سميه ع 39292014.515201786بسيونبسيون

نعويش    65151 على طه طه بنات  سهام ع 31.52412.51211.5181486.5بسيونبسيون

الغرابلى    65152 احمد اسماعيل محمد بنات  سهر ع 32237.512.511171988بسيونبسيون

النجار    65153 عبدالقادر محمود عبدالقادر بنات  سهير ع 3828.518.512.512.517.517.588بسيونبسيون

الخولى    65154 عبدالرحمن محمد هاشم بنات  شاهنده ع 3623.51812.51417.51478بسيونبسيون

السمادونى    65155 محمد حسن اشرف بنات  شروق ع 38.5292013.515201989.5بسيونبسيون

الدقله    65156 مصطفى فرج زايد بنات  شروق ع 392817131419.51979بسيونبسيون

زرير    65157 على محمد محمد بنات  شروق ع 3620.512.59.5917.51366.5بسيونبسيون

عيد   65158 حسين ممدوح بنات  شروق ع 38.528181113.519.51688.5بسيونبسيون

الصعيدي    65159 محمد زغلول ابراهيم بنات  شهد ع 3422.51110.57.5191688.5بسيونبسيون

صبح    65160 ابراهيم محمد ابراهيم بنات  شهد ع 5.51613.586.5نصف2222.53بسيونبسيون

عيد    65161 مرسى محمدابراهيم ابراهيم بنات  شهد ع 32.524.51510.58.517.515.588بسيونبسيون

الشاذلى    65162 احمد ابراهيم احمد بنات  شهد ع 38.528181310.519.51789بسيونبسيون

قاسم    65163 محمد عبدالستار اسماعيل بنات  شهد ع 39.530201313.5201988.5بسيونبسيون

شيتوى    65164 احمد اسماعيل اشرف بنات  شهد ع 36287.5139.517.51788.5بسيونبسيون

ابوحمامه    65165 محمد سعيد بسيونى بنات  شهد ع 3115.571131416.587.5بسيونبسيون

الدين    65166 شمس حسين سعيد بنات  شهد ع 39.53019151519.518.589بسيونبسيون

ماضي    65167 بسيونى عبدالغنى سعيد بنات  شهد ع 36.527.5101211.517.514.579بسيونبسيون

القطشه    65168 محمد احمد سمير بنات  شهد ع 3827.511.59.511.518.51579.5بسيونبسيون

ابوهبل    65169 عنتر حسن محمد بنات  شهد ع 39.5301812.511.519.51789.5بسيونبسيون

النحراوى    65170 محمد عبدالرحمن محمد بنات  شهد ع 28.5203.57.58.51814.579.5بسيونبسيون

ابوطالب   65171 محمد محمد بنات  شهد ع 35196.57.57.514.51583.5بسيونبسيون

حميسه    65172 عبدالحميد محمد محمد بنات  شهد ع 38.529131412.5181875.5بسيونبسيون
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ابراهيم   65173 عبدالعزيز محمود بنات  شهد ع 3823.51187.517.515.585.5بسيونبسيون
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العداوى     65174 حسنين النبى صله اشرف بنات  شيرين ع 361812.57.57.516.513.563بسيونبسيون

ابوالنجاه    65175 بسيونى السيد السيد بنات  شيماء ع 36.530171312.5201898بسيونبسيون

عياد    65176 شفيق عقاد جلل بنات  شيماء ع 3726.515.513.511.519.51788.5بسيونبسيون

خلف    65177 محمود محمد سعيد بنات  شيماء ع 3928.518.51312.5191989بسيونبسيون

جادو       65178 مرسى دسوقى صبحى بنات  شيماء ع 28.511.511.533121476.5بسيونبسيون

الشافعى    65179 على ابراهيم السيد بنات  صفاء ع 39.525.51912.513.51919810بسيونبسيون

الصعيدى   65180 جبراسماعيل خليفه بنات  عفاف ع 3929.51914152017.599بسيونبسيون

رجب     65181 الله جاد محمد محمد بنات  عل ع 3315.5527.516.59.587بسيونبسيون

يحيى   65182 محمد محمود بنات  علياء ع 2211.54.59.57.5141284.5بسيونبسيون

الصفتى    65183 اسماعيل عبدالحليم جلل بنات  غاده ع 3729181413201989بسيونبسيون

الصعيدى    65184 بسيونى فوزى جلل بنات  غاده ع 34.511127.58171686بسيونبسيون

فسيخ    65185 كامل عبدالقادر ايهاب بنات  غرام ع 35.511.5107.5515.514.585.5بسيونبسيون

قرقر    65186 سليمان محمد صبحى بنات  فاطمه ع 3316137.57.516.515.587.5بسيونبسيون

فوده    65187 محمد مبروك مبروك بنات  فاطمه ع 39.5301914.5142020810بسيونبسيون

سليمان    65188 احمد سيد بنات  فردوسحسونه ع 37.5281710.51219.51785.5بسيونبسيون

شنيشن    65189 عبدالحميد ابراهيم محمد بنات  فيروز ع 3021.51055.517.51585.5بسيونبسيون

الغايش      65190 عبدالعال محمد فتحى محمد عبدالحليم بنات  كاميليا ع 382711.5128.51814.586.5بسيونبسيون

القطشه    65191 قطب عطا حسنين بنات  كريمه ع 36.521.5129.5817.51875.5بسيونبسيون

القصاص    65192 عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن بنات  لمياء ع 38.52919.751315201887بسيونبسيون

سرحان   65193 ابواليزيد محمود بنات  ليلى ع 2618107.58.511.51975.5بسيونبسيون

السواح   65194 محمود فؤاد بنات  مرام ع 10.516.572.5واحد2411.57.57.5بسيونبسيون

رزق    65195 عطاالله فوزى صبرى بنات  مرفت ع 342516155.5162088بسيونبسيون

اسماعيل    65196 راشد محمد حسنى بنات  مروه ع 33.5151011.55161776.5بسيونبسيون
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حموده    65197 مصطفى احمد اسامه بنات  مريم ع 341811841418.574.5بسيونبسيون

الشريف    65198 امين عبدالحميد اسماعيل بنات  مريم ع 36211514.5131818710بسيونبسيون

عبدالرحمن    65199 يوسف ابراهيم ايمن بنات  مريم ع 3928.5161414.519.751989.5بسيونبسيون

الحناوى   65200 عبدالله راضى بنات  مريم ع 36.52715141317.51972.5بسيونبسيون

جادو    65201 احمد بيومى رضا بنات  مريم ع 3819.51013.59182085بسيونبسيون

عبدالدايم    65202 طلبه رضا طلبه بنات  مريم ع 37.53017141218.52098.5بسيونبسيون

رزق    65203 محمد طه عادل بنات  مريم ع 31.51557.55132085بسيونبسيون

الجمسى    65204 ابراهيم ابراهيم عبور بنات  مريم ع 38.526.513.513.514.5192096.5بسيونبسيون

الشيخ    65205 عبدالرؤف محمد محمد بنات  مريم ع 38.528.5191414.5192086.5بسيونبسيون

ابوليمون    65206 عبدالمجيد يوسف محمود بنات  مريم ع 3422.510138.5152085بسيونبسيون

سالم    65207 عبدالرحمن احمد هشام بنات  مريم ع 3524.57.5114.5192095بسيونبسيون

سنبل    65208 مندور السيد خالد بنات  ملك ع 393013.51514.5192089.5بسيونبسيون

نعيم     65209 على احمد دسوقى محمد بنات  ملك ع 3929131412.519.752077بسيونبسيون

شنيشن    65210 عبدالحميد ابراهيم ابراهيم بنات  منار ع 35261412.57.5192097.5بسيونبسيون

مسعود     65211 ابراهيم بسيونى محمود يوسف بنات  منار ع واحد311545.54.510.5208بسيونبسيون

الزغبى    65212 عبدالنبى احمد الله بنات  منه ع واحد7199واحد22.515105بسيونبسيون

علوان     65213 محمود عبدالفتاح اسماعيل الله بنات  منه ع 37.527.512.58.57.513.519.583بسيونبسيون

الفاره     65214 على عطا اشرف الله بنات  منه ع 362112.5811.517.519.591.5بسيونبسيون

طوطح     65215 بهنسى اسماعيل السيد الله بنات  منه ع 3819.5161291818.582.5بسيونبسيون

الشال     65216 محمود محمود السيد الله بنات  منه ع 37.527.5101211161893بسيونبسيون

رجب     65217 احمد الباصيرى بدر الله بنات  منه ع 36.52514121117.518.586بسيونبسيون

الصفتى     65218 مليجى بسيونى بسيونى الله بنات  منه ع 3523.5147.57.5171796.5بسيونبسيون

الدقله     65219 على جمعه بسيونى الله بنات  منه ع 372312.5117.517.51886بسيونبسيون
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الصعيدي     65220 احمد جمعه خيرى الله بنات  منه ع 37.528.511.51211.5182085.5بسيونبسيون

سنبل     65221 ابراهيم احمد رضا الله بنات  منه ع 3820.51597.518.52085بسيونبسيون

ابوحمر      65222 عطا محمد محمود سعيد الله بنات  منه ع 3926.516.5131317.52095بسيونبسيون

عبدالمنعم     65223 محمد عبدالمنعم سمير الله بنات  منه ع 28.518.5137.54.5142073.5بسيونبسيون

النجار    65224 احمد طه الله بنات  منه ع واحد2611531.5615.57بسيونبسيون

الباجورى     65225 احمد عبدالعاطى عصام الله بنات  منه ع 403019.7514.515202087.5بسيونبسيون

الصعيدى     65226 محمد ابراهيم عقاد الله بنات  منه ع 39.5271913.511.5202086بسيونبسيون

زياده     65227 حسن فتحى فتحى الله بنات  منه ع 392518127.5172077.5بسيونبسيون

الجندى      65228 محمد اسماعيل محفوظ الله بنات  منه ع 29166.583.51218.585بسيونبسيون

شلبى    65229 احمد محمد الله بنات  منه ع 2515.5109.53.51219.575بسيونبسيون

المصرى      65230 خليفه السيد محمد الله بنات  منه ع 35271310.56.751818.576.5بسيونبسيون

عبدالله     65231 على حسين محمد الله بنات  منه ع 39.52916.513.51319.520810بسيونبسيون

المحص     65232 عرفه طه محمد الله بنات  منه ع 39211612.5131719710بسيونبسيون

النحراوى    65233 احمد محمد محمد بنات  منه ع 34.521.51012.57.51516.595.5بسيونبسيون

الهندى   65234 محمد محمد بنات  منه ع 402618.5128.5182083بسيونبسيون

الدين    65235 شمس حسين رأفت بنات  منى ع 38.521.513.537.51118.583بسيونبسيون

عبده    65236 محمد مصطفى رمضان بنات  منى ع نصف3315723.510187بسيونبسيون

الشرقاوى    65237 محمد احمد سالم بنات  منى ع 36.515.515.585.5181855بسيونبسيون

اسماعيل    65238 راشد محمد اشرف بنات  مى ع 403018.51315202089.5بسيونبسيون

الجيار    65239 محمد عبدالله خليفه بنات  مى ع 403019.7511.515202099.5بسيونبسيون

ابوطالب    65240 عبدالهادى محمد دسوقى بنات  مى ع 4029191313.519.752099بسيونبسيون

ابوحمر    65241 محمد محمود سعيد بنات  مى ع 4028.519.5131519.52077.5بسيونبسيون

شلبى   65242 احمد محمد بنات  مى ع 3619.519.511.57.51818.578.5بسيونبسيون
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هشهش     65243 السيد ابراهيم مفرح محمد بنات  ميرنا ع 37.5251813.51419.52088بسيونبسيون

الدين     65244 سيف الرفاعى السعيد ايهاب بنات  ناديه ع 37.521.5171210.5151787.5بسيونبسيون

ابراهيم    65245 مصطفى صالح محمد بنات  نانسى ع 37.517.5787.513.518.573.5بسيونبسيون

الحوتى    65246 ابراهيم ابراهيم محمود بنات  نانسى ع 39.52916.5141519.752086.5بسيونبسيون

الغرابلى    65247 محمد النصارى محمد بنات  نانى ع 38151012812.517.576بسيونبسيون

القصاص    65248 ابراهيم ابراهيم اسماعيل بنات  ندى ع 38.52410.5118.51918.596بسيونبسيون

الصعيدى    65249 اسماعيل مرعى اسماعيل بنات  ندى ع 38.524171414.7519.52086بسيونبسيون

الحداد    65250 محمد حسين بسيونى بنات  ندى ع 39.530201414.519.52089.5بسيونبسيون

البلط    65251 بسيونى صابر بسيونى بنات  ندى ع 3515.515.597.519.517.563بسيونبسيون

السقا    65252 جاد عبدالسلم جاد بنات  ندى ع 3420109.57.5192073بسيونبسيون

النحراوى    65253 ابوزيد عبدالمنعم حسين بنات  ندى ع 392817.513.59.52018.575بسيونبسيون

بدر    65254 محمد مصطفى حماده بنات  ندى ع 382913.587.518.51975بسيونبسيون

عبدالعال    65255 محمد سعد رمضان بنات  ندى ع 35276.598182083بسيونبسيون

عبدالهادى    65256 محمود حامد سامح بنات  ندى ع 36.520.51011516.52083بسيونبسيون

بندق   65257 عطيه عرفه بنات  ندى ع 402919.512.514.5202099بسيونبسيون

زرير   65258 عبدالرؤف على بنات  ندى ع 382819.513.51519.752075بسيونبسيون

ناصف     65259 احمد قطب ربيع فتحى بنات  ندى ع 38.529.517.51214.519.52095بسيونبسيون
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حنوره   65260 مصطفى فتحى بنات  ندى ع 39.52714.512.510.519.52092بسيونبسيون

ابوعتقيه    65261 حسين عنترعبدالعزيز محسن بنات  ندى ع 39281811.510.518.52073بسيونبسيون

الدين     65262 جمال مصطفى حمزه محمد بنات  ندى ع 39.52616.51214.519.52077.5بسيونبسيون

الشريف    65263 محفوظ رمضان محمد بنات  ندى ع 39.52915.51411.5202077بسيونبسيون

داود    65264 ابراهيم عباس محمد بنات  ندى ع 36.52312.51311.5161973بسيونبسيون

المراسى    65265 عبدالمجيد عنتر محمد بنات  ندى ع 37.526.51612.511.517.52085بسيونبسيون

زيدان    65266 زيدان يعقوب محمد بنات  ندى ع 36.525171211181985بسيونبسيون

سنبل    65267 بدر معوض بدرالدين بنات  نغم ع 403019.5151519.751989.5بسيونبسيون

جادو    65268 حسن بسيونى عصام بنات  نوران ع 39.529.517.512.513.519.52089بسيونبسيون

جادو   65269 جادالله محمد بنات  نوره ع 35.5174.543.513.517.572بسيونبسيون

الهنداوى    65270 احمد عبدالحليم احمد بنات  نورهان ع 38.5255.510.51112.51872بسيونبسيون

عبدربه    65271 امين عبده امين بنات  نورهان ع 33.516102.51.571978بسيونبسيون

خلف    65272 احمد محمد خالد بنات  نورهان ع 36.51716.57.57.5161788بسيونبسيون

النجريدى    65273 اسماعيل محمد خالد بنات  نورهان ع 3825181314.519.518.5810بسيونبسيون

التراس    65274 عبدالجواد محمد محمد بنات  نورهان ع 3922.51712.511.51518.589.5بسيونبسيون

المنياوى   65275 طاهرمحمود محمود بنات  نورهان ع 381817.5107.518.517.5710بسيونبسيون

خلف    65276 على محمد حسين بنات  نورين ع 37.52313.598181669.5بسيونبسيون

سعدرجب   65277 محمد صابر بنات  هاجر ع 382312.5107.5171676بسيونبسيون

منصور    65278 عرفه محمد عثمان بنات  هاجر ع 3417.5104.51.58.51679بسيونبسيون

الجيار    65279 قطب صلح مجدى بنات  هاجر ع 1.5101075.5واحد31.5155.5بسيونبسيون

شتيوى    65280 احمد سعيد مصطفى بنات  هاجر ع 3823.511.5108.5181589بسيونبسيون

الشافعي   65281 اسماعيل ياسر بنات  هاجر ع 36.51510117.55.515.588.5بسيونبسيون

شتا   65282 محمد السعيدعلى بنات  هايدى ع 4029.519.513.5152018.5810بسيونبسيون
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الزيات    65283 محمود عبدالفتاح احمد بنات  هبه ع 39.5271913.513.517.519810بسيونبسيون

فراج     65284 محمد ابراهيم اشرف الله بنات  هبه ع 38241810.510181989.5بسيونبسيون

الحناوى     65285 على على وليد الله بنات  هبه ع 4029.5191310.518.51989.5بسيونبسيون

رجب    65286 اسماعيل سالم سالم بنات  هبه ع 4029.519.5141419.7520810بسيونبسيون

طوطح    65287 ابراهيم مصطفى صلح بنات  هبه ع 4025159.5913.520610بسيونبسيون

النحراوى     65288 اسماعيل مصطفى اسماعيل عماد بنات  هبه ع 35.515.511.547.59.518.576.5بسيونبسيون

ابوضحوه    65289 محمد عبدالرؤف عبدالرؤف بنات  هدى ع 361510.510.57.5152096.5بسيونبسيون

الحيله    65290 ابراهيم اسماعيل خالد بنات  همس ع 40292013.515202085بسيونبسيون

الشاذلى    65291 على خليفه احمد بنات  هنا ع 382313.5121015.517.587.5بسيونبسيون

داود    65292 محمود محمد خالد بنات  هند ع 403018.515152018.598بسيونبسيون

خضر    65293 بسيونى دسوقى عابد بنات  هيام ع 31.5196.58.57.5121877.5بسيونبسيون

الفيومى    65294 احمد االسيد وائل بنات  وسام ع 3928.517.512.512.5182079بسيونبسيون

صالح    65295 عبدالهادى محمد عبدالرحمن بنات  وفاء ع 34.521115.57.5162096بسيونبسيون

شتيوى   65296 اسماعيل اسماعيل بنات  ولء ع 38277.511.5817.52087بسيونبسيون

عبدالوهاب    65297 مجاهد محمد مجاهد بنات  ولء ع 4.56.51695.5واحد279.57بسيونبسيون

منصور    65298 اسماعيل عبدالمجيد محمد بنات  ولء ع 35.515.512.5107.515.51697.5بسيونبسيون

الفيومى    65299 احمد السيد وائل بنات  ولء ع 403018.51312.5192099بسيونبسيون

فرج   65300 قطب بسيونى بنات  ياسمين ع 38.515148.57.517.517.586بسيونبسيون

بدر    65301 النصارى محمد زكريا بنات  ياسمين ع 341767.54.5141676بسيونبسيون

الصعيدي    65302 محمد احمد سعيد بنات  ياسمين ع 321895.5صفر205.53.5بسيونبسيون

الشاذلى    65303 احمد نعيم محمدى بنات  ياسمين ع 322079.511131777.5بسيونبسيون

الصعيدى    65304 محمد محمد مصطفى بنات  ياسمين ع 3218637.511.51777.5بسيونبسيون

طيبه    65305 رمضان السيد احمد بنات  ياسمينا ع 29195.54917.51677.5بسيونبسيون
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هديب    65306 محمد مصطفى اسامه بنات  ياسمينه ع 32.5187.53.58141876.5بسيونبسيون

رجب     65307 خليفه سالم سعد ابراهيم بنات  يمنى ع 332616.57.57.517.51975بسيونبسيون

عليوه    65308 محمد فتوح سمير بنات  يمنى ع 39.53019.7513.515202099.5بسيونبسيون

النجريدى    65309 ابوزيد محمد شريف بنات  يمنى ع 36.521.513.57.58142078.5بسيونبسيون

الرومى     65310 ابراهيم احمد طه نصر بنات  يمنى ع 34.52015.510.51016.52079بسيونبسيون

مراد   65311 محمد اسماعيل الخاصة  احمد العدادية 201253.52.55.53.545بسيونالنيل

العجمى   65312 عبدالرحمن الحسينى الخاصة  احمد العدادية 3930171214.75201779.5بسيونالنيل

الصعيدى    65313 محمد اسماعيل حسام الخاصة  احمد العدادية 32.511.5103.52.511.512.567.5بسيونالنيل
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الدرينى    65314 اسماعيل حسن طارق الخاصة  احمد العدادية 3321.512.58413.51567.5بسيونالنيل

زقزوق    65315 يوسف عبدالمجيد عاطف الخاصة  احمد العدادية 372211.512812.51485بسيونالنيل

زغبه   65316 عبدالعاطى هشام الخاصة  احمد العدادية 372918.51213.519.517.598.5بسيونالنيل

البنا     65317 محمد محمد هشام بالله الخاصة  المعتز العدادية 322411.585.515.51365بسيونالنيل

الشاذلى     65318 علوان على سعيد سعيد الخاصة  حازم العدادية 39301914.514.5201887.5بسيونالنيل

عيد   65319 الدسوقى اسامه الخاصة  حماده العدادية 33.52717.510.51015.51775بسيونالنيل

عياد    65320 حلمى جلل محمد الخاصة  زياد العدادية 3830191414191998.5بسيونالنيل

محسن    65321 عويسحسانين ابراهيم الخاصة  عبدالرحمن العدادية 38.5302013.513.5201977بسيونالنيل

موسى    65322 يوسف ابراهيم احمد الخاصة  عبدالرحمن العدادية 3419.515.51214181765بسيونالنيل

شعير    65323 مبروك محمد احمد الخاصة  عبدالرحمن العدادية 321710107.514.51266.5بسيونالنيل

زقزوق    65324 يوسف عبدالمجيد جابر الخاصة  عبدالله العدادية 3723159.55.51815.579بسيونالنيل

ابوحمر    65325 ابراهيم عطا احمد الخاصة  عمر العدادية 3830191313.5201989بسيونالنيل

شهاب    65326 ابوالنجا ابوالنجا ندا الخاصة  عمر العدادية 39281814.514.5201889بسيونالنيل

بعبول   65327 ربيع محمد الخاصة  فارس العدادية 3111105.527.51062.5بسيونالنيل

الدقدوقى    65328 مصطفى عبدالرؤف محمد الخاصة  فتحى العدادية 26.515.55.552.5101082.5بسيونالنيل

المراسى    65329 مصطفى يوسف محمد الخاصة  كريم العدادية 3927.515.51312.5201575بسيونالنيل

ابوحمر     65330 سليمان محمود محمد اشرف الخاصة  محمد العدادية 39.529191412191685.5بسيونالنيل

ابوسليم     65331 احمد سيد عطا عادل الخاصة  محمد العدادية 37.529.517.51411.519.51786.5بسيونالنيل

بسيونى   65332 ممدوح عبدالحكيم الخاصة  محمد العدادية 3926181213.52017.575.5بسيونالنيل

علم    65333 محمد محمود عصام الخاصة  محمد العدادية 39.53019.515152019.585بسيونالنيل

البلكيمى    65334 محمود محمد مهنى الخاصة  محمد العدادية 372916.5159.52018.582بسيونالنيل

درويش   65335 عبدالموجود خالد الخاصة  يوسف العدادية 37.5221514.581918.565بسيونالنيل

سلمه   65336 محمد محمد الخاصة  يوسف العدادية 39.530201514202088بسيونالنيل
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الفخرانى    65337 عبدالحميد خليل مصطفى الخاصة  يوسف العدادية 382619.751413.519.519.576.5بسيونالنيل

الديب   65338 بسيونى عبدالقادر الخاصة  الء العدادية 29.5224.54.53101473بسيونالنيل

ابوحبسه   65339 محمد حمدى الخاصة  اميره العدادية 382716.5107.519.51883.5بسيونالنيل

عيد    65340 زكى على عبدالستار الخاصة  فاطمه العدادية 3729.5117.57.517.518.572.5بسيونالنيل

زلط     65341 محمد فضل محمد الصباح الخاصة  نور العدادية 35.517.5147.54.516.51673بسيونالنيل

قاسم    65342 محمد ابراهيم حماده بنات    ابراهيم الخاصة العدادية 39.52919.514.515202075بسيونالصفا

الصعيدى    65343 حسين عبدالستار السيد بنات    احمد الخاصة العدادية 39.53019.7514.515201863.5بسيونالصفا

العلوصى    65344 عبدالمقصود احمد محمد بنات    احمد الخاصة العدادية 382914.5131219.751875بسيونالصفا

عثمان   65345 احمد محمد بنات    احمد الخاصة العدادية 39.5302015151919710بسيونالصفا

الشامى    65346 عبدالحميد حسن اسامه بنات    انس الخاصة العدادية 39302014.515202099.5بسيونالصفا

حماد    65347 محمد حسن عصام بنات    حسن الخاصة العدادية 35.52019.51491717.578.5بسيونالصفا

الحول    65348 راشد خليفه مصطفى بنات    راشد الخاصة العدادية 39.52919.5151519.51886.5بسيونالصفا

سليمان    65349 حميده محمد خاطر بنات    عبدالرحمن الخاصة العدادية 39.530201514.752017.561.5بسيونالصفا

جمعه    65350 محمد فتحى محمد بنات    عبدالرحمن الخاصة العدادية 392819.514.514.5201766.5بسيونالصفا

حنجل    65351 ابراهيم اسماعيل عادل بنات    عبدالله الخاصة العدادية 393019.75149.52018.575.5بسيونالصفا

يحيى    65352 محمد عبدالله محمد بنات    عبدالله الخاصة العدادية 39292014.514202078.5بسيونالصفا

الدماطى    65353 عبدالمقصود عبدالمقصود محمد بنات    عمر الخاصة العدادية 39.530201515202069.5بسيونالصفا

الفقى    65354 احمد سالم ابراهيم بنات    فارس الخاصة العدادية 38.5301814.513.52015.568.5بسيونالصفا

الغرابلى    65355 احمد حلمى رضا بنات    كريم الخاصة العدادية 383018.51310201767.5بسيونالصفا

بخاتى    65356 محمد فهمى محمد بنات    مازن الخاصة العدادية 32.528.519.51410.5201669بسيونالصفا

العمى    65357 عبدالقادر على اشرف بنات    محمد الخاصة العدادية 3725.518149.519.517.569.5بسيونالصفا

ابوهلل    65358 محمد حسن خالد بنات    محمد الخاصة العدادية 38.529.518.513.513.52017.582.5بسيونالصفا

الشريف    65359 احمد ابراهيم شريف بنات    محمد الخاصة العدادية 39.525141114.52018.575بسيونالصفا
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الشافعى   65360 يوسف فتحى بنات    محمد الخاصة العدادية 392716.51013.52017.576.5بسيونالصفا

النحراوى   65361 فاروق فؤاد بنات    محمد الخاصة العدادية 36.522.512.57.51118.51877.5بسيونالصفا

الغرابلى    65362 ابراهيم عبدالنبى محسن بنات    محمد الخاصة العدادية 393019.51514.5201988بسيونالصفا

البطلن    65363 محمد عبدالعظيم محمود بنات    محمد الخاصة العدادية 39.53019.751515202089بسيونالصفا

الطحان    65364 محمد عطيه احمد بنات    يوسف الخاصة العدادية 38.5302015152020810بسيونالصفا
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دسوقى   65365 رمضان محمد بنات    يوسف الخاصة العدادية 373019.51415202088.5بسيونالصفا

البربري   65366 السيد محمود بنات    يوسف الخاصة العدادية 34.5191010.58181265بسيونالصفا

عربود    65367 حسينى عبدالقوى خالد بنات    اروى الخاصة العدادية 39.53019.514.5152020810بسيونالصفا

الجندى    65368 خليل ممدوح رضا بنات    اسراء الخاصة العدادية 2919.5711.5819.519.5710بسيونالصفا

الشامى    65369 عبدالحميد حسن ايهاب بنات    الء الخاصة العدادية 38.527.5171415202089.5بسيونالصفا

الشامى     65370 حسانين السباعى صبحى عزت بنات    ايمان الخاصة العدادية 392915.513.514.52020810بسيونالصفا

ابوسليمان    65371 محمد احمد سعيد بنات    بثينه الخاصة العدادية 39.52916.513152020710بسيونالصفا

عبدالدايم   65372 محفوظ نجيب بنات    بسمله الخاصة العدادية 36.527.5101311.5192076.5بسيونالصفا

النجار   65373 زكريا اسماعيل بنات    تقى الخاصة العدادية 38.5301814152019.589.5بسيونالصفا

النجار    65374 احمد عبدالرحمن احمد بنات    حبيبه الخاصة العدادية 38.53018.514142020710بسيونالصفا

فوده    65375 قطب ممدوح محسن بنات    حبيبه الخاصة العدادية 38.52918.512.513.52020810بسيونالصفا

عقل   65376 عبدالمجيد مصطفى بنات    حبيبه الخاصة العدادية 393019.515152020710بسيونالصفا

الصعيدى    65377 احمد احمد عبدالفتاح بنات    حنين الخاصة العدادية 39.53019.515152020810بسيونالصفا

فسيخ    65378 اسماعيل احمد شريف بنات    خلود الخاصة العدادية 39.53019.515152020810بسيونالصفا

خضر    65379 اسماعيل ابراهيم محمد بنات    خلود الخاصة العدادية 38.52819.514152020710بسيونالصفا

رميح    65380 عبداللطيف مبروك يوسف بنات    دينا الخاصة العدادية 39.530201514.52020810بسيونالصفا

سعيد     65381 عبدالحميد يسرى محمد اسامه بنات    رنا الخاصة العدادية 3720.518.5151219.7519.5710بسيونالصفا

رميح    65382 محمد احمد محمد بنات    روان الخاصة العدادية 39.53019.515152019.5810بسيونالصفا

عكاز    65383 ابراهيم حسن ابراهيم بنات    ريم الخاصة العدادية 39.53019.51514.52020810بسيونالصفا

التونى    65384 ابراهيم رمضان ابراهيم بنات    ساره الخاصة العدادية 34.5261613.57.519.518.589.5بسيونالصفا

الفار    65385 خليفه على محمد بنات    شهد الخاصة العدادية 37.52519.515152020710بسيونالصفا

عقاب    65386 عبدالمجيد السيد محمود بنات    شهد الخاصة العدادية 292418.5141119.519710بسيونالصفا

بليكع    65387 على احمد ابراهيم بنات    فرحه الخاصة العدادية 38.53019.51414.52019.5710بسيونالصفا



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3062

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رزق    65388 ميخائيل كمال عماد بنات    مارلى الخاصة العدادية 39292015152020810بسيونالصفا

يونس    65389 ذكى غازى عبدالحميد بنات    مريم الخاصة العدادية 39.52919.515152020710بسيونالصفا

المتيت     65390 احمد خضرى احمد الله بنات    منه الخاصة العدادية 3627.5191514.52020710بسيونالصفا

قبوض    65391 عرفه احمد الله بنات    منه الخاصة العدادية 35.52516.513.592017.5810بسيونالصفا

دبوس      65392 عبدالقوى هاشم محمد عمر الله بنات    منه الخاصة العدادية 3629.515.515152017.579.5بسيونالصفا

عبدالدايم    65393 احمد ربيع محمد بنات    ميرنا الخاصة العدادية 36.5301814.5152020810بسيونالصفا

عياد   65394 عبدالعزيز محمد بنات    ناديه الخاصة العدادية 35.529191511.52020810بسيونالصفا

الغايش    65395 ابراهيم عبدالفتاح محمد بنات    هاجر الخاصة العدادية 39.53019.515152019.5810بسيونالصفا

الشاذلى    65396 احمد احمد خالد بنات    هناء الخاصة العدادية 26161083.52020710بسيونالصفا

النجار    65397 عيسى عبدالحليم اشرف بنات   اسراء ع جعفر 383019.7514.5152018.599بسيونكفر

موسى    65398 يوسف ابراهيم السيد بنات   اسراء ع جعفر 342816.513.514.519.751789.5بسيونكفر

الهنداوى    65399 مرسى فتحى جمال بنات   اسراء ع جعفر 36.530171413.519.517.587بسيونكفر

الخللى    65400 على محمد مصطفى بنات   اسراء ع جعفر 36.52912145.51718.598بسيونكفر

الحضرى    65401 عبدالمعطى شعبان السيد بنات   اسماء ع جعفر 36201814.751116.517.58.58بسيونكفر

النحراوى    65402 عبدالحميد محمود شعبان بنات   اسماء ع جعفر 38271814.510.5181978.5بسيونكفر

البيارى   65403 محمد عبدالغفار بنات   اسماء ع جعفر 38.52618.514.51419.51779.5بسيونكفر

عبيد    65404 محمد خليفه عبدالمجيد بنات   اسماء ع جعفر 3823.51913.5101817.578بسيونكفر
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رميح    65405 ابوشعشع عبدالغنى محمد بنات   اسماء ع جعفر 372718.512.51016.514.585.5بسيونكفر

داود    65406 ابراهيم ابراهيم حسين بنات   الء ع جعفر 37.527.516.512.51117.514.579بسيونكفر

موسى    65407 سيداحمد رمضان رجب بنات   الء ع جعفر 39.5292014.7514201989.5بسيونكفر

سلمة    65408 حجازى ابوالمجد قطب بنات   الء ع جعفر 38.528.519.514121916.598بسيونكفر

رميح     65409 ابوشيشع عبدالغنى محمد بنات   الء ع جعفر 3930181414181698.5بسيونكفر

سهيل     65410 محمد بسيونى محمد مصطفى بنات   الء ع جعفر 3824.514.513.51218.510.596بسيونكفر

حسين    65411 محمد على خالد بنات   امال ع جعفر غـ127غـ9.5غـ11غـ30.5بسيونكفر

دسوقى   65412 عبدالفتاح محمد بنات   امل ع جعفر 37.5261313.51017.516.586.5بسيونكفر

البربرى    65413 مرسى محمد عزمى بنات   اميره ع جعفر 32.517.514.512.510.5111287بسيونكفر

بندق     65414 عتمان احمد محمد فريد بنات   اميره ع جعفر 159.55105.531067بسيونكفر

حسين    65415 حسن حسين حسن بنات   ايمان ع جعفر 35.523.513.510.5111314.587بسيونكفر

يونس    65416 ابراهيم محمد شعبان بنات   ايمان ع جعفر 36.5201112.591514.587بسيونكفر

بربش   65417 عبدالصمد محمد بنات   ايمان ع جعفر 281111.55.53.5101485بسيونكفر

المهدى   65418 محمد احمد بنات   ايه ع جعفر 36.518147.54.51218.565بسيونكفر

البرلسى    65419 بسيونى عطيه صلح بنات   ايه ع جعفر 37.52819.59.5819.518.578بسيونكفر

عباسطوطح     65420 محمد خضرى عادل بنات   ايه ع جعفر 36.527.51057.5121672.5بسيونكفر

رحومه    65421 محمد عبدالمجيد محسن بنات   ايه ع جعفر 38.52818.51415201978.5بسيونكفر

علم    65422 على على محمد بنات   بسمله ع جعفر 38.52618.514.7512202079بسيونكفر

البربرى     65423 خليفه ابوايزيد امام يوسف بنات   بسمله ع جعفر 3620.510.5105.513.52085.5بسيونكفر

زيادة   65424 محمدعلى على بنات   بسمه ع جعفر 3515.513.5105.519.51795.5بسيونكفر

القسطاوى    65425 محمد ابراهيم محمد بنات   بسنت ع جعفر 3927.52013.513.519.52098بسيونكفر

الخبازة    65426 صالح فتحى محمد بنات   بسنت ع جعفر 35.519.5138.57.515.517.575بسيونكفر

الحبشى    65427 ابراهيم حسن عبدالرحمن بنات   تسنيم ع جعفر 33957.52.5121472بسيونكفر
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السوسانى    65428 ابراهيم حسن محمد بنات   جهاد ع جعفر 39.523.519.5139.51619.587بسيونكفر

ابراهيم    65429 عبده شبل احمد بنات   حبيبه ع جعفر 3926.52013.514201885.5بسيونكفر

النجار    65430 احمد سعيد جمعه بنات   حبيبه ع جعفر 35.526.5127.5513.518.562.5بسيونكفر

حموده    65431 حسين فؤاد حسين بنات   حبيبه ع جعفر نصف284.531.51.56.5126بسيونكفر

عامر    65432 حسين عبدالنبى محمد بنات   حسناء ع جعفر 3617.51110.5516.510.551.5بسيونكفر

النجار    65433 محمد بسيونى خالد بنات   حنان ع جعفر 369.51097.5151776بسيونكفر

الحضرى    65434 احمد حسن احمد بنات   حنين ع جعفر 3810.510.57.57.5161962.5بسيونكفر

بربش    65435 محمد محمد اشرف بنات   حنين ع جعفر 382714.510.5918.51975بسيونكفر

خضر    65436 ابراهيم عيد نبيل بنات   حنين ع جعفر 33.519107.54.515.516.562بسيونكفر

نعيم    65437 ابراهيم عبدالسلم محمد بنات   خلود ع جعفر 3.514.561.5نصف2510.551.5بسيونكفر

بباوى    65438 عرابى حسنى ايمن بنات   دنيا ع جعفر 30.551142101373.5بسيونكفر

الشافعي    65439 احمد اسماعيل صابر بنات   دنيا ع جعفر 36111042.511.51785بسيونكفر

الصعيدى    65440 محمد محمد محمد بنات   دنيا ع جعفر 39.529201415201998.5بسيونكفر

خضر    65441 ابراهيم عبدالنبى ابراهيم بنات   رحمه ع جعفر 3725171191817.587بسيونكفر

عبدالبارى     65442 عبداللطيف محمد الدين علء بنات   رحمه ع جعفر 39.5302014.7515202097.5بسيونكفر

النحراوى    65443 عبدالسلم عبدالمنعم حسن بنات   رنا ع جعفر 3924.513.5107.5181575.5بسيونكفر

البربرى    65444 ابراهيم عبدالقادر خالد بنات   روان ع جعفر 3928.516.512.514191463.5بسيونكفر

سليمان   65445 عبدالعزيز رشدى بنات   روان ع جعفر 39.52919.514152019810بسيونكفر

قاسم    65446 عبدالرؤف ابراهيم عبدالسلم بنات   روان ع جعفر 3721127.551017.568.5بسيونكفر

بدر    65447 درويش مصطفى محمد بنات   روان ع جعفر 39291913.5151917.578بسيونكفر

الحضرى     65448 يوسف عطاالله عبدالحليم حامد بنات   روضه ع جعفر صفر30910.57.531012.56بسيونكفر

النجار    65449 على محمد محمد بنات   ريم ع جعفر 39.5282013.512201889بسيونكفر

النصارى    65450 محمد عبدالشافى محمود بنات   ريم ع جعفر 3620.514.51011.513.512.575بسيونكفر
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عبدالدايم   65451 محرم بلتاجى بنات   ساره ع جعفر 35.523.5177.57.51919.572.5بسيونكفر

عوضعوضمطر    65452 عبدالفتاح بنات   ساره ع جعفر 27155.597.512.51585بسيونكفر

الحصرى     65453 حسين يوسف يوسف بنات   ساره ع جعفر 37.527.51810.511.5201965بسيونكفر

الحصرى    65454 حسين يوسف اسماعيل بنات   سالى ع جعفر 286.512851614.555بسيونكفر

دومه    65455 احمد ابراهيم محمد بنات   سجده ع جعفر 372113.51311.51916.555.5بسيونكفر

البيارى   65456 محمد جمال بنات   سعيده ع جعفر 34.5171412.56.518.516.565بسيونكفر

بدر    65457 درويش مصطفى سعد بنات   سلمى ع جعفر 32.525.514.51313.51917.577.5بسيونكفر

صحصاح   65458 حسين عادل بنات   سما ع جعفر 39.5302014152019710بسيونكفر

مطر    65459 عبدالفتاح عوض عبدالفتاح بنات   سماح ع جعفر 36241313.513201866بسيونكفر

شلبى    65460 عبدالجواد مجاهد صلح بنات   سمر ع جعفر 37281813.51319.51766بسيونكفر

البربرى     65461 محمد قطب محمد قطب بنات   سميه ع جعفر 302212.598.515.51976.5بسيونكفر

الهنداوى    65462 محمد دسوقى جمعه بنات   شاهنده ع جعفر 30151039121776.5بسيونكفر

موسى    65463 محمد ابراهيم محمد بنات   شدى ع جعفر 352414.511.510.5191775.5بسيونكفر

عبدالله    65464 اسماعيل احمد محمد بنات   شريفه ع جعفر 2918107.510.51315.576بسيونكفر

عطا    65465 محمد احمد ابراهيم بنات   شهد ع جعفر 37.527.5191414.52019.587.5بسيونكفر

وفا    65466 احمد محمد ابراهيم بنات   شهد ع جعفر 352512.537.51914.587.5بسيونكفر

النحراوى    65467 احمد ابراهيم احمد بنات   شهد ع جعفر 3827.51027.51513.576.5بسيونكفر

الحفناوى    65468 اسماعيل محمود اسماعيل بنات   شهد ع جعفر 30.523.53541811.556بسيونكفر

عوضخضر    65469 اسماعيل الدسوقى بنات   شهد ع جعفر 39.5272014.514.518.514.576بسيونكفر

الشرقاوى    65470 منصور منصور ايمن بنات   شهد ع جعفر 34.519.512.57.5101516.592.5بسيونكفر

الدقلة    65471 احمد حسن عبدالحميد بنات   شهد ع جعفر 392914137.51914.573.5بسيونكفر

الشيشينى    65472 محمود على فهمى بنات   شهد ع جعفر 362612.59.57.515.51172.5بسيونكفر

التراس    65473 احمد السيد محمد بنات   شهد ع جعفر 3215.510.57.57.511.51365بسيونكفر
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البربرى    65474 محمد امين محمد بنات   شهد ع جعفر 34.52014.587.5151676.5بسيونكفر

عبدالقادر   65475 زكى محمد بنات   شهد ع جعفر 2919.5102.57.5141587.5بسيونكفر

احمد    65476 على عبدالحميد محمد بنات   شهد ع جعفر 37.526.51711.58.518.51679.5بسيونكفر

ابوجوخة    65477 احمد محمد ياسر بنات   عل ع جعفر 3523.514.57.58.5151767.5بسيونكفر

النجار    65478 على على احمد بنات   علياء ع جعفر 39282012.5152019.599.5بسيونكفر

زقزوق    65479 يوسف عاطف محمد بنات   علياء ع جعفر 3924.52013.5142015.589بسيونكفر

الجوهرى     65480 اسماعيل محمد عبدالمجيد رضا بنات   فاطمه ع جعفر 3515.51597.519.51789بسيونكفر

سيد    65481 عبدالجواد محمد سيد بنات   فاطمه ع جعفر 38.527201414.75202099.5بسيونكفر

رميح    65482 محمد ابوشعيشع محمد بنات   فاطمه ع جعفر 37.527.51914142015.599بسيونكفر

داود   65483 عبدالله اكرامى بنات   فرح ع جعفر 25.57.5103.531014.587.5بسيونكفر

بربش    65484 اسماعيل عبدالرحمن احمد بنات   فريده ع جعفر 382818.512.513191898.5بسيونكفر

النحراوى    65485 يوسف احمد عبدالمنعم بنات   كامليا ع جعفر 392619.513.512.52018.598.5بسيونكفر

بربش    65486 السيد سعد صابر بنات   ليلى ع جعفر 38.52518.513.511201799بسيونكفر

الحصوة    65487 ابراهيم عبدالرحمن مدحت بنات   مادلين ع جعفر 2715103416.51688بسيونكفر

عتلم    65488 محمد عرفه بسيونى بنات   مروه ع جعفر 39.5302013.515202088.5بسيونكفر

يونس    65489 ابراهيم محمد جمعه بنات   مروه ع جعفر 37.523.513.512.512.51911.589.5بسيونكفر

البربرى    65490 السيد بسيونى عبدالنبى بنات   مروه ع جعفر 392219.513.51119.512.588.5بسيونكفر

الخيوطى    65491 احمد اسماعيل محمد بنات   مروه ع جعفر 39.5302013.514.7519.519.589.5بسيونكفر

ابوحمزه     65492 على ظريف الدين بهاء بنات   مريم ع جعفر 36.521.517.59.57.516.51677بسيونكفر

النحراوى    65493 ابراهيم ابراهيم جمال بنات   مريم ع جعفر 36171285.518.51376.5بسيونكفر

عبيد     65494 سلمه قطب محمد قطب بنات   مريم ع جعفر 3522187.57.518.515.587بسيونكفر

الحضرى    65495 محمد احمد محمد بنات   مريم ع جعفر 39.525191312.51915.578بسيونكفر

الكمانى    65496 يوسف محمد محمد بنات   مريم ع جعفر 1.514.510.577.5واحد28410بسيونكفر
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الخيوطى    65497 سعيد السيد على بنات   ملك ع جعفر 35.510.515.5129.517.515.578.5بسيونكفر

المصرى     65498 عبدالمعطى حماده محمد احمد بنات   منار ع جعفر 38.512.5141010.5181775بسيونكفر

ابوصقر   65499 محمد عبدالعزيز بنات   منار ع جعفر 37.5281913142019.569بسيونكفر

الدمياطى    65500 محمد بسيونى ابراهيم بنات   منه ع جعفر غـغـغـغـغـغـغـغـغـبسيونكفر

النشار    65501 فهمى محمد اشرف بنات   منه ع جعفر 3623.51512.5101716.555.5بسيونكفر

علم     65502 محمد عبدالنبى احمد الله بنات   منه ع جعفر 341515.51411.5171866بسيونكفر

عامر     65503 محمد محمد احمد الله بنات   منه ع جعفر 38.527.5191414.519.519.577بسيونكفر

عبيد       65504 راشد محمد عبدالمعتمد اشرف الله بنات   منه ع جعفر 3317.573.54.515.51946.5بسيونكفر

معالى     65505 ابراهيم فوزى السيد الله بنات   منه ع جعفر 38.52717.51314.519.519.557.5بسيونكفر

البربرى    65506 محمد حنفى الله بنات   منه ع جعفر 31.522.5108.57.5141366.5بسيونكفر

الفلل      65507 اسماعيل فهمى محمد رضا الله بنات   منه ع جعفر 38.52518.511.55.51819.567بسيونكفر

موسى     65508 السيد محمد عبدالصمد الله بنات   منه ع جعفر 36.520.517.512.513.517.519.577.5بسيونكفر

البربرى     65509 عبدالمجيد محمد كرم الله بنات   منه ع جعفر 37.527.51814.512.5191957بسيونكفر

المداح     65510 قطب بسيونى محمد الله بنات   منه ع جعفر 239.562.57.511.51566.5بسيونكفر

رميح    65511 حسين محمد الله بنات   منه ع جعفر 32.5171087.51713.565بسيونكفر

الشيشنى     65512 محمد سعيد محمد الله بنات   منه ع جعفر 37.529.519.513.51419.752066بسيونكفر

ابوالخير     65513 خليفه دسوقى ياسر الله بنات   منه ع جعفر 39291913.514.519.752067بسيونكفر

الروبى    65514 على عبدالخالق محمد بنات   منه ع جعفر 211245361155بسيونكفر

عبيد    65515 مصطفى محمد مصطفى بنات   منه ع جعفر 3928.518.51415202078بسيونكفر

الفقى   65516 عثمان ابراهيم بنات   مى ع جعفر 39.52819.51415202089بسيونكفر

البربرى   65517 عبدالغنى محمد بنات   مى ع جعفر 19.5810.55.57.511.51566.5بسيونكفر

الصعيدى    65518 محمد اسماعيل يسرى بنات   مى ع جعفر 39.52919.51515201697.5بسيونكفر

عيد    65519 كامل رضا عماد بنات   ميرنا ع جعفر 36291013.51217.51995بسيونكفر
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عياد    65520 حلمى جلل احمد بنات   ناديه ع جعفر 39.530201415201999.5بسيونكفر

النجار    65521 قطب ابراهيم رمضان بنات   نانسى ع جعفر 30.519.57.57.57.5141382.5بسيونكفر

موسي     65522 قطب محمد سعيد احمد بنات   ناهد ع جعفر 36224.54.521214.581.5بسيونكفر

النجار    65523 قطب مصطفى ابراهيم بنات   نبيله ع جعفر 221657.57.511.51165بسيونكفر

علوان   65524 ابراهيم محمد بنات   نبيله ع جعفر 3830171212.5201697بسيونكفر

زقزوق     65525 سليمان على سليمان سليمان بنات   ندى ع جعفر 3721698.5141175بسيونكفر

نايل   65526 عبدالجواد طه بنات   ندى ع جعفر 342510.5911.515.51463.5بسيونكفر

ابوعماره   65527 عبدالفتاح عبدالله بنات   ندى ع جعفر 3827.518108.5191582.5بسيونكفر

الننى     65528 يوسف رمضان عبدالله عصام بنات   ندى ع جعفر واحد25121053.511.5118بسيونكفر

البليهى    65529 عبدالرؤف اسماعيل عنتر بنات   ندى ع جعفر 29.515127.54.513.512.572.5بسيونكفر

رجب    65530 يوسف شراكه مجدى بنات   ندى ع جعفر 81382واحد23.5125.53.5بسيونكفر

زقزوق     65531 على احمد يوسف محمد بنات   ندى ع جعفر 38.52819.51212.52015.563بسيونكفر

البربرى    65532 سليمان محمد الصاوى بنات   نرمين ع جعفر واحد711.57واحد28.511.56.53بسيونكفر

الفقى    65533 عبدالعال توفيق جمعه بنات   نرمين ع جعفر 101082واحد30.5944.5بسيونكفر

ابونجم     65534 محمود سعد محمود علء بنات   نرمين ع جعفر 32.5157.58.52.514.515.572.5بسيونكفر

الخيوطى    65535 ابوالمجد موسى رمضان بنات   نورا ع جعفر 39.5301814.51519.516.581.5بسيونكفر

سهيل     65536 محمد محمد احمد محمد بنات   نورا ع جعفر 38.5301813.514.519.751685بسيونكفر

دكوس    65537 محمد زكريا راضى بنات   نورهان ع جعفر 31.59.510.57.55.51512.563بسيونكفر

الجمسى   65538 احمد على بنات   نورهان ع جعفر 29126.58.55.518.514.576.5بسيونكفر

النجار    65539 قطب على محمد بنات   نورهان ع جعفر 22.59.57.58.54.5161365بسيونكفر

شكر    65540 محمد محمد طلعت بنات   نورين ع جعفر 3615.57.5107.516.51265.5بسيونكفر

ناصر     65541 محمد محمد لطفى لطفى بنات   نورين ع جعفر 39.5281813.5152017.578بسيونكفر

الدقدوقى    65542 مصطفى عبدالؤف عبدالرؤف بنات   نيره ع جعفر 33.5221013.511.518.514.577.5بسيونكفر
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حسين   65543 حسين ابراهيم بنات   هاجر ع جعفر 362218.5119.5191888.5بسيونكفر

موسى   65544 حسن احمد بنات   هاجر ع جعفر 281710121019.7514.568بسيونكفر

عبيد     65545 قطب على محمد سعد بنات   هاجر ع جعفر 393019.51414.52016.568.5بسيونكفر

البربرى    65546 موسى عبدالباسط احمد بنات   هانم ع جعفر 34.511.514.51011.51813.566.5بسيونكفر

حسن    65547 خضر محمد صبحى بنات   هايدى ع جعفر 35.5271010.512161878بسيونكفر

بخاتى   65548 عبدالنبى ابراهيم بنات   هدير ع جعفر 3916.5141312.51812.566بسيونكفر

مبروك   65549 حسين ناصر بنات   هدير ع جعفر 34.521.510.512.510.518.514.576بسيونكفر

زيادة   65550 على اسماعيل بنات   هند ع جعفر 392319141519.7513.576.5بسيونكفر

عمر    65551 محمد مبروك مبروك بنات   هند ع جعفر 31.51510139159.556.5بسيونكفر

بربش    65552 محمد سعد رضا بنات   ولء ع جعفر 2011.547.5516.510.576بسيونكفر

البربرى   65553 عبدالحفيظ عبدالمجيد بنات   يارا ع جعفر 36251513.51115.513.568بسيونكفر

موسى     65554 طايل محمد طايل المحمد بنات   ياسمين ع جعفر 36.5291913.51419.7518.568.5بسيونكفر

الدقلة    65555 محمد بسيونى جمال بنات   ياسمين ع جعفر 38.5291914141916.558.5بسيونكفر

النحراوى   65556 محمود محمد بنات   ياسمين ع جعفر 39.52919.5141519.751768.5بسيونكفر

النني    65557 عبدالرحمن مصطفى محمد بنات   ياسمينا ع جعفر 3829191414.5191858بسيونكفر

ابوجاموس    65558 عبده محمد مصطفى 34.521.517141519.51471.5بسيونابراهيم

الشرقاوى    65559 بسيونى احمد شوقى 382414.5131017.51771.5بسيوناحمد

الدماطى    65560 عبدالحليم احمد علء 2715510414.513.571.5بسيوناحمد

الدماطى    65561 محمد احمد علء 35157.513.51111.51371.5بسيوناحمد

النجار    65562 على محمد عماد 31.516.510851015.572بسيوناحمد

غازي   65563 كمال عمادالدين 37.524.515119.514.514.571.5بسيوناحمد

ابراهيم    65564 عوض محمد عوض 27.521.51064.510.510.561.5بسيوناحمد

جمعه    65565 اسماعيل احمد محمد نصف3324.5107.5311.513.57بسيوناحمد

بنين/      ع رياض المنعم عبد ش
بنين/      ع رياض المنعم عبد ش
بنين/      ع رياض المنعم عبد ش
بنين/      ع رياض المنعم عبد ش
بنين/      ع رياض المنعم عبد ش
بنين/      ع رياض المنعم عبد ش
بنين/      ع رياض المنعم عبد ش
بنين/      ع رياض المنعم عبد ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3070

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

الصعيدى    65566 عبده احمد محمد 33151310.57.51615.571.5بسيوناحمد

الجمل   65567 عبدالفتاح محمد 3721.51612.51416.51352.5بسيوناحمد

الحوشى    65568 ابراهيم احمد نادر 228341.55.5872بسيوناحمد

البرماوى    65569 عبدالفتاح محمد ناصر 36.527.5171312.51916.572بسيوناحمد

السقا    65570 ابراهيم السيد شريف 36.52115.510.55.513.51581.5بسيونادهم

معروف    65571 احمد غريب محمد 36.5171587.51211.572.5بسيوناسامه

مرعى   65572 يوسف اسماعيل 319.57.54.5210.59.551.5بسيوناسلم

احمد    65573 محمد قطب السيد 33.519.51192.5111142بسيوناسلم

حمد    65574 شعبان محمد شعبان 261011.5114.59.51461.5بسيوناسلم

الشرقاوى    65575 ابراهيم اسماعيل سامى 3716191412.5191682بسيوناسماعيل

غنيم    65576 احمد السيد ابراهيم 37.52918.514.51219.51472.5بسيوناشرف

عريضة    65577 راغب خليفه نصر 372818.5151218.51663.5بسيوناشرف

النجار    65578 على سعيد ماهر 36.517.5168.58.5141362.5بسيونانس

ابوصيرة    65579 حسن احمد احمد 31.522.51227.512.514.552.5بسيونخالد

سالم    65580 بسيونى كمال محمد 30.5121065.513.51372بسيونخالد

ابوصيره    65581 عبدالمعطى غريب اشرف 35.51813.56514.51662.5بسيونرأفت

الربه    65582 عبدالفتاح اسماعيل محمد 2915154.57.512.51363بسيونزياد

هنو   65583 عاطف السيد 32.521167.59.518.51775بسيونعبدالرحمن

الصاوي    65584 خليل عوض عارف 30.52014.510.59.518.51765بسيونعبدالرحمن

النبراوى   65585 عبدالفتاح ابراهيم 341616.51312.518.51865بسيونعبدالفتاح

العطفي    65586 السيد ابراهيم ابراهيم 291817.52.55151751.5بسيونعبدالله

زيد   65587 محمودمحمد حسينى 291514.524.514.516.543.5بسيونعبدالله

الجده    65588 حسن اسماعيل حسن 33.519.514.557.513.511.551.5بسيونعلى
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داود    65589 بسيونى قطب القطب 33211710.58.51615.552بسيونعمار

ابوالنجا   65590 عبدالمجيد ياسر 36.52219.51191817.573.5بسيونعمار

مبروك    65591 توفيق عيد عمرو واحد351514.5651412.56بسيونعمر

طبلة    65592 ابراهيم اسماعيل فتحى 27.515.56.51.551012.565بسيونعمر

مساعد    65593 عبدالعاطى على خالد 37301914.512.519.51875بسيونعمرو

المسيرى    65594 عبدالمعطى وديع خالد 36.528.517.512.51118.51853.5بسيونعمرو

الجدة   65595 اسماعيل على 3723.516.5138172065بسيونعمرو

زيد     65596 الشناوى محمد محمد محمد 27.51810.54.5514.51353.5بسيونعمرو

عيسى    65597 الشاملى عيد مفرح 37.52919.514.515201875بسيونعيسى

البهوتى    65598 يوسف محمود نصر 3721.5188.514.5191553بسيونفارس

المهدى   65599 ابراهيم ابراهيم 382319.5137.5181872.5بسيونكريم

راشد   65600 عبدالقادر ابراهيم 19.51648.5116.59.562.5بسيونكريم

هنو   65601 عاطف السيد 37.527.518.5141419.51767بسيونكريم

عجبه    65602 قطب احمد محمد 317.55.54.57.531554.5بسيونكريم

اغا   65603 محمد اسماعيل 138.52.54.54.51.51353.5بسيونمحمد

عبدالواحد    65604 احمد محمد اشرف 32101110.58111584.5بسيونمحمد

عبده    65605 بسيونى محمد سامح 372117.510.58151554.5بسيونمحمد

غنيم    65606 مرسى محمد شريف 28.5117.59.57.512.51554.5بسيونمحمد

عبدالعال    65607 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 372517.510.57.5151565.5بسيونمحمد

الشنديدى    65608 السيد كمال عبدالناصر 282.5742.510.51474بسيونمحمد

بركات    65609 عبدالفتاح سعيد محمد 2718.5611.59.5171345بسيونمحمد

المسيرى   65610 راغب مصطفى 321510.58.510101665بسيونمحمد

داود    65611 عبدالمغنى بسيونى ناصر 25.515107.57.57.51365بسيونمحمد
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بدور    65612 ابراهيم عاطف اسماعيل 362413.510.51115.51377بسيونمصطفى

احمد   65613 سعيد السيد 28.526.513.512.512181677بسيونمصطفى

الغنام   65614 بدوى رفعت 342713.5141311.51866.5بسيونمصطفى

الجندي   65615 مصطفى عزت 3729.5191414.519.51856بسيونمصطفى

الشامى    65616 عبدالحليم سعيد محمد 6.511.54.53.543.51364.5بسيونمصطفى

رحيم    65617 السيد حسن محمد 28171089.5101685.5بسيونمهند

طبلة    65618 ابراهيم قطب اسماعبل 27.5181399101755.5بسيوننادر

صباح    65619 عبدالعزيز فواد عبدالعزيز 34.523169.51112.51655.5بسيونيوسف

علي    65620 مسعود صبحى اشرف 165.5442.53.51463بسيونجمال

العنانى   65621 عبدالجواد محمود 101452.5نصفواحد23.56.54.5بسيونفادى

المزين    65622 متولى عيد محمود 2146.541.512.51262بسيونفارس

السرحه    65623 احمد النادى رضا 2.512.51472.5نصف2266.5بسيونمحمد

الكرابيجى    65624 عطوان عبدالوهاب نزيه 325.5103.55161685.5بسيونايمان

الكرابيجى    65625 عطوان عبدالوهاب محمد 237.56.51.51.513.51475بسيوندنيا

عامر   65626 على علء 1.5131685.5نصف25.51.510بسيونرحمه

العنانى    65627 محمد ابراهيم محمد 14.51785.5واحدصفر22.5211.5بسيونرحمه

ابوسمره   65628 على صبرى 31.59104.57.5181486.5بسيونشربات

عامر    65629 عبداللطيف عبداللطيف السيد 217.51686.5واحد263.514.5بسيونشريفه

عامر   65630 عبدالسلم محمد 38.52419.7511.512.5201786بسيونعبير

السرحه    65631 احمد النادى الشحات 32.515127.57.5161775بسيونملك

امام    65632 محمد عبدالفتاح احمد 35711.5104.519.51885بسيونندى

ابوزيد    65633 احمد يونس ابوزيد 20.546.52.53151142بسيونهاجر

يادم   65634 جمعه عبدالجواد 15.51352نصفصفر27.52.55بسيونهاجر
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ناصف    65635 محمد عطيه صلح 382713.584201875بسيونهدير

الجوهرى    65636 حسن احمد عمر 372616.510.59191863.5بسيونوفاء

الصعيدي    65637 محمد قطب بسيونى واحد6.5115واحدنصف2.5نصف17بسيونيارا

عامر    65638 عبداللطيف عبداللطيف احمد 52.51.5131275.5نصف17.5بسيونياسمين

صالح    65639 السيد محمد احمد بنـات  اسراء مـةع 33151710.55.518.51768بسيونكـتا

ابوسالم   65640 اسماعيل رياض بنـات  اسراء مـةع 33.5716.59.57.518.51777.5بسيونكـتا

عاشور   65641 محمد قطب بنـات  اسراء مـةع 33.518.51313.511.518.51578بسيونكـتا

بدوى    65642 محمد اسماعيل محمد بنـات  اسراء مـةع 28195111.5131575بسيونكـتا

شعير   65643 فوزى محمود بنـات  اسراء مـةع 33.52510.5138.517.51875بسيونكـتا

النحاس    65644 احمد يوسف محمود بنـات  اسراء مـةع 362415.513.510.519.51865.5بسيونكـتا

كريم    65645 علم عبدالغنى اشرف بنـات  اسماء مـةع 32.517107.57.512.51462.5بسيونكـتا

قطب    65646 سعد مختار سعد بنـات  اسماء مـةع 3728181513.519.51875بسيونكـتا

الربه    65647 بسيونى ربيع عماد بنـات  اسماء مـةع 33261813.51118.51866بسيونكـتا

الشنديدى   65648 محمد مفرح بنـات  اسماء مـةع 34.526.51314.751419.51345بسيونكـتا

عامر   65649 عبدالوهاب محمد بنـات  اسير مـةع 382919.51414.5201873.5بسيونكـتا

الصردى    65650 عبدالمغنى لطفى محمد بنـات  اشواق مـةع 34221811.57.5191973.5بسيونكـتا

المسيرى    65651 عبدالمعطى كمال طاهر بنـات  اصاله مـةع 362714.5137.516.51864بسيونكـتا

الزكرى   65652 محمود بسيونى بنـات  الء مـةع 37.5301814.51519.51764بسيونكـتا

العيارى   65653 بدران شوقى بنـات  الء مـةع 3427181410.519.51976بسيونكـتا

المل   65654 رجب احمد بنـات  الشيماء مـةع 24.517.56.563101673.5بسيونكـتا

العيارى    65655 نبيه فوزى بنـات  امانى مـةع 301912.597.5171373.5بسيونكـتا

الربه    65656 احمد حسين محمد بنـات  امل مـةع 362812.5125181263.5بسيونكـتا

الرفاعى    65657 عبدالسلم محمد خالد بنـات  اميره مـةع 37.53019.7514.514201779.5بسيونكـتا

. أ   ت ناشد عزبة

. أ   ت ناشد عزبة

. أ   ت ناشد عزبة

. أ   ت ناشد عزبة
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عاشور    65658 ابراهيم عبدالفتاح فوزى بنـات  اميمه مـةع 25.5201012.58.5131677.5بسيونكـتا

رخا   65659 عبدالنبى عبدالناصر بنـات  انجى مـةع 30.519411.53.5101664.5بسيونكـتا

ابوصيره    65660 اسماعيل قطب اسامه بنـات  اندلس مـةع 35.5241514.59171764بسيونكـتا

مرجان   65661 عبدالفتاح عبدالحميد بنـات  ايناس مـةع 3626137.5917.51864بسيونكـتا

عاشور    65662 ابراهيم عبدالفتاح عبدالرحيم بنـات  ايناس مـةع 3220.5117.55131854.5بسيونكـتا

المزين    65663 على محمد اشرف بنـات  ايه مـةع 37.52914.57.510141763بسيونكـتا

شلبي     65664 احمد سيد نجيب اشرف بنـات  ايه مـةع 28117.59.53.510.51576بسيونكـتا

رخا    65665 محمد محمد السيد بنـات  ايه مـةع 39.529.5191415201888بسيونكـتا

البحراوى    65666 عيد عبدالمنعم عزمى بنـات  ايه مـةع 24.554.55.53.541673بسيونكـتا

نوفل    65667 احمد محمد قطب بنـات  ايه مـةع 34151010.5511.51874.5بسيونكـتا

السقا    65668 ابراهيم السيد ايمن بنـات  بسنت مـةع 3023.51011.5814.51873.5بسيونكـتا

درويش   65669 عبدالمقصود ابراهيم بنـات  تسنيم مـةع 37271912.513.5201874.5بسيونكـتا

ابوحسن   65670 على حامد بنـات  تسنيم مـةع 37.530191515201979بسيونكـتا

النجار   65671 عيد اسماعيل بنـات  حبيبه مـةع 37.5271813.512181778.5بسيونكـتا

الصاوى    65672 خليفه حسين حسين بنـات  حبيبه مـةع 36.522181414.5191977بسيونكـتا

درويش    65673 محمد اسماعيل ربيع بنـات  حبيبه مـةع 34.516141211.514.51977بسيونكـتا

الربه    65674 محمد محمود رزق بنـات  حبيبه مـةع 35.52917.513.51519.518710بسيونكـتا

الشيخ    65675 عبدالمقصود قطب عبدالمقصود بنـات  حبيبه مـةع 3217159.58161666.5بسيونكـتا

المسيرى    65676 محمود راغب عماد بنـات  حبيبه مـةع 3212117.55.511.51665.5بسيونكـتا

شلبى    65677 ابراهيم بسيونى ماهر بنـات  حبيبه مـةع 36.520148.5315.51864بسيونكـتا

الصردى   65678 سعيد مصطفى بنـات  حبيبه مـةع 31.516141210161875.5بسيونكـتا

الحوشى    65679 احمد محمد مفرح بنـات  حبيبه مـةع 37.530191514.519.517710بسيونكـتا

السقا    65680 محمود الحسينى خالد بنـات  حفصه مـةع 3515139.58.516.51665بسيونكـتا
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صباح    65681 عبدالعزيز فواد محمد بنـات  حنان مـةع 301510.598.510.51774.5بسيونكـتا

هنو   65682 عاطف السيد بنـات  حنين مـةع 35.524161313.5171877.5بسيونكـتا

الغزيري   65683 محمد محمد بنـات  حنين مـةع 3624.515.51312.518.51879.5بسيونكـتا

شعبان    65684 عبدالعزيز محمد خيرى بنـات  خلود مـةع 342315.513915.51746.5بسيونكـتا

عبدالواحد    65685 عبدالعليم صابر طارق بنـات  دعاء مـةع 3215129.5512.51765.5بسيونكـتا

الحوش    65686 ابراهيم احمد نادر بنـات  دنيا مـةع 2010.5724.541667.5بسيونكـتا

غانم    65687 مغاورى عيد احمد بنـات  دينا مـةع 238.513987.51659بسيونكـتا

النحاس    65688 احمد رجب خالد بنـات  رحمه مـةع 28.51169.57.510.51666.5بسيونكـتا

عوض     65689 محمد ابراهيم على محمد بنـات  رنا مـةع 373019.751515201758بسيونكـتا

عطيه    65690 قطب عبدالفتاح محمد بنـات  روان مـةع 363018.510.58141757بسيونكـتا

مبروك    65691 توفيق عبدالعظيم السيد بنـات  روضه مـةع 34.527.51611.51017.51748.5بسيونكـتا

الشنديدي   65692 محمد السيد بنـات  روضه مـةع 31.511.5151213181556بسيونكـتا

النجار    65693 محمد محمد عبدالناصر بنـات  روضه مـةع 29.51510127.5101554.5بسيونكـتا

الغايش    65694 عبدالرحمن محمود ماهر بنـات  روضه مـةع 25.51767.52.51015510بسيونكـتا

العطفي    65695 عبدالمجيد احمد ابراهيم بنـات  ريم مـةع 38.53019.7514142018810بسيونكـتا

فرج    65696 محمد ابراهيم صبحى بنـات  ريم مـةع 3015107.54.56.51656.5بسيونكـتا

ابوصيره    65697 بسيونى بسيونى عبدالرحيم بنـات  ساره مـةع 38.527191514.519.51878.5بسيونكـتا

طبله   65698 احمد ناصر بنـات  سحر مـةع 351518.512.5816.51875.5بسيونكـتا

جمعه    65699 اسماعيل محمد فوزى بنـات  سراء مـةع 3627191412.5181857بسيونكـتا

العطفى    65700 محمود محمد عبدالحكيم بنـات  سلمى مـةع 37.52919.5131319.51869.5بسيونكـتا

الكومى    65701 قطب احمد فتحى بنـات  سوسن مـةع 38.528.518.513.51418.515810بسيونكـتا

الربه    65702 محمد عبدالله ناصر بنـات  شروق مـةع 38241813.510.51916810بسيونكـتا

الربة    65703 احمد ابراهيم نصر بنـات  شروق مـةع 34.51317.5141017.513.589.5بسيونكـتا
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الجندي   65704 مصطفى خالد بنـات  شهد مـةع 36.518.5171311.517.51669.5بسيونكـتا

عبدالرحيم    65705 على محمد على بنـات  شهد مـةع 38.526.51914.513.5201787بسيونكـتا

قنديل    65706 عبدربه محمد عبدالمنعم بنـات  شيماء مـةع 3824.518.51414.75201786بسيونكـتا

زيد    65707 احمد عبدالفتاح السيد بنـات  صفاء مـةع 382315.59.57.5161386بسيونكـتا

الصردي    65708 على بسيونى على بنـات  ضحى مـةع 38.529.517.51414.519.515.578.5بسيونكـتا

عجبه    65709 شعبان احمد ربيع بنـات  عزه مـةع 371815.51313.51317.567.5بسيونكـتا

ابوضلم    65710 اسماعيل فتحى عادل بنـات  عل مـةع 37.52017121319.516.578.5بسيونكـتا

ابوضلم    65711 اسماعيل فتحى عادل بنـات  علياء مـةع 38.52416.512.511.519.51478بسيونكـتا

النجار    65712 عبدالمغنى محمد ربيع بنـات  غاده مـةع 38211910.5916.516.552بسيونكـتا

الجده    65713 احمد عبدالحميد عادل بنـات  غاده مـةع 3928.52012.515201889.5بسيونكـتا

ابوحطب    65714 عبدالفتاح مصطفى فرج بنـات  فاطمه مـةع 32.55.511.57.57.510.51455.5بسيونكـتا

نوفل    65715 دسوقى محمد محمد بنـات  فاطمه مـةع 33.516.512.599171486.5بسيونكـتا

شلبى    65716 على محمود فدائى بنـات  فردوس مـةع 372419.51213191787بسيونكـتا

الشنديدي    65717 اسماعيل عبدالحميد حماده بنـات  ملك مـةع 39.525.518.510.57.5171777بسيونكـتا

رخا    65718 غلم ابراهيم ربيع بنـات  ملك مـةع 39.522.518.5117.518.51776بسيونكـتا

الدماطى    65719 اسماعيل محمد اسماعيل بنـات  منار مـةع 381814104.516.515.575.5بسيونكـتا

الحوشى    65720 السيد محمد عماد بنـات  منار مـةع 3416.514.593151356بسيونكـتا

ابوصيرة    65721 عبدالفتاح فرحات محمد بنـات  منار مـةع 381314.5117.516.514.576بسيونكـتا

النبراوى    65722 على عبدالباسط عبدالناصر بنـات  منال مـةع 39.52919.51513201686.5بسيونكـتا

ربيع      65723 محمد محمد الدين بهاء الله بنـات  منه مـةع 3720.51811.59.51814.546بسيونكـتا

شلبى     65724 محمد عمر عاصم الله بنـات  منه مـةع 38281812.513.51916.573.5بسيونكـتا

جمعه     65725 اسماعيل ابراهيم محمد الله بنـات  منه مـةع 37.52316.510.57.5181573بسيونكـتا

الصعيدى     65726 محمد مصطفى محمد الله بنـات  منه مـةع 38.53019.513.515201986بسيونكـتا
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المزين    65727 على محمد عادل بنـات  مى مـةع 32251087.513.514.566بسيونكـتا

العداوى   65728 السيد طارق بنـات  نجلء مـةع 35.5281413.5111517.565.5بسيونكـتا

ربيع    65729 محمد محمد السيد بنـات  ندى مـةع 37.53018.51311191565بسيونكـتا

حطب    65730 محمد عزت عصام بنـات  ندى مـةع 38301814.51419.51565بسيونكـتا

الفقى    65731 محمد عبدالخالق محمد بنـات  نرمين مـةع 3525108.55.517.515.545بسيونكـتا

راشد    65732 ابراهيم عبدالحى السيد بنـات  نورهان مـةع 32241387.5161545بسيونكـتا

العداوي    65733 احمد محمود اسماعيل بنـات  نيره مـةع 37.52816.513.510191255بسيونكـتا

الصردى    65734 احمد يوسف عماد بنـات  نيره مـةع 29277.598.517.51045بسيونكـتا

الصهرجتى    65735 بسيونى سعيد قطب بنـات  نيره مـةع 393020151519.52065.5بسيونكـتا

السقا    65736 السيد السيد محمد بنـات  نيره مـةع 38.5271314.514.519.751666بسيونكـتا

بيبرس    65737 ابراهيم احمد طه بنـات  هاجر مـةع 38.53019.514.515201768.5بسيونكـتا

العداوى    65738 حسن محمد مصطفى بنـات  هبه مـةع 38.523.51712.512.5191656.5بسيونكـتا

الجدة   65739 قطب محمد بنـات  هدى مـةع 31236.57.512161465.5بسيونكـتا

اغا    65740 ابورواش فتحى ابراهيم بنـات  هدير مـةع 251510.510.59.512.511.565بسيونكـتا

الله     65741 طاب الدسوقى شريف قطب بنـات  هدير مـةع 3427148.510.514.516.555بسيونكـتا

الحوشى    65742 ابراهيم قطب حسام بنـات  ولء مـةع 36.52818.51211.51914.555بسيونكـتا

حراز    65743 عبدالفتاح يوسف مجدى بنـات  يارا مـةع 382819131319.51455بسيونكـتا

العشماوى    65744 عبدالحميد محمد عماد بنـات  ياسمين مـةع 382813.57.57.5191655بسيونكـتا

الدماطى    65745 عبدالحليم احمد محمود بنـات  ياسمين مـةع 35.5276.54.54.51912.575بسيونكـتا

علم     65746 موسى الله عطا علء بنـات  يسرا مـةع 37.52113.514.513191065بسيونكـتا

الشهاوى    65747 احمد ابراهيم احمد بنين   ابراهيم ع فايد 39.52919.514.5152018.5810بسيونعيسوى

قرمان    65748 الصاوى عبده احمد بنين   ابراهيم ع فايد 37.52517.511.51318.51585.5بسيونعيسوى

فراج    65749 حسن محمد رضا بنين   ابراهيم ع فايد 2818.512.57.55.5129.575بسيونعيسوى
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عبدالله    65750 محمد احمد سعيد بنين   ابراهيم ع فايد 3722797.51314.564بسيونعيسوى

زغلول    65751 ابراهيم سعيد عبده بنين   ابراهيم ع فايد 37.52817.512.59.51616.585بسيونعيسوى

الخللى    65752 السيد ابراهيم عيد بنين   ابراهيم ع فايد 37261791116.513.573.5بسيونعيسوى

الهباب    65753 محمد حسن محمد بنين   ابراهيم ع فايد 37.52719.51313191472.5بسيونعيسوى

عياد    65754 ابراهيم محمد ياسر بنين   ابراهيم ع فايد 311813.591116.51472.5بسيونعيسوى

بدر    65755 ابراهيم اسماعيل ابراهيم بنين   احمد ع فايد 3526121111171596بسيونعيسوى

ابوالعينين     65756 محمد السيد اسماعيل بنين   احمد ع فايد 31.522127.57.514.58.598بسيونعيسوى

ابوفراج    65757 ابراهيم جمعه اسماعيل بنين   احمد ع فايد 33.528.5149.510.516.517.589بسيونعيسوى

العالم    65758 اسماعيل عبدالنبى عبدالظاهر بنين   احمد ع فايد 392619.51414.52018710بسيونعيسوى

غزى    65759 محمد محمد عبدالمجيد بنين   احمد ع فايد نصف3316.55.557.510158بسيونعيسوى

رمضان     65760 احمد سيد حسن فريد بنين   احمد ع فايد 35.526.5167.51018.516.587بسيونعيسوى

عزام    65761 دسوقى اسماعيل محمد بنين   احمد ع فايد 3522.515.51110.517.51686.5بسيونعيسوى

عبدالواحد    65762 احمد حسن محمد بنين   احمد ع فايد 3324.5127.5918.51788بسيونعيسوى

جوده   65763 شحاته محمد بنين   احمد ع فايد 35.525119.57.5171598.5بسيونعيسوى

البديوى   65764 محمد محمد بنين   احمد ع فايد 36.525.520131519.51988.5بسيونعيسوى

زغلول    65765 السيد محمد محمد بنين   احمد ع فايد 3323.518.512.51317.517.577بسيونعيسوى

البشه    65766 حسن ربيع اشرف بنين   اسلم ع فايد 32.5257.51010191466بسيونعيسوى

زغلول    65767 رجب محمد رمضان بنين   اسلم ع فايد 372919.513.514.519.7516.588.5بسيونعيسوى

البديوى    65768 محمد اسماعيل محمد بنين   اسماعيل ع فايد 3526161412.51916.579بسيونعيسوى

زعير    65769 ابراهيم الصاوى ياسر بنين   الصاوى ع فايد 33.5211087.516.51175بسيونعيسوى

غزى    65770 عبدالسلم محمود محمد بنين   اياد ع فايد 39.528.518.514152010.579بسيونعيسوى

مقلش    65771 اسماعيل محمد احمد بنين   ايهاب ع فايد 35.52211.597.518.510.578بسيونعيسوى

المسلمانى    65772 ابواليزيد بدوى اسماعيل بنين   باسم ع فايد 32.51110.53.5210.5675بسيونعيسوى
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النشار    65773 محمد عطيه رباح بنين   بلل ع فايد 31167.5117.517.51765بسيونعيسوى

دويك     65774 احمد سيد اسماعيل رمضان بنين   حازم ع فايد 26.59.57.55.53.51414.585بسيونعيسوى

البديوى    65775 طه نصر نصر بنين   حسام ع فايد 37.52819.512.514.5202098.5بسيونعيسوى

شواطه   65776 ناجى الشحات بنين   حسنى ع فايد 32.51410107.5151865.5بسيونعيسوى

ناصر    65777 محمد حسين محمد بنين   حسين ع فايد 39.52917.514.513201999.5بسيونعيسوى

يوغرى   65778 حسين محمد بنين   حسين ع فايد 362113.510.511.519.51688.5بسيونعيسوى

عبدالله    65779 ابراهيم محمود سعيد بنين   خالد ع فايد 35227.51314.515.516.567.5بسيونعيسوى

الرشيدى    65780 اسماعيل حسن اسماعيل بنين   رضا ع فايد 37.517.51313816.51685بسيونعيسوى

فايد    65781 يوسف سعد احمد بنين   زياد ع فايد 3412.5147.54.51314.574.5بسيونعيسوى

الحجار    65782 ابراهيم محمد عبدالشفيع بنين   زياد ع فايد 29.511.57.57.53.5101473.5بسيونعيسوى

علم     65783 محمد احمد مصطفى الدين بنين   سيف ع فايد 38.52616.511.512.5181687.5بسيونعيسوى

قرمان    65784 الصاوى عبدالعاطى سامى بنين   طارق ع فايد 341567.54131874بسيونعيسوى

دياب    65785 عبدالمقصود مبروك محمد بنين   طاهر ع فايد 37.521.5107.57.51318.565بسيونعيسوى

ناصر    65786 محمد عثمان جمال بنين   عاصم ع فايد 36.518.5117.57.515.51784.5بسيونعيسوى

فايد    65787 عبدالرحمن عبدالقيوم ابراهيم بنين   عبدالرحمن ع فايد 36.5207.57.5412.515.574.5بسيونعيسوى

قرمان    65788 احمد اسماعيل احمد بنين   عبدالرحمن ع فايد 32.516.56.57.54101274.5بسيونعيسوى

ناصر    65789 محمد رمضان الشحات بنين   عبدالرحمن ع فايد 4.515.564.5صفر1544.53بسيونعيسوى

الشهاوى    65790 ناجى عبدالمجيد محمد بنين   عبدالرحمن ع فايد 25115.57.52121075بسيونعيسوى

النفياوى    65791 دسوقى احمد سعد بنين   عبدالله ع فايد 36.5291814.51519.513.573بسيونعيسوى

رخا    65792 عبده محمد محمد بنين   عبدالله ع فايد 30.513.511.559.5161383بسيونعيسوى

ابوجبل   65793 عبداللطيف سويد بنين   عبدالمجيد ع فايد 36281912.514.5201893بسيونعيسوى

العالم    65794 محمد على احمد بنين   على ع فايد 362717.51310.519.515.584بسيونعيسوى

العمى    65795 على مرسى محمد بنين   على ع فايد 33117.57.54.5101762.5بسيونعيسوى
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دقماق    65796 مرسى عبدالل شحاته بنين   عمار ع فايد 146.563.525.513.572بسيونعيسوى

شاهين    65797 محمد عبدالرازق محمد بنين   عمار ع فايد 342013.514.511181894بسيونعيسوى

كوته    65798 عبدالرحمن عبدالرحمن ياسر بنين   عمار ع فايد 38.52816.51391914.564بسيونعيسوى

يوغرى    65799 محمد ابراهيم خالد بنين   عمر ع فايد 38.529.51913.513201873.5بسيونعيسوى

شواطه    65800 على بهنسى على بنين   عمر ع فايد 3827141210.519.7516.584.5بسيونعيسوى

البسيونى    65801 محمد احمد محمد بنين   عمر ع فايد 39.5301914.51519.515.593بسيونعيسوى

الحضرى    65802 محمد محمد ابراهيم بنين   عمرو ع فايد 372718.5131319.51793بسيونعيسوى

التومى    65803 محمد عبدالمعطى السيد بنين   فارس ع فايد 38.52717.51213.52016.595بسيونعيسوى

محمدابوطبيخ   65804 عبدالمجيد بسيونى بنين   فهد ع فايد واحد31.5161047.510.5118بسيونعيسوى

عبدالله   65805 كامل رفيق بنين   كامل ع فايد 24106.528111081.5بسيونعيسوى

هديب    65806 محمد عبدالحميد محمد بنين   كريم ع فايد واحد3725.513.510.51018138بسيونعيسوى

السيداحمد   65807 عبدالنبى سامى بنين   كمال ع فايد نصف278.5637.513.5118بسيونعيسوى

النشار    65808 محمد كمال محمد بنين   كمال ع فايد 311162.55.5810.582.5بسيونعيسوى

عبدالل    65809 السيد محمد ابراهيم بنين   محمد ع فايد 358.53.532.571282.5بسيونعيسوى

احمد     65810 سيد ابواليزيد محمد ابواليزيد بنين   محمد ع فايد 3419.5104.55171383بسيونعيسوى

حجاج    65811 محمد السيد احمد بنين   محمد ع فايد 34.518.577.57.5181383بسيونعيسوى

بدر    65812 احمد عبدالرافع احمد بنين   محمد ع فايد 38.524.518.513.51419.51885بسيونعيسوى

البشه   65813 عبدالمجيد احمد بنين   محمد ع فايد 3321.519.513.513181255بسيونعيسوى

قاقه    65814 عبدالرحمن محمد احمد بنين   محمد ع فايد 3211.51342.5101385بسيونعيسوى

زغلول    65815 قطب محمد احمد بنين   محمد ع فايد 39292014.5152016.585بسيونعيسوى

جوده    65816 عرفه السيد اسماعيل بنين   محمد ع فايد 25.515167.55.5151575بسيونعيسوى

دويك    65817 حسن عبدالسلم اسماعيل بنين   محمد ع فايد 3624.51812.51119.512.576بسيونعيسوى

ضيف    65818 سعد محمد اشرف بنين   محمد ع فايد 362018.59.51318.51996بسيونعيسوى
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طعيمه    65819 السيد عبدالله السيد بنين   محمد ع فايد 3415117.57.511.51696.5بسيونعيسوى

النكلوى    65820 ابراهيم السيد جمال بنين   محمد ع فايد 38.525.51914.513.519.518.596بسيونعيسوى

فراج    65821 حسن رمضان حسن بنين   محمد ع فايد 331515.514.510161385بسيونعيسوى

المسلمانى    65822 محمد عبدالمجيد حسن بنين   محمد ع فايد 373017.515121916.585بسيونعيسوى

ابوجبل   65823 حسن رحيم بنين   محمد ع فايد 3624.5201414201685بسيونعيسوى

حمدان    65824 اسماعيل حسن رمضان بنين   محمد ع فايد 35.526199.510.51816.585بسيونعيسوى

الحيلة    65825 محمد عبدالمجيد رمضان بنين   محمد ع فايد 27.510.511.510.57.511.51385بسيونعيسوى

عزام    65826 محمد محمود شحاته بنين   محمد ع فايد 3318107.5813.51275بسيونعيسوى

الكفراوى    65827 راشد جمال شريف بنين   محمد ع فايد 36.52517.5911.5201386.5بسيونعيسوى

حسن   65828 احمد صبحى بنين   محمد ع فايد 39302013.5152017.566بسيونعيسوى

صقر    65829 اسماعيل محمد صبحى بنين   محمد ع فايد 39.5302013.515201795.5بسيونعيسوى

فراج    65830 حسن عبدالحليم صلح بنين   محمد ع فايد 27.51819139.518.516.585.5بسيونعيسوى

حامد     65831 عبدالغفار محمد الباسط عبد بنين   محمد ع فايد 36.52918.513.51519.51895.5بسيونعيسوى

حجاج    65832 محمد صبرى عبدالله بنين   محمد ع فايد 3421.516.510517.51485بسيونعيسوى

العسكرى    65833 راغب مصطفى عبدالمجيد بنين   محمد ع فايد 30.517115512.51675بسيونعيسوى

السايس   65834 محمد عبدالمنصف بنين   محمد ع فايد 3017.56.58.57.513.515.595بسيونعيسوى

حجاج    65835 ابراهيم محجوب مرسى بنين   محمد ع فايد 38.527.514.51213.51915.593.5بسيونعيسوى

المشد    65836 احمد شهاوى ممدوح بنين   محمد ع فايد 36.5281613.51319.515.585بسيونعيسوى

خليفه    65837 على جمعه وليد بنين   محمد ع فايد 3628.5191314201788بسيونعيسوى

بدر    65838 ابراهيم محمد يوسف بنين   محمد ع فايد 232110.59.54.51814.583.5بسيونعيسوى

فايد    65839 احمد محمد احمد بنين   محمود ع فايد 38301914132014.565بسيونعيسوى

البديوى   65840 محمد السيد بنين   محمود ع فايد 38.525.51814.512.519.519.566بسيونعيسوى

الصعيدى    65841 احمد محمود شعبان بنين   محمود ع فايد 3223.513.510.51117.51576بسيونعيسوى
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ميره    65842 عبدالباقى احمد عبدالباقى بنين   محمود ع فايد 32257.587.518.518.585بسيونعيسوى

عياد    65843 عبده كامل عبدالمجيد بنين   محمود ع فايد 37271913.513.51818.585بسيونعيسوى

عبدالرحمن     65844 حسن عبدالرحمن حسن محمد بنين   محمود ع فايد 37271611.510.519.51493.5بسيونعيسوى

عقاب    65845 محمد على محمد بنين   محمود ع فايد 251910.585.517.57.583بسيونعيسوى

زعير    65846 احمد عبدالظاهر احمد بنين   منتصر ع فايد 38.53019.514.515201795بسيونعيسوى

علم    65847 اسماعيل عبدالعزيز على بنين   ناصر ع فايد 2816.516.512.57.515.51473.5بسيونعيسوى

قموره    65848 محمد عبدالباسط محمد بنين   ياسر ع فايد 352610851816.575بسيونعيسوى

مطر    65849 يوسف مصطفى السيد بنين   يوسف ع فايد 2315.57.54.53.58.51572بسيونعيسوى

شلتوت      65850 احمد سيد سعيد احمد سيد بنين   يوسف ع فايد 3517131211.5201683بسيونعيسوى

الشهاوى    65851 السيد احمد محمد بنين   يوسف ع فايد 329.51014.512201683بسيونعيسوى

عبدالرحمن    65852 محمد عبده محمد بنين   يوسف ع فايد 38.5301913.514.752017.585.5بسيونعيسوى

شاهين    65853 بهنسى محمد محمد بنين   يوسف ع فايد 31.528.516.51412.5201885.5بسيونعيسوى

شواطه    65854 مجاهد ناجى محمد بنين   يوسف ع فايد 382818.51413.5201885بسيونعيسوى

عياد    65855 مرسى صلح عزت بنات   اروى ع الحجر 37.519.51811.510.5191676.5بسيونصا

الحيله    65856 محمد عبدالمجيد السيد بنات   اسراء ع الحجر 34.516197.5914.517.567.5بسيونصا

عزام    65857 الدسوقى احمد حلمى بنات   اسراء ع الحجر 36191611.58.5152077.5بسيونصا

العالم    65858 عيسى على عيسى بنات   اسراء ع الحجر 372013910.516.52077.5بسيونصا

ابوالنضر    65859 مندور احمد كمال بنات   اسراء ع الحجر 3928181112.519.51786.5بسيونصا

بصيله    65860 عبدالعزيز محمد محمد بنات   اسراء ع الحجر 36.524108.51015.51688بسيونصا

البديوى    65861 محمد اسماعيل احمد بنات   اسماء ع الحجر 38221013.513.518.51579بسيونصا

الجناينى    65862 محمد حسين امام بنات   اسماء ع الحجر 37.527.515.58.51219.51898.5بسيونصا

يوغرى    65863 ابراهيم احمد جمعه بنات   اسماء ع الحجر 30.5156.54.55.51311.588بسيونصا

زعير    65864 محمد عبداللطيف رضا بنات   اسماء ع الحجر 39.53018.512132017.588.5بسيونصا



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3083

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

رمضان    65865 شحاته محمد رضا بنات   اسماء ع الحجر 35.523.515.514.511.519.515.588بسيونصا

الحيله    65866 ابراهيم اسماعيل صبحى بنات   اسماء ع الحجر 38.5302014152016.578بسيونصا

سبعجدد    65867 على محمد محمد بنات   اسماء ع الحجر 3522.5168.59.5192079.5بسيونصا

شقيطه    65868 ابراهيم ابراهيم يحى بنات   اسماء ع الحجر 3927.519.512.514.75202089بسيونصا

علم      65869 السيد محمود محمد احمد بنات   الء ع الحجر 31.51511.53.58.515.51366بسيونصا

على    65870 محمد على اشرف بنات   الء ع الحجر 392919.513.514.519.519.575بسيونصا

مصطفى    65871 عبدالمجيد عبدالله سعيد بنات   الء ع الحجر 30151234.5141565بسيونصا

عزام   65872 اسماعيل فايز بنات   الء ع الحجر 39281810.511.51915.587بسيونصا

غزى    65873 عبدالسلم محمود ماهر بنات   الء ع الحجر 3728.518.512.514.5191797بسيونصا

المحص   65874 اسماعيل احمد بنات   الزهراء ع الحجر 38.529.5181314.52016.588.5بسيونصا

دقماق    65875 امام خليل عاطف بنات   امانى ع الحجر 32.52410.55.57.51418.586.5بسيونصا

الرشيدى    65876 عبداللطيف محمد محمد بنات   امل ع الحجر 3218107.57.5111775بسيونصا

الصباغ    65877 مصطفى محمد ابراهيم بنات   امنيه ع الحجر 30.5714.54.55.51616.576.5بسيونصا

خليل    65878 جمعه محمد رضا بنات   امنيه ع الحجر 393019.7514.5142018.5910بسيونصا

حجاج    65879 ابراهيم محمد سامح بنات   امنيه ع الحجر 33201211.5121616710بسيونصا

رمضان    65880 احمد محمد عبدالفتاح بنات   امنيه ع الحجر 383019.51315201788.5بسيونصا

التومى   65881 احمد ابراهيم بنات   اميره ع الحجر 393019.514152017.588.5بسيونصا

الصباغ    65882 ابراهيم احمد ابراهيم بنات   ايمان ع الحجر 39.5291914.513201699.5بسيونصا

زيدان    65883 حسن محمد ابراهيم بنات   ايمان ع الحجر 27.58.56.543.5131583بسيونصا

عوض    65884 محمد السيد احمد بنات   ايمان ع الحجر 38.526.515.510.51219.51797بسيونصا

ناصر    65885 عيسى محمد سامى بنات   ايمان ع الحجر 352915.57.511.52017.585.5بسيونصا

قموره    65886 محمد ابراهيم مجدى بنات   ايمان ع الحجر 382619.7513.513.5201887.5بسيونصا

الشريف    65887 محمد محروسمصطفى بنات   ايمان ع الحجر 39.524.513.51111.51817.587بسيونصا
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فايد    65888 مرسى السيد مسعد بنات   ايمان ع الحجر 39.5302013152016.5109بسيونصا

البشه   65889 ابراهيم احمد بنات   ايناس ع الحجر 319.510.5107.513.51679.5بسيونصا

شقيطه   65890 محمدالسيد السيد بنات   ايه ع الحجر 34181058.5151686.5بسيونصا

عمرو    65891 عطا دسوقى رمضان بنات   ايه ع الحجر 3426.515.57.57.518.514.589.5بسيونصا

عزام   65892 اسماعيل فايز بنات   ايه ع الحجر 38271888.51917.599بسيونصا

قرمان    65893 محمد عبدالعلى محمد بنات   ايه ع الحجر 39.5302015152017.599.5بسيونصا

رامون    65894 عبدالله عبداللطيف محمد بنات   بسمه ع الحجر 33.51510118141888.5بسيونصا

عبدالله    65895 عبدالرحمن عبدالله محمود بنات   بسنت ع الحجر 3217122.54.51116.585بسيونصا

ونس    65896 احمد اسماعيل ابراهيم بنات   ثريا ع الحجر 38.529.52014142017.587بسيونصا

عقاب    65897 عبدالمجيد السيد ابراهيم بنات   جهاد ع الحجر 34.52712.57.58.51717.586بسيونصا

دياب    65898 ابراهيم سعد احمد بنات   جهاد ع الحجر 39.53019.51514.5201988.5بسيونصا

عبدالله    65899 عبدالرحمن عبدالله ابراهيم بنات   حبيبه ع الحجر 362015.58.5819.518.587بسيونصا

البرادعى    65900 ابراهيم محمد ابراهيم بنات   حبيبه ع الحجر 3927.516.511.513.5202077بسيونصا

فايد    65901 عبدالرحمن عبداللطيف ابراهيم بنات   حسناء ع الحجر 36.528.51812.514.518.51656.5بسيونصا

العالم     65902 محمد جاد احمد حسن بنات   حسناء ع الحجر 35.51811.597.5181557بسيونصا

مهيا    65903 مصطفى عبده عزمى بنات   حسناء ع الحجر 3826.51910.513201657.5بسيونصا

قموره    65904 محمد عبدالباسط هانى بنات   حسناء ع الحجر 372917.512.514201666.5بسيونصا

المشد    65905 الدسوقى ابراهيم محمود بنات   حنين ع الحجر 37261710.511.519.51666.5بسيونصا

السايس    65906 عبدالعاطى عوض خالد بنات   خلود ع الحجر 392616.5811.5201777.5بسيونصا

الشرقاوى    65907 حسنين محروسمحمد بنات   دعاء ع الحجر 3829.5191211.52017610بسيونصا

رمضان    65908 ابراهيم ابراهيم اشرف بنات   دنيا ع الحجر 33.51715.587.5181676بسيونصا

الحجار    65909 محمد عبدالله رضا بنات   دنيا ع الحجر 31.5171397.51714.577بسيونصا

رمضان     65910 حسن احمد سيد محمد بنات   دنيا ع الحجر 30.522.5127.57.51816710بسيونصا



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3085

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

شواطه    65911 عبدالرحمن بسيونى جمال بنات   دينا ع الحجر 39.529.51914.5152017810بسيونصا

قاقه    65912 حسين ابراهيم محمد بنات   دينا ع الحجر 27.515122.5314.513.566بسيونصا

طه     65913 محمد طه محمد اسماعيل بنات   رباب ع الحجر 38.527.51810.51019.51666.5بسيونصا

النكلوى    65914 على محمد احمد بنات   رحاب ع الحجر 34.52417.537.517.51557بسيونصا

البديوى    65915 موسى عبداللطيف سمير بنات   رفيدا ع الحجر 35.52713.511.511.518.51557بسيونصا

الحداد   65916 عبدالمنعم عماد بنات   رنا ع الحجر 39.5301915152018810بسيونصا

النكلوى    65917 احمد محمود محمد بنات   رنا ع الحجر 39.524127.57.52017.566بسيونصا

زيتون    65918 دسوقى عبدالرحمن محمد بنات   رهام ع الحجر 392919131319.516.597.5بسيونصا

الحيله    65919 ابراهيم اسماعيل ابراهيم بنات   روان ع الحجر 39.530201515201997.5بسيونصا

زغلول    65920 قطب محمد جابر بنات   روان ع الحجر 39.53019.513.515201887.5بسيونصا

الرشيدى    65921 ابراهيم السيد حاتم بنات   روان ع الحجر 39.52419.514.7511.519.51876بسيونصا

المسلمانى    65922 محمد عبدالمجيد صبرى بنات   روان ع الحجر 3828.518.513.51419.751989بسيونصا

ضيف    65923 سعد محمد اشرف بنات   روضه ع الحجر 372513.587.51515.567.5بسيونصا

رمضان    65924 السيد احمد اشرف بنات   روميساء ع الحجر 3729128.57.51617.598بسيونصا

ابوعلى    65925 امين صبرى ممدوح بنات   زينب ع الحجر 30.521.513.52.53.51517.567بسيونصا

حسن   65926 احمد دسوقى بنات   ساره ع الحجر 3527.5119.54.51417.587.5بسيونصا

النجار    65927 حسن رجب دسوقى بنات   سهام ع الحجر 37.52919.515152019910بسيونصا

عليوه   65928 فتوح صلح بنات   سهيله ع الحجر 39291812.5102018.599بسيونصا

عزام    65929 ابراهيم محمد ابراهيم بنات   شاهيناز ع الحجر 39291914132017.587.5بسيونصا

الشاذلى    65930 محمد ابراهيم اشرف بنات   شروق ع الحجر 3827.519.512.5132011.586بسيونصا

شفطر    65931 مصطفى حسن خالد بنات   شروق ع الحجر 34161511.58.5191855بسيونصا

الفقى    65932 ابراهيم محمد عادل بنات   شروق ع الحجر 3927.5191214.5201888بسيونصا

ونس    65933 محمد عبده محمد بنات   شرين ع الحجر 3525.517.597.518.517.588بسيونصا
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الخللى   65934 احمدالسيد طارق بنات   شهد ع الحجر 36.524.515.5104.518.518.587.5بسيونصا

العمى    65935 احمد ابراهيم على بنات   شهد ع الحجر 382918.514.514.5201798بسيونصا

النكلوى   65936 محمدعلى على بنات   شهد ع الحجر 37.530201515201899بسيونصا

جعباص    65937 عبدالمنعم ابواليزيد مسعد بنات   شهد ع الحجر 38.528.515.51181916.588بسيونصا

المحص    65938 محمد اسماعيل ناجى بنات   شهد ع الحجر 39.528.51913.513201897.5بسيونصا

الدنف    65939 على محمد على بنات   شهنده ع الحجر 3624199.5919.51983.5بسيونصا

غزى    65940 عبدالسلم ناجى بليغ بنات   شيماء ع الحجر 38.529.519.7513.5152017.5810بسيونصا

عقاب    65941 محمد ابراهيم عبدالمجيد بنات   شيماء ع الحجر 31.518.5737.59.51794.5بسيونصا

الفار    65942 خليفه على عبدالنبى بنات   شيماء ع الحجر 36.52912.51210.517.516.587بسيونصا

المشد    65943 عبدالمنعم محمد احمد بنات   صباح ع الحجر 33231211.57.518.51997.5بسيونصا

ناصر    65944 مصطفى محمد شريف بنات   عل ع الحجر 39.53019.7513.515201988بسيونصا

البرادعى    65945 ابراهيم محمد صبحى بنات   علياء ع الحجر 37.528.51713.511201988.5بسيونصا

الهباب    65946 محمد محمد فرج بنات   علياء ع الحجر 32.5251010.57.512.517.573.5بسيونصا

فايد     65947 عبدالحافظ حسن الله فتح بنات   فاتن ع الحجر 39.5292013.515201899.5بسيونصا

صحصاح    65948 السيد اسماعيل عبدالمجيد بنات   فاطمه ع الحجر 36.523.5107.510.51617.588بسيونصا

دويك    65949 ابواليزيد السعيد محمد بنات   فاطمه ع الحجر 382915.510.51119.7518.598.5بسيونصا

ميره    65950 محمد محمود محمد بنات   فرقان ع الحجر 39.53019.51314.75201998.5بسيونصا

النكلوى    65951 محمد محمود السيد بنات   منار ع الحجر 328.5103.53.5131683بسيونصا

يحيى    65952 محمد عبدالله ابراهيم بنات   منه ع الحجر 39.53018.51415201998.5بسيونصا

الهباب      65953 محمد محمد حسن ابراهيم الله بنات   منه ع الحجر 39.53019.7514152018.599بسيونصا

يغرى     65954 محمد عبدالله ابراهيم الله بنات   منه ع الحجر 38302015152019910بسيونصا

غانم     65955 محمد حسن احمد الله بنات   منه ع الحجر 38.53016.51414.75201987.5بسيونصا

فايد     65956 خليفه احمد اسماعيل الله بنات   منه ع الحجر 3825.51710.513171697بسيونصا
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قاقه     65957 محمد احمد رياض الله بنات   منه ع الحجر 34.52313.5108181987.5بسيونصا

الصاوى     65958 محمد عبدالمنعم عادل الله بنات   منه ع الحجر 39302013.514.52019810بسيونصا

عزام     65959 محمد شحاته محمد الله بنات   منه ع الحجر 39281914142018.586.5بسيونصا

ونس     65960 حسن عبدالحق محمد الله بنات   منه ع الحجر 371913107.51917.556بسيونصا

الفقى   65961 محمد شعبان بنات   منه ع الحجر 39281812.57.519.51676.5بسيونصا

البشه    65962 اسماعيل الشافعى صلح بنات   منه ع الحجر 39.53019121119.518.589.5بسيونصا

التومى    65963 احمد احمد احمد بنات   موده ع الحجر 393018.513.5152017.574.5بسيونصا

عمرو   65964 احمد اسامه بنات   مى ع الحجر 35.524.515119.519.516.566بسيونصا

فايد     65965 خليفه حسن محمد جمال بنات   ناديه ع الحجر 38.529.51912.514.5202079بسيونصا

قاقه    65966 محمد اسماعيل جابر بنات   نانسى ع الحجر 3516.51310.54.512.519.555.5بسيونصا

وحيش    65967 محمد عبدالسلم انور بنات   ندا ع الحجر 38.5281812.51418.51875بسيونصا

ابوالنور    65968 السيد مرسى احمد بنات   ندى ع الحجر 352311.55.5515.51774.5بسيونصا

النكلوى    65969 ابراهيم محمد الشهاوى بنات   ندى ع الحجر 38.529.51812.514201865.5بسيونصا

البرادعى    65970 ابراهيم محمد برهام بنات   ندى ع الحجر 3626.57.57.55.512.516.578بسيونصا

النكلوى    65971 محمد محمد جابر بنات   ندى ع الحجر 37.52819.514.514201998.5بسيونصا

البسيونى    65972 محمود حسن علء بنات   ندى ع الحجر 321513.55811.515.584بسيونصا

داود    65973 حسن احمد محمد بنات   ندى ع الحجر 2911.5105.5412.517.574بسيونصا

دويك    65974 حسن احمد حسن بنات   نغم ع الحجر 402919.51515202079.5بسيونصا

سمك    65975 محمد عبدالحليم احمد بنات   نهال ع الحجر 34.5184.57.5914.517.586بسيونصا

الهباب    65976 محمد محمد جمعه بنات   نورا ع الحجر 2916.55.57.5514.51685.5بسيونصا

المشد    65977 مرسى عبدالفتاح صبحى بنات   نورا ع الحجر 3727.516.59.57.517.51888.5بسيونصا

شواطه    65978 احمد ابراهيم عبدالعاطى بنات   نورا ع الحجر 382818.5148.517.51987.5بسيونصا

عميره     65979 محمد السيد فتحى قدرى بنات   نورا ع الحجر 34.5231012.5101219.574بسيونصا
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نافع    65980 محمد سيداحمد محمد بنات   نورا ع الحجر 39302014152020710بسيونصا

الصعيدى   65981 عوض محمد بنات   نورا ع الحجر 3620.512.57.54.515.518.572بسيونصا

الدنف    65982 محمد محمد خالد بنات   نوران ع الحجر 382912.512.5112017.587بسيونصا

البشه    65983 ابراهيم احمد محمد بنات   نوران ع الحجر 382114.512142017.584.5بسيونصا

الرشيدى    65984 اسماعيل السيد ابراهيم بنات   نورهان ع الحجر 362215117.51617.584.5بسيونصا

صقره    65985 طلب محمد السيد بنات   نورهان ع الحجر 3317107.5410.51785بسيونصا

عليوه    65986 حسين ابراهيم ربيع بنات   نورهان ع الحجر 39.528.515.511.59201989بسيونصا

البشه    65987 اسماعيل الشافعى صلح بنات   نورهان ع الحجر 38.53016.51313.519.519910بسيونصا

عوض    65988 محمد السيد عبدالنبى بنات   نورهان ع الحجر 3922.51613.58.517.51987بسيونصا

الخللى     65989 خليفه موسى قطب موسى بنات   نورهان ع الحجر 3827.518.511.511.5201988بسيونصا

محمد   65990 اسماعيل وليد بنات   نورهان ع الحجر 39.530201515201979.5بسيونصا

عبدالنبى   65991 السيد ياسر بنات   نورهان ع الحجر 35.51513.57.591218.573بسيونصا

النقيدى    65992 مصطفى خليل خالد بنات   نيفين ع الحجر 24.51665.55111371.5بسيونصا

العمى    65993 حسن اسماعيل سامى بنات   هاجر ع الحجر 38.528.51611.5121918.585.5بسيونصا

الوجاب    65994 محمد عبدالرحمن عبدالله بنات   هاجر ع الحجر 3625.514.51212.519.517.584بسيونصا

الهباب    65995 ابراهيم الكفراوى ابراهيم بنات   هبه ع الحجر 3625167.57.510.518.582.5بسيونصا

فراج     65996 منصور السيد محمد رضا بنات   هدى ع الحجر 36.525137.54.51413.584.5بسيونصا

النكلوى    65997 احمد اسماعيل رجب بنات   هدير ع الحجر 3228.5158.57.51717.575بسيونصا

الدهراوى    65998 خليل اسماعيل حسين بنات   وفاء ع الحجر 351510.513.57.512.51684بسيونصا

خليفة    65999 حامد عبداللطيف حامد 25.51010.53.55.5161745.5بسيونابراهيم

الصعيدى    66000 حسن ابراهيم حسن 26.510.512.554.51616.546بسيونابراهيم

قمبر    66001 كامل ابراهيم رمضان 34251911.51119.7516.569بسيونابراهيم

الطنطاوي    66002 عطوه احمد عادل 24.518.5104.5316.51867بسيونابراهيم

أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3089

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حتاته     66003 احمد سيد محمد ابراهيم 36.52919.51412.51915810بسيوناحمد

نعيم    66004 على انصارى تامر 33.52619.512.512.52020610بسيوناحمد

الفتى     66005 الصاوى رشاد محمد جمال 3125.518.55.57.5201779بسيوناحمد

عيد    66006 قطب خليفه حسن 372919.751311.519.52069.5بسيوناحمد

الجمل    66007 اسماعيل قطب رضا 2920177.57.519.516.557.5بسيوناحمد

حنيش   66008 بسيونى سعيد 3123.511.55.5816.51757.5بسيوناحمد

جردوح    66009 سلمه جاد عبدالسلم 31.522.515.58.57.519.515.569.5بسيوناحمد

حتاته    66010 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد 29.51812.510517.515.579بسيوناحمد

قنديل    66011 على السيد على 2515.510.544.515.51357.5بسيوناحمد

معروف    66012 عبدالرحمن محمود فتحى 2816157.57.518.514.577بسيوناحمد

الحداد   66013 ابوالهنا سعيد 31241512.581915.578.5بسيونادهم

الحول    66014 راشد عبدالرؤف مدحت 37.52616.51310201678.5بسيوناسامه

شاهين     66015 السيد الدين سعد عبدالجواد 3525.516.510.58.5191979بسيونالسيد

الحشاش    66016 عبدالرحمن الدين صلح 3629.51913.513.5201978بسيونحسام

حميسه    66017 محمد عبدالحليم نبيل 20.5166.552.514.51878.5بسيونحسن

الله      66018 عطا السيد محمد بسيونى خيرى 35.52519.51311201879بسيونخالد

الجمل    66019 اسماعيل شحاته حسنى 382819.514142019610بسيونخليفه

الحشاش    66020 اسماعيل خليفه محمد 32.527.518149.519.51955.5بسيونخليفه

السعدنى    66021 جويد رحيم السيد 38.5302014.513.5201967.5بسيونرحيم

النجار    66022 حسن رشاد حسن 36301914.512.519.518.557بسيونرشاد

الفار    66023 اسماعيل على محمد 31.519.510101117.51862بسيونزياد

جمعه    66024 احمد سعد اسماعيل 3525168.58.518.518.563بسيونسعد

الحول    66025 طايل صلح طايل 3728.516.5141119.51744بسيونصلح

أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
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العبد    66026 ابراهيم مصباح خالد 28.521.5109818.51651.5بسيونضياء

عميره    66027 محمد البدرى محمد 34.525.511.59.58.519853.5بسيونطه

شاهين     66028 السيد الدين سعد ابراهيم 33.52516.5127.519.51744.5بسيونعاطف

مبارك    66029 درويش محمد درويش 34.528.519139.519.51958.5بسيونعبدالحميد

الحشاش    66030 راشد قطب خليفه 3319.5109.58.516.513.543.5بسيونعبدالرحمن

الموهيه    66031 ابراهيم على على 3325.519.512.59.518.513.542بسيونعبدالرحمن

الحول   66032 جمال محمد 31.5251813.58.518.51653.5بسيونعبدالرحمن

الخللى    66033 عبدالرحمن عبدالرحمن محمد 35.519.514125.518.517.556بسيونعبدالرحمن

الحول    66034 عقل عبدالرحمن محمد 34.527.511.5121015.517.555.5بسيونعبدالرحمن

السيد   66035 عبدالنبى هانى 33.517.5127.51013.51552بسيونعبدالرحمن

حتاته   66036 محمد مجدى 35281711.512191853.5بسيونعبدالعزيز

الكريوني   66037 عبدالفتاح عزت 3116.5137.510.5171851.5بسيونعبدالفتاح

الدسوقى    66038 احمد عبدالله محسن 3125.5157.51017.51851.5بسيونعبدالله

الحشاش    66039 اسماعيل عبدالمجيد خليفه 30.5157.55.55131551.5بسيونعبدالمجيد

صالح     66040 الله حسب عبدالفتاح محمود 28.5225107.5131442.5بسيونعبدالمجيد

الطنطاوى    66041 احمد السيد مجدى 3424.513127.5181852بسيونعلى

الطنطاوى    66042 احمد خليفه رشوان 37.52818.511.513.519.51851.5بسيونعمرو

صالح    66043 السيد محمود محمد 261110.57.54.51716.551.5بسيونفارس

الغمراوى     66044 الدين جمال محمود محمد 35.515199.57.5191774بسيونفارس

الغايش    66045 سرور منير احمد 30.515785.516.512.572.5بسيونكريم

حتاتة    66046 احمد كمال عصام واحد33.515109.51015124بسيونكمال

الجغب    66047 حسن اسماعيل احمد واحد24151097.515.514.55بسيونمحمد

شلطه    66048 ابوالنصر محمد احمد واحد3115109.5816.5166بسيونمحمد

أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
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أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
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الغايش    66049 اسماعيل محمد احمد 3525.511.511.5818.51566بسيونمحمد

الطوخى    66050 محمود عبدالغفار اشرف 3018.5117.5816.514.565بسيونمحمد

صالح   66051 عبدالفتاح السيد 27.515109814.515.582بسيونمحمد

حتاته     66052 احمد سيد احمد ايمن 3622.51412.58.51414.572.5بسيونمحمد

نايل    66053 عبدالمجيد عبدالجواد ايهاب 38231512.59.51716.583بسيونمحمد

المهيه     66054 راشد محمد راشد حسن 35.5612.57.58.51715.572.5بسيونمحمد

درويشفرج    66055 اسماعيل رمضان 25.515107.5514.51772بسيونمحمد

الحول    66056 شاهين على زيدان 33.520108.57.516.519.582.5بسيونمحمد

ابورواش    66057 محمد عباس سعيد 3719.511.51311.5191785.5بسيونمحمد

حتاته    66058 ابوالمكارم محمد عبدالرحمن 27.51510.5125.515773بسيونمحمد

شتيوى    66059 عبدالسلم عبدالله عبدالسلم 34.52514.5137.518.51882بسيونمحمد

ابوجالوص    66060 محمد احمد عبدالفتاح 37.523.513.5117.517.517.584بسيونمحمد

السعدنى    66061 عبدالفتاح رضا عبدالفتاح 28.515102.521416.584.5بسيونمحمد

فرج   66062 محمد عبدالمجيد 33.5281510.581716.572بسيونمحمد

جمعه    66063 احمد سعد عبدالمنعم 301710.5127.513.517.563بسيونمحمد

فايد   66064 محمد فاضل 27.5186.527.512.51555.5بسيونمحمد

الطواب   66065 السيد مجدى 37.529.518.513.51419.51883.5بسيونمحمد

الطويل    66066 شعبان نصر نبيل 37.52315.512.511.519.51674بسيونمحمد

العبد    66067 احمد محمد ياسر 31187.587.518.511.564.5بسيونمحمد

المزين    66068 يوسف اسماعيل يوسف 3223.515.511.591912.554.5بسيونمحمد

غزال    66069 عبدالمجيد اسماعيل عبدالمجيد 33.51618.514.59.51916.574.5بسيونمحمود

الحشاش     66070 احمد سيد عبدالجواد محمد 34.515109.57.517.51555.5بسيونمحمود

حامد   66071 السيد رضا 3218.5147.510.519.51664.5بسيونمروان
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عوض    66072 محمد مصطفى محمد 2917.5101010161554.5بسيونمسعد

محمود    66073 سرحان السيد احمد 22.515107.58131774.5بسيونمصطفى

السعدنى    66074 عبدالعاطى عبدالعاطى شحاته 2718.565.57.51713.563بسيونمصطفى

ابوعماره    66075 على عبدالرحمن محمد 32.526.5147.5101714.554.5بسيوننادر

حتاته    66076 يوسف عبدالجواد عبده 3726.5138.511.5171764بسيونيوسف

حتاته     66077 احمد سيد احمد ايمن 3524119.51117.51874.5بسيوناسراء

حسن    66078 ابراهيم احمد راضى 3626.510.5811.5181884.5بسيوناسماء

العسكرى    66079 محمد حسين سمير 38.528.518.511.5152017.574.5بسيوناسماء

الكريونى    66080 اسماعيل رشاد ابراهيم 38.528.512.513.514.519.516.594.5بسيونالء

الطويل     66081 شعبان نصر الله فتح 39.53013.513.51419.518.595بسيونالء

السعدنى    66082 محمد جوده محمد 34.517117.511191895بسيونالء

القطورى    66083 على عبدالرحمن محمد 38.5291713.513.5201786.5بسيونالء

تليمه    66084 مصطفى عبده محمد 31191311.510.5151875بسيونالء

الطنطاوى   66085 صلح هانى 37.52814141218.513.565.5بسيونالء
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قمبر    66086 كامل ابراهيم سعيد 3929.519.514132016.579بسيونامانى

العسكرى    66087 محمد فاروق ناصر 38.53019.514.5152016.5710بسيونامنيه

الشعار    66088 رزق على رزق 33.517.51094.516.512.573بسيوناميره

العسكرى    66089 محمد اسماعيل محمد 39.53019.7514.5152017810بسيوناميره

البحراوى    66090 ابراهيم طلحه اشرف 38.529.519.7514.5152012.596.5بسيونايمان

محمد   66091 مبروك جمال 37.52318131318.515.597بسيونايمان

عبدالوهاب    66092 عبدالفتاح السعداوى شاكر 38281414.512.518.51988بسيونايه

المهيه   66093 حسن عبده 36.521.514.513.511.518.51686بسيونبسمه

محمد    66094 عبدالنبى احمد ابراهيم 31221097.515.516.572.5بسيونبسنت

المعجنى    66095 بسيونى بسيونى محمد 38.529.5191313.518.51878بسيونحنان

الحشاش    66096 عبدالغنى عبدالفتاح محمد 37.526191313.519.751774بسيونرانيا

جردوح   66097 ابوالعنين عبدالسلم 3828181313.519.51589بسيونرنا

راره    66098 مرسى احمد اشرف 373018.514.7514.519.51382.5بسيونرؤى

الطويل    66099 شعبان توفيق سامى 36.528.5149.511.517.514.574بسيونريم

نجيب   66100 حليم سمير 37.52814.51211.517.52075بسيونسماح

حتاته    66101 حسن عبدالحميد 31.515.5108415.513.563بسيونشمسحسن

الخيوطى    66102 قطب محمد ابراهيم 372514910.5181765بسيونشهد

العبد     66103 سعيد سعد شعبان جمعه 35241511.510.51918.563.5بسيونشهد

الشناوى   66104 محروس محمد 3629157.57.52018.575.5بسيونشهد

مرزوق    66105 السيد ابراهيم احمد 3729.517.511.5819.519.555.5بسيونشيماء

تليمه    66106 درويش ايوب سعيد 39.530201515202079بسيونشيماء

هشهش    66107 ابراهيم احمد احمد 3524.51510101715.565.5بسيونصافيناز

الطحان    66108 محمد بسيونى عبدالمعطى 3627.511.57.55.517.51852.5بسيونعواطف
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قمبر     66109 ابراهيم اسماعيل الدين صلح 37.526.513.51312.51916.565.5بسيونغاده

حنيش    66110 عبدالنبى عبدالعزيز السيد 37.52415.512.512.5201865بسيونفاطمه

العبد   66111 عبدالقوى عبدالنبى 3722.5107.57.5181965بسيونفردوس

الصعيدي    66112 حسان حسن حسان 382612107.5201775.5بسيونمريم

الشيشيني    66113 ابراهيم محمد السيد 34.524.51487.516.51752.5بسيونمنار

خضر     66114 قطب اسماعيل احمد الله 362817.514.514.519.51867.5بسيونمنه

المعجنى     66115 بسيونى بسيونى احمد الله 372810118.518.518.566بسيونمنه

الغايش     66116 عبداللطيف فوزى احمد الله 3727.51011.58191765.5بسيونمنه
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داود     66117 عبدالمجيد محمد راشد الله 36.525.514.512.5111918.575بسيونمنه

فرج     66118 اسماعيل ابراهيم محمد الله 33.52412.511.51016.518.575بسيونمنه

عبدالله    66119 عيد محمد الله 3626.51511.5131917.575بسيونمنه

الكريونى     66120 اسماعيل رشاد مصطفى الله 36.526.510.510.512191975.5بسيونمنه

رمضان    66121 محمد محمد ابراهيم 3623.511.512101918.575بسيونمياده

مل    66122 على مساعد بسيونى 382818.5119.5171983.5بسيونندى

زياده     66123 قطب السيد عباس شريف 32.522.511107.5171352.5بسيونندى

الغايش       66124 يوسف شلبى شوقى محمد الدين علء 35.5247.587.51816.543.5بسيونندى

غزال    66125 قطب حسنين مصطفى واحد298.5107.57.512136بسيونندى

حنيش    66126 عبدالنبى عبدالعزيز السيد 35.5201211.51019.515.575بسيوننعيمه

عباس   66127 شاهين محمود 35.524.518117.516.516.563.5بسيوننعيمه

الشناوى   66128 محروس محمد 37261610.57.51717.575بسيوننور

اللفى    66129 جبر حبيب سمير 38271713.51117.51776بسيوننوران

الطواب    66130 شعبان محمد احمد 27.517.5711.57.51316.565بسيوننوره

فرج    66131 عبدالله صلح سعيد 2811.5107.57.591753.5بسيوننورهان

الدقدوقى    66132 محمد عبدالرؤف عبدالرؤف 3011.57.57.51081763.5بسيوننيره

السيد    66133 عبدالمجيد مصباح ابراهيم 3728171311.52018.565بسيونهاجر

الخياط    66134 السيد فوزى بصيرى 3423137.57.5161862بسيونهاجر

داود    66135 عبدالمجيد محمد راشد 36.513.516.510.5101816.573.5بسيونهاجر

الغايش    66136 محمد عبداللطيف مصطفى 29.5611.57.57.516.51565بسيونهدير

زياده    66137 السيد عباس توفيق 38.524.517.513.514191865بسيونهند

عاصى    66138 ابراهيم اسماعيل ابراهيم 3828.51813.511.51918.565.5بسيونولء

الفار    66139 قطب احمد سامى 36.52818.51413.518.515.577.5بسيونيارا
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عاصى    66140 ابراهيم محمد سعد 32241212814.51577بسيونيارا

عيسى    66141 زين احمد اسامه المشتركة  ابراهيم ع 26.519.54.5981412.571.5بسيونالفرستق

عبدالعاطي    66142 محمد محمد سليمان المشتركة  ابراهيم ع 33281598.515.515.565بسيونالفرستق

عثمان    66143 عبدالونيسعلى على المشتركة  ابراهيم ع 34.518.5167.53201562.5بسيونالفرستق

الشناوى    66144 محمد ابراهيم محمد المشتركة  ابراهيم ع 28.511.5107.53131482بسيونالفرستق

البصلى    66145 عبدالحميد عباس محمود المشتركة  ابراهيم ع 331514.57.57.51414.543بسيونالفرستق

فايد    66146 احمد بسيونى ابراهيم المشتركة  احمد ع 29.51610.5102.5131553بسيونالفرستق

بكر    66147 بسطويسى محمد سعد المشتركة  احمد ع 2728108.54.516.51566بسيونالفرستق

ابوشمه    66148 خطاب عاشور سعيد المشتركة  احمد ع 2818.5107.52.5171061.5بسيونالفرستق

صديق    66149 ابوالمجد مرسى شعبان المشتركة  احمد ع نصف32.5201393.51810.54بسيونالفرستق

بليكع    66150 على محمد مجدى المشتركة  احمد ع 34.52917.51312.52016.557بسيونالفرستق

الديهى    66151 احمد بسيونى محمد المشتركة  احمد ع 3627.51110.54.51715.562بسيونالفرستق

البصلي    66152 عبدالحميد عباس محمد المشتركة  احمد ع 271559.58.510.51483.5بسيونالفرستق

سرحان    66153 محمد عبدالغنى مرسى المشتركة  احمد ع 20.5126.57.57.510.510.573بسيونالفرستق

الديهى    66154 محمد السيد محمد المشتركة  اسلم ع 2818.5109.54.51214.589بسيونالفرستق

خميس    66155 محمود اسماعيل مصطفى المشتركة  اسماعيل ع 361510991814.588بسيونالفرستق

الديهى    66156 اسماعيل عبدالرؤف يونس المشتركة  اسماعيل ع 34.524.513.510.57.52018.583.5بسيونالفرستق

الديهي    66157 ابراهيم السيد ابراهيم المشتركة  السيد ع 34.522.512.5104.5171983.5بسيونالفرستق

الشريف    66158 محمد السيد محمود المشتركة  السيد ع 3623.513.513101812.581.5بسيونالفرستق

عيسى    66159 هاشم محمد مرضى المشتركة  السيد ع واحد27215.55213147بسيونالفرستق

بكر    66160 صالح رجب حسن المشتركة  رجب ع 3319105.54.5151562.5بسيونالفرستق

عزالدين    66161 محمد سالم محمد المشتركة  سعد ع 3019.575.55.51614.583بسيونالفرستق

الديهى    66162 نجيب عبدالجواد احمد المشتركة  عبدالجواد ع 2820105313.51553بسيونالفرستق

أ    .  .  ت ع الوليد بن خالد
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عيسى    66163 محمود عبدالحميد سعد المشتركة  عبدالحميد ع 26.5135.54.52.511.517.553بسيونالفرستق

بركات    66164 احمد محمد سعيد المشتركة  عبدالرحمن ع 3621181312.519.517.563بسيونالفرستق

عيسى    66165 احمد محمد السيد المشتركة  عبدالله ع 36.516159.55.5181563بسيونالفرستق

سليمان    66166 احمد عبدالحليم محمد المشتركة  عبدالله ع 111553.5واحد231554بسيونالفرستق

يوسف   66167 احمد يوسف المشتركة  عبدالله ع 34.520.516.510.57.519.51585بسيونالفرستق

الشناوى    66168 محمد ابراهيم مسعد المشتركة  عبدالمنعم ع 352210.57.52.516.51565بسيونالفرستق

ابوشمة    66169 على السيد اشرف المشتركة  على ع 373017.5151419.514.588بسيونالفرستق

ابوشمة    66170 على السيد على المشتركة  فادى ع 39.5301913.5132016.576بسيونالفرستق

ابوشمة    66171 على السيد على المشتركة  فارس ع 38.53019.515142017.567بسيونالفرستق
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مراد    66172 مبروك فريد مبروك المشتركة  فريد ع 22.510.54.532.5814.553بسيونالفرستق

العطار    66173 محمد صيام ابراهيم المشتركة  لؤى ع واحد37301711.51019.516.55بسيونالفرستق

حبيب    66174 محمد اسماعيل احمد المشتركة  محمد ع 34.52917.512.510.519.51873.5بسيونالفرستق

جنيدي    66175 احمد رحيم احمد المشتركة  محمد ع 32.526.511117.5161563.5بسيونالفرستق

بركات    66176 احمد محمد احمد المشتركة  محمد ع 32281611.58.517.517.562بسيونالفرستق

البهبيتى    66177 متولى عطا اشرف المشتركة  محمد ع 31.522.56.57.55.51516.573بسيونالفرستق

زبادى    66178 احمد حلمى السيد المشتركة  محمد ع 30.515.573.53.5121772بسيونالفرستق

العبد    66179 محمد توفيق جمال المشتركة  محمد ع 29.526.51012.5817.513.553.5بسيونالفرستق

ابوشمه   66180 فاروق خالد المشتركة  محمد ع 34.5261011.54.517.517.595بسيونالفرستق

زايد    66181 على حسن رضا المشتركة  محمد ع 29161044.516946بسيونالفرستق

عبدالحميد   66182 صابراحمد رضا المشتركة  محمد ع 161655نصف238.56.54بسيونالفرستق

الجغاوى    66183 سيداحمد عبدالعال رضا المشتركة  محمد ع 3523.515138.519.51686بسيونالفرستق

العبد     66184 عبدالقادر محمد الدين سعد المشتركة  محمد ع 37.53018.514.515201678.5بسيونالفرستق

عيسى    66185 عبدالعال بسيونى سعيد المشتركة  محمد ع 27.521.5125518.513.565بسيونالفرستق

الديهى    66186 السيد مصطفى شعبان المشتركة  محمد ع 27.516.515131119.510.576بسيونالفرستق

علوان    66187 على محمد علء المشتركة  محمد ع 322213.54518.51375بسيونالفرستق

الديهى     66188 عبدالتواب محمد سعد فايز المشتركة  محمد ع 3129.514.59.57.518.512.566بسيونالفرستق

سرحان    66189 محمود محمد محمود المشتركة  محمد ع 342815.58.582013.576بسيونالفرستق

عيسى    66190 هاشم اسماعيل هاشم المشتركة  محمد ع 29.5287.58.55161475.5بسيونالفرستق

القبراوى    66191 السيد رجب السيد المشتركة  محمود ع 2812.511431014.553.5بسيونالفرستق

صديق    66192 محمود قطب رضا المشتركة  محمود ع 228.55.53.5313.51563.5بسيونالفرستق

حبيب    66193 محمد ابراهيم سامى المشتركة  محمود ع 281112.54.5517.516.575بسيونالفرستق

العطار   66194 صيام فاروق المشتركة  محمود ع 261515.58.57.51916.585بسيونالفرستق
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الديهى     66195 عبدالتواب محمد سعد فكيه المشتركة  مصطفى ع 38.5301914152018710بسيونالفرستق

الشريف    66196 فرج عوض محمد المشتركة  مصطفى ع 35.52813.54.57.52015.565بسيونالفرستق

الشريف    66197 بسيونى احمد مصطفى المشتركة  نور ع 3011.51085.5171575.5بسيونالفرستق

محمد    66198 هاشم اسماعيل صبحى المشتركة  هاشم ع 271910.544.5181565بسيونالفرستق

الديهى     66199 سليمان يحيى الدين حسام المشتركة  يحيى ع 36.528.5201414.519.51785.5بسيونالفرستق

الكومى    66200 محمد على سلطان المشتركة  يسرى ع 28.522.5129913.51463بسيونالفرستق

زبادى    66201 عبدالقادر متولى ايمن المشتركة  يوسف ع 27261595.51614.556.5بسيونالفرستق

جنيدي   66202 على عبدالله المشتركة  اسراء ع 36.52917.512.58.5201653.5بسيونالفرستق

عيسى    66203 ابراهيم مصطفى مصباح المشتركة  اسراء ع 33.522.51911.51219.52045بسيونالفرستق

عيسي     66204 بهنسى محمد السيد احمد المشتركة  اسماء ع 342818.513.5152015.587بسيونالفرستق

رشاد    66205 محمد احمد اسامه المشتركة  اسماء ع 3521151312.52018.558.5بسيونالفرستق

خلف     66206 السيد الله حسب محمد المشتركة  اسماء ع 22156.58.53.5121447.5بسيونالفرستق

السيد    66207 احمد صابر محمد المشتركة  اسماء ع 36291915152020610بسيونالفرستق

عيسى    66208 على فوزى محمد المشتركة  اسماء ع 2815107.54141248.5بسيونالفرستق

الديهى    66209 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة  الء ع 30.524.5151314.751917610بسيونالفرستق

حموده     66210 بسيونى عبدالفتاح حموده المشتركة  الء ع 34.527161311.5201658.5بسيونالفرستق

الديهى     66211 احمد سيد اسماعيل خالد المشتركة  الء ع 24.522.5104.541013.5710بسيونالفرستق

الديهى    66212 محرم عبدالفتاح عادل المشتركة  اميره ع 2618.5107.54.510.51656بسيونالفرستق

زلط    66213 سليمان على احمد المشتركة  انجى ع 37.525.517119.519.517.565.5بسيونالفرستق

زلط    66214 اسماعيل مفرح ايمن المشتركة  ايمان ع 34251612.57.51817.556.5بسيونالفرستق

العبد    66215 مصطفى محمد السيد المشتركة  ايه ع 2115107.55151255.5بسيونالفرستق

الشريف     66216 بسيونى عبدالمجيد مرتضى الله المشتركة  ايه ع 3829201515202089.5بسيونالفرستق

قطب    66217 محمود احمد سعيد المشتركة  بسمه ع 33.515107.57.51114.545بسيونالفرستق
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الجناينى   66218 عبدالعاطى حسين المشتركة  تحيه ع 3628.51812.514.5201756.5بسيونالفرستق

سلمه    66219 عبدالرحمن رمضان شعبان المشتركة  جهاد ع 35.52818.51514202078بسيونالفرستق

زلط    66220 احمد اسماعيل احمد المشتركة  حنان ع 2317.56.5838.511.547بسيونالفرستق

خليفه    66221 عبدالقادر محمد رضا المشتركة  خلود ع 30.51911.57.55.517.518.545.5بسيونالفرستق

سرحان    66222 عبدالموجود محمد عبدالرحمن المشتركة  داليا ع 35.52919.51211.519.52046.5بسيونالفرستق

طه     66223 يوسف طه وصال سامى المشتركة  دنيا ع 3417.5157.57.51718.546بسيونالفرستق

جعيم    66224 عسران ميهوب عادل المشتركة  دنيا ع 36281914.7511.5191565.5بسيونالفرستق

حريزى   66225 عبدالعزيز محمد المشتركة  دينا ع 372315.510.57.515.51882بسيونالفرستق

حموده    66226 محمد بسيونى محمد المشتركة  رانيا ع 3322.5763141962.5بسيونالفرستق

عبدالحى    66227 عبدالحفيظ شعبان محمد المشتركة  رحمه ع 36.515.5155.52.518.51955بسيونالفرستق

حصان    66228 محمد فتحى سعيد المشتركة  ساره ع 3926161313201775.5بسيونالفرستق

ابوشمة    66229 عمر ابراهيم ياسر المشتركة  ساره ع 38.526.51914.513.52014.575.5بسيونالفرستق

صديق    66230 محمود السيد ابراهيم المشتركة  سمر ع 1.510.510.563واحد24.5117.5بسيونالفرستق

العطار    66231 اسماعيل السيد باسم المشتركة  سهير ع 1.58.51563واحد22.58.56.5بسيونالفرستق

الشريف    66232 خليفه عبدالهادى اشرف المشتركة  سهيله ع 32.5177.511.59.51112.566بسيونالفرستق

المزين    66233 عيسوى عبدالله ابوالمجد المشتركة  شاهنده ع 34.5271713.59191466.5بسيونالفرستق

عيسى    66234 هاشم اسماعيل السيد المشتركة  شمس ع 2713.56.58.57.513.51552.5بسيونالفرستق

الشريف    66235 ابراهيم حسين عبدالمنعم المشتركة  شهد ع 14.512.552.5واحد31.5166.57.5بسيونالفرستق

قشقوش    66236 ابراهيم محمد حامد المشتركة  شوق ع 29.51286210.513.565بسيونالفرستق

العطار    66237 يوسف رجب السيد المشتركة  شيماء ع 35261514.512.519.517.567بسيونالفرستق

عيسى    66238 محمد عبدالحميد محمد المشتركة  علياء ع 34171314.514199.556.5بسيونالفرستق

العطار    66239 محمد صيام عماد المشتركة  كريمان ع 32251613.51119.517.563بسيونالفرستق

العبد    66240 احمد عزت احمد المشتركة  مريم ع 392818.5108201978بسيونالفرستق
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الديهى    66241 احمد محمد احمد المشتركة  منار ع 3929181514.518.51766بسيونالفرستق

رجب    66242 اسماعيل احمد اسماعيل المشتركة  منار ع 23.5157.57.57.51614.575بسيونالفرستق

العبد     66243 عبدالقادر عبدالله ابراهيم الله المشتركة  منه ع 38.528.51915152017.578بسيونالفرستق

ابوشمة     66244 على خضر اسامه الله المشتركة  منه ع 33126.564.5151685بسيونالفرستق

الديهى    66245 سليمان محمد على المشتركة  مؤمنه ع 301110.57.57.5131575بسيونالفرستق

عطية    66246 محمود شحاته محمود المشتركة  ناريمان ع 2116.53.554111475بسيونالفرستق

بركات    66247 ابراهيم عبدالنبى ابراهيم المشتركة  ندى ع 30.526158.57.5171765بسيونالفرستق

بكر    66248 السيد محمد محمد المشتركة  ندى ع 259.510.54.51.51015.573.5بسيونالفرستق

عيسى    66249 هاشم اسماعيل هاشم المشتركة  ندى ع 291510.57.5212.51163.5بسيونالفرستق

زبادى    66250 احمد حسن محمد المشتركة  نشوى ع 3526151310.519.52087بسيونالفرستق

العبد    66251 توفيق محمد توفيق المشتركة  نورهان ع 3412119.55.516.516.585.5بسيونالفرستق

العبد    66252 مصطفى محمد رمضان المشتركة  نورهان ع 3428.5138.57.518.516.565.5بسيونالفرستق

عيسى    66253 محمد محمود رمضان المشتركة  نورهان ع 25.519.56.5114.5111466.5بسيونالفرستق

فايد    66254 احمد بسيونى احمد المشتركة  هاجر ع 37301413919.51756.5بسيونالفرستق

حمودة    66255 اسماعيل عبدالنبى احمد المشتركة  هاجر ع 20.515582.54.57.562بسيونالفرستق

بركات    66256 ابراهيم حسين هانى المشتركة  هاله ع 2917135.52111552.5بسيونالفرستق

زايد    66257 على محمد ابراهيم المشتركة  هبه ع 37.53019.515152019810بسيونالفرستق

الديهى    66258 رياض السيد رياض المشتركة  هدير ع 20.5125.57.5411.519.563بسيونالفرستق

الديهى    66259 السيد مصطفى ابراهيم المشتركة  همت ع 7.51161.5واحد25.51274بسيونالفرستق

حبيب    66260 سعيد محمد على المشتركة  وسام ع 38.52919.51515201886.5بسيونالفرستق

الفقي    66261 رياض ايوب صابر 5753واحدواحد23104.5بسيوناحمد

البلكيمى    66262 محمود محمود عبدالعزيز 33.52013.589161475بسيوناحمد

ابراهيم   66263 عسران عمروطه 33.524.51812141917.573.5بسيوناحمد
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البس    66264 احمد محمد محمود 3519142.53.5171275بسيوناحمد

القصبي    66265 ابراهيم محمد هانى 26.512122.55.513.5873.5بسيوناسلم

الفقى    66266 عثمان حسن ايمن 3324.516.51012.517.513.575بسيونحسن

ناصر    66267 محمد سيد عبدالعزيز 32.515107.53.5111275بسيونسيد

هلل    66268 حافظ صلح محمود 36.52819.511132014.585بسيونصلح

درويش    66269 احمد عبدالله اشرف 35.5291311.5101819108بسيونعبدالله

نوفل     66270 الله فتح محمد فاروق 3420.519.7512.513.51814.583.5بسيونعبدالله

فايد    66271 محمد فوزى طلعت 3012103314.513.563.5بسيونفايد

فراج    66272 فرج قطب ابراهيم 30.517.5124.54141253.5بسيونمحمد

السبكى    66273 محمد محمد رشاد 2041021.5911.553بسيونمحمد

هنيدى   66274 مصطفى قدرى واحد12.512.55واحد2787.51.5بسيونمحمد

حجازى     66275 محمد السيد منير وليد 26157.53.52129.553.5بسيونمحمد

ناصر    66276 سلمه محمود محمد 25.51510.55.541411.552.5بسيونمحمود

بعيلو    66277 حسين ابراهيم ياسر 28131011.511.51613.555بسيونموسى

نوفل    66278 محمد عبدالفتاح شاكر 33.522.515.5107.51813.562.5بسيوناسراء

نوفل    66279 سيد شبل هانى 362215.5117.517.512.563بسيوناسراء

نوفل   66280 محمداسماعيل حسن 34.518.51613.511.51714.573بسيوناسماء

العطار    66281 محمد عبدالرحمن خالد 382718.513.51518.51578بسيونالء

البلكيمى    66282 محمد ابراهيم محمد 3628181414.519.7514.588.5بسيونالء

فايد      66283 محمود الله فتح بكر خالد 331567.551214.578.5بسيوناميره

الشاذلى    66284 محمود ابراهيم الشاذلى 3419109.53141877بسيونايه

بعيلو    66285 حسين ابراهيم محمد 38.53019.514.514.752018.589بسيونايه

بليكع    66286 عبدالسلم مصطفى محمد 38302015152014.569بسيونبسمله
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البس    66287 يوسف سيد رمضان 27.56.5552710.567.5بسيونبسمه

فايد    66288 محمود قطب محمد 331514.5105.5111479بسيونحبيبه

ابوزيد    66289 كمال احمد وليد 37.530191515201889بسيونحنين

البس    66290 احمد عبدالعزيز خالد 37.525.518.51414.52016.589بسيونروان

النونى    66291 عبدالفتاح ممدوح صبرى 36.5157.511.5916.513.569بسيونروان

الشريف    66292 يوسف عبدالهادى محمد 25.574.55.524.512.569بسيونسناء

نوفل    66293 ابراهيم بسيونى اسماعيل 37.528.519.751515201689بسيونشهد

الحبال    66294 السيد خضر السيد 35.5221197.515.516.579بسيونكريمان

حجازى    66295 محمد محمود احمد 39302015152016.589بسيونملك

النجار    66296 حسين محمود نصر 33.5231285.512.515.589بسيونمنى

القصبى    66297 ابراهيم محمد السيد 38.522.51813.514.519.751668.5بسيونمى

بليكع    66298 حسن عيسوى مدحت 28.57109.54.561068.5بسيونمياده

ابوزيد    66299 مرسى على مرسى 35.525.519.51414.51916.589بسيوننجلء

هنيدى    66300 محمد حسن السيد 24.5102.511.54315.568.5بسيوننرمين

ناصر    66301 محمد سيد صبحى 382718.51414.52015.588بسيونهاجر

هلل    66302 محمد محمد السيد 32.517107.53.5101388بسيونهيام

الفخرانى    66303 صالح محمد اسماعيل المشتركة  ابراهيم ع 31231010.53.513.51482.5بسيونجناح

الغول    66304 غنيم غنيم صبحى المشتركة  ابراهيم ع 21.5236.58.55.5101182.5بسيونجناح

عبدالله    66305 امين ابراهيم محمود المشتركة  ابراهيم ع واحد12.5157نصفواحد291110بسيونجناح

عشرة   66306 حسن اسامه المشتركة  احمد ع 25.512.575861185بسيونجناح

بدر   66307 احمد السيد المشتركة  احمد ع 29.51611.57.511111685بسيونجناح

شخيخة    66308 خليفه على محمد المشتركة  احمد ع 37.5221712.511.516.51585بسيونجناح

جاد    66309 احمد ابواليزيد محمود المشتركة  احمد ع 37.5201711.51018.51473بسيونجناح
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الجرف    66310 محمود احمد محمود المشتركة  احمد ع 2921107.587.51272.5بسيونجناح

المغربى    66311 مصطفى محمد شعبان المشتركة  اسامه ع 34.5261288.514.51273بسيونجناح

بصيلة      66312 ابراهيم الشهاوى محمد المشتركة  انسحسن ع 393019.7514.513.5201985بسيونجناح

منصورالديهي   66313 محمود ابراهيم المشتركة  حازم ع 27261212.51213.51273.5بسيونجناح

الغمراوى    66314 عمر عبدالسلم يوسف المشتركة  حامد ع 35.52817.514.513191585بسيونجناح

البربرى    66315 محمود الشبراوى محمد المشتركة  حسام ع 342813.513.511.5121585بسيونجناح

القصراوى   66316 عبدالحميد عاطف المشتركة  حسن ع 24115343.5971.5بسيونجناح

بحيرى    66317 يوسف حسن عبدالفتاح المشتركة  حسن ع 3223157.510.5131583.5بسيونجناح

الغول    66318 محمد خليفه عبدالرشيد المشتركة  رامى ع 28.519107.59101572بسيونجناح

ابوزينة    66319 اسماعيل عبدالبر اسماعيل المشتركة  زياد ع 382218.51213.5192082.5بسيونجناح

رامون    66320 سليم اسماعيل طارق المشتركة  زياد ع 36.529.520131419.51972.5بسيونجناح

البديوى    66321 السيد محمد عبدالواحد المشتركة  زياد ع 2625103.513.5101973بسيونجناح

الشهاوى    66322 عبدالمجيد غريب بهلول المشتركة  سعيد ع 309103.57.5101572بسيونجناح

ناجى    66323 عبدالرحمن ابراهيم جمعه المشتركة  سعيد ع 10.58.51041.510761.5بسيونجناح

الديهى     66324 محمد محمد مى اكرا المشتركة  شريف ع 352014.582151362بسيونجناح

الدين     66325 سيف الرفاعى محمود صلح المشتركة  عبدالرحمن ع 33.52014.587.5161672.5بسيونجناح

العربى     66326 ابوالعل عرفه محمد المشتركة  عبدالعزيز ع 341613.57.53.516.512.572.5بسيونجناح

القط    66327 محمد محمد صلح المشتركة  عبدالله ع 32812.57.51.513.512.561.5بسيونجناح

ابوشنب    66328 ابراهيم السيد محمد المشتركة  عبدالله ع 24.515137.52.515.51472بسيونجناح

منشاوى    66329 عبدالحميد سيف عبدالحميد المشتركة  علء ع 37211813.51318.515.552.5بسيونجناح

خريبة    66330 احمد مبروك عبدالرحمن المشتركة  علء ع 35.51014.510.5121216.562بسيونجناح

الجنادى    66331 السيد السيد محمد المشتركة  على ع 18.576.5444.51051.5بسيونجناح

الفقى    66332 راشد محمد اشرف المشتركة  عمرو ع 30.515103.55.5111163بسيونجناح
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بحيرى    66333 حجازى ابراهيم عبدالفتاح المشتركة  عمرو ع 33.52214.5107.514.514.551.5بسيونجناح

الفقى    66334 بسيونى سعد مبروك المشتركة  عمرو ع 34.51610.554.51514.565بسيونجناح

الكلف    66335 ابراهيم حسين السعيد المشتركة  عنتر ع 31.51715.5912.518.51365بسيونجناح

الصعيدى    66336 عبده عبدالستار اسماعيل المشتركة  فارس ع 372715.51210.519.51763.5بسيونجناح

القصراوى    66337 احمد محمد ابراهيم المشتركة  محمد ع واحد36291610.510.519135بسيونجناح

بدوى    66338 بسيونى ممدوح احمد المشتركة  محمد ع 15.5116.593.57.51051.5بسيونجناح

الهلباوى    66339 خليل السعيد اشرف المشتركة  محمد ع 352115.512.51218.51955بسيونجناح

عربود    66340 عيسوى محمد السعيد المشتركة  محمد ع 35.52614.5131217.516.572.5بسيونجناح

الشال    66341 على محمد حسن المشتركة  محمد ع 322212.597.5171971.5بسيونجناح

العربى    66342 ابوالعل حسن رمضان المشتركة  محمد ع 36151787.5141872بسيونجناح

جعباص   66343 عبدالواحد سمير المشتركة  محمد ع 36.52919.513.513201975بسيونجناح

البربرى    66344 محمود الشبراوى فؤاد المشتركة  محمد ع 34.5241697.515.52062.5بسيونجناح

الديهى      66345 محمد محمد البدرى مبروك المشتركة  محمد ع 35211787.516.52063بسيونجناح

زيد   66346 عبدالرحمن محمد المشتركة  محمد ع 292011.54.57.51216.572بسيونجناح

جعباص    66347 عبدالواحد محمد ممدوح المشتركة  محمد ع 311812.58.55.5101472بسيونجناح

محمد     66348 نصير احمد احمد المشتركة  محمود ع واحد4.5105واحدنصف13154بسيونجناح

ابوحليمه    66349 احمد محمد احمد المشتركة  محمود ع 3623151313.52017.553.5بسيونجناح

ابوزينة   66350 مصطفى اسامه المشتركة  محمود ع 312314.5121018.516.565بسيونجناح

عمارة    66351 السيد السيد السيد المشتركة  محمود ع 292512.57.59.516.51773.5بسيونجناح

سويدان    66352 عبدالحميد محمود ايمن المشتركة  محمود ع 36.52712.5118191773.5بسيونجناح

الحلفاوى   66353 عبدالرحمن حامد المشتركة  محمود ع 22.5211010.53.5101672.5بسيونجناح

شكر    66354 عبدالمقصود احمد محمد المشتركة  محمود ع 271411.58.5514.51673بسيونجناح

التراس     66355 يوسف عبده محمد مصطفى المشتركة  محمود ع 3.511.51662.5واحد241713.5بسيونجناح
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الستريسى   66356 احمد احمد المشتركة  مصطفى ع 31.52012.543.5131463بسيونجناح

زيد   66357 عبدالرحمن محمد المشتركة  مصطفى ع 311512.54.5513.51472.5بسيونجناح

يوسف    66358 ابراهيم مبروك السيد المشتركة  معاذ ع 22.51812.52412.51373بسيونجناح

عكاز    66359 عبداللطيف ابراهيم محمد المشتركة  معتز ع 28.515124.5412.51462.5بسيونجناح

الفقى    66360 حسن عبدالمطلب حسن المشتركة  نادر ع 24.5151134131452بسيونجناح

شلبى    66361 اسماعيل محمد اسماعيل المشتركة  ياسر ع 321713.55.5314.51252.5بسيونجناح

النجار    66362 عبدالسلم مصطفى احمد المشتركة  اسراء ع 38.52919.51513201965بسيونجناح

السلهوب    66363 ابراهيم عبدالبسيط جمعه المشتركة  اسراء ع 34221011.510151672بسيونجناح

ابوالفتح    66364 عبدالرحمن محمد ابراهيم المشتركة  اسماء ع 33.51811.510.59.5171775بسيونجناح

غانم    66365 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة  الء ع 332012.59.54.516.51372.5بسيونجناح

الحلفاوى    66366 عبدالقادر انور ايمن المشتركة  الء ع 36.52213131018.51562بسيونجناح

الفقى   66367 انور عاطف المشتركة  الء ع 35.52917.5912201771.5بسيونجناح

الجنادى    66368 السيد ابراهيم محمود المشتركة  الء ع 2661034.5131051.5بسيونجناح

الجمال    66369 محمد عبدالناصر عبدالظاهر المشتركة  الشيماء ع 25.57727.515.512.561.5بسيونجناح

بحيرى    66370 عبدالحميد حسن عبدالحميد المشتركة  امنيه ع 351812.513.513161152بسيونجناح

الصعيدى    66371 راتب مصطفى صبرى المشتركة  اميره ع 281578.55.515.51463بسيونجناح

رامون    66372 سليم محمد صلح المشتركة  اميره ع 38.53019.7514.515201969بسيونجناح

ابوشعير   66373 هلل عبدالنبى المشتركة  انجى ع 25910.534.513.51571.5بسيونجناح

الدين      66374 شرف محمد عبدالحميد ابراهيم المشتركة  ايمان ع 16.571047.513872بسيونجناح

الفخرانى    66375 صالح عبدالحميد احمد المشتركة  ايمان ع 36.5251914.5142015.573.5بسيونجناح

ابوعلى    66376 محمد محمد حامد المشتركة  ايمان ع 27.516105.541415.571.5بسيونجناح

المزين    66377 محمد عبدالحافظ خالد المشتركة  ايمان ع 3929.5191414.5201965.5بسيونجناح

ابوشنب    66378 طلبه طلبه شبل المشتركة  ايمان ع 38301914.514.5202076بسيونجناح
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الحصوة    66379 ابراهيم عبدالرحمن عادل المشتركة  ايمان ع 3010723.510.51475بسيونجناح

الجمال     66380 عبدالمجيد محمد حسن عبدالرحمن المشتركة  ايمان ع 35.518109.58171875بسيونجناح

الحلفاوى    66381 محمد مصطفى احمد المشتركة  ايه ع 3930191415202076بسيونجناح

عمارة     66382 ابراهيم ابراهيم عادل المشتركة  ايه ع 2981427.516.51865بسيونجناح

سلمة    66383 حسن ابراهيم حسن المشتركة  بسمه ع 34161012.58151963.5بسيونجناح

الجمال    66384 محمد ابراهيم حمدى المشتركة  بشرى ع 391915.512.511.5201855بسيونجناح

الحلفاوى     66385 عبدالتواب حسينى محمد المشتركة  جهاد ع 39.530201515202089بسيونجناح

الدقاق    66386 على محسوب حسن المشتركة  حبيبه ع 36181057.5141566.5بسيونجناح

الديهى    66387 عبدالصمد صبرى حسن المشتركة  حسناء ع 37291514.7514191285بسيونجناح

بحيرى   66388 عبدالبرعبدالحكيم عبدالحميد المشتركة  حسناء ع 36211488.51715.585بسيونجناح

جعباص    66389 عبدالرحمن محمد عبدالحميد المشتركة  حنان ع 382917.51213.5191587بسيونجناح

الزيات    66390 ابراهيم الشناوى عبدالرحيم المشتركة  حنان ع 3715547.51310.545.5بسيونجناح

الجرف    66391 فريد احمد متولى المشتركة  حنين ع 37.5116.527.51512.553.5بسيونجناح

الفقى    66392 على حسن احمد المشتركة  دنيا ع 37.52918.5131219.51953.5بسيونجناح

الغول   66393 ابراهيم عصام المشتركة  دنيا ع 21.593.547.5101055بسيونجناح

اسماعيل    66394 محمد ابواليزيد ابراهيم المشتركة  روضه ع 361912.512814.513.575بسيونجناح



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3108

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

جعباص   66395 فتحى حسن المشتركة  ريهام ع 341610137.51514.555بسيونجناح

الغول   66396 محمد شريف المشتركة  ريهام ع 3830151312.5201565بسيونجناح

الشيهى    66397 ابراهيم عبدالحميد على المشتركة  ريهام ع 352210127.514.511.575بسيونجناح

جامع    66398 عامر محمد عبداللطيف المشتركة  ساره ع 33.519104.55151555بسيونجناح

خريبة     66399 الدين سعد غريب اشرف المشتركة  سماح ع 36151358.514.51655بسيونجناح

عكاز    66400 حسينى عبدالمنعم نبيل المشتركة  سمر ع 342114.55512.51865بسيونجناح

جعباص    66401 عبدالنبى عبدالواحد فهمى المشتركة  سهيله ع 32434.541116.575بسيونجناح

الدين    66402 نصر محمد عبدالهادى المشتركة  شاهنده ع 32.5205.52212.51355بسيونجناح

العالم    66403 عبدالرحيم عبدالرشيد شعبان المشتركة  شروق ع 3929191514201986بسيونجناح

زيد    66404 فراج عبدالرحمن عبدالرحمن المشتركة  شروق ع 27.57105.52101775بسيونجناح

شتا   66405 مصطفى ابواليزيد المشتركة  شهد ع 382212.514.592019.573.5بسيونجناح

السنتريسى    66406 حسينى احمد رفيق المشتركة  شهد ع 3828.515.514.512.52019.565بسيونجناح

بحيرى    66407 حجازى حسن محمد المشتركة  شهد ع 39292015152019.579.5بسيونجناح

العالم    66408 ابراهيم عبدالمجيد عبدالول المشتركة  صفاء ع 382816131418.51885بسيونجناح

الزيات   66409 فكرى زغلول المشتركة  غاده ع 34.518117.53161885بسيونجناح

الغول   66410 ابراهيم صلح المشتركة  غاده ع 315.53.552.5111883.5بسيونجناح

البنا    66411 الدين محى عبداللطيف المشتركة  غيداء ع 39.53019.51514.75201898بسيونجناح

الدين     66412 شرف عبدالحميد احمد حسن المشتركة  فاطمه ع 39.53019.751515201898.5بسيونجناح

الحلفاوى    66413 كامل محمد عبدالسلم المشتركة  فاطمه ع 3928.5191413.519.52098.5بسيونجناح
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الطحان   66414 السيد مصطفى المشتركة  مرام ع 39.53019.514.5152019.598بسيونجناح

الغول   66415 محمد عبدالمقصود المشتركة  مريم ع 3175.54.531016.595.5بسيونجناح

شخيخة    66416 مبروك عبدالفتاح السعيد المشتركة  ملك ع 39.5301914.515201998.5بسيونجناح

شعيب    66417 على فتحى عبدالحق المشتركة  منا ع 29.526421119.563.5بسيونجناح

القط   66418 محمد محمد المشتركة  منه ع 34.5235.59.57.5121976.5بسيونجناح

عكاز    66419 عبدالمجيد حسينى ابراهيم المشتركة  مها ع 36.5291813.59.5191987.5بسيونجناح

ابوشنب    66420 السيد احمد عاطف المشتركة  مى ع 342275417.51985.5بسيونجناح

الفوال    66421 محمد على محمد المشتركة  ميرهان ع 34.51912105161988بسيونجناح

الديهى    66422 على محمد صلح المشتركة  نانسى ع 3624171313.51918.588.5بسيونجناح

جعباص    66423 على محمد عبدالنبى المشتركة  ناهد ع 19.5154.554.5101673.5بسيونجناح

المريوي    66424 بسيونى محمود محمد المشتركة  نجاه ع 30.52311.53.5416.517.586بسيونجناح

ابوناجى    66425 محمد عبداللطيف خالد المشتركة  نجوى ع 382717.512.51519.51889.5بسيونجناح

الدين      66426 نصر مرسى محمد مرسى ابراهيم المشتركة  ندى ع 372416.510.5419.51887بسيونجناح

السمدونى    66427 جادو احمد جادو المشتركة  ندى ع 36156.513.510.518.515.578.5بسيونجناح

سلمة    66428 محمد شعبان رجب المشتركة  ندى ع 382818.512102015.577بسيونجناح

الطحان    66429 راغب عبدالنبى راغب المشتركة  نورهان ع 22.56.5102.51.5101675بسيونجناح

الغول    66430 ابراهيم عبدالرشيد مبروك المشتركة  نورهان ع 39.5302014.514.5201899بسيونجناح

دياب    66431 على مبروك السيد المشتركة  هدى ع 37.52316.5148.51917.578.5بسيونجناح

الشيهى   66432 يوسف على المشتركة  هدير ع 28156.5102.515.51686.5بسيونجناح

الفوال    66433 مصطفى حسن فرحات المشتركة  هدير ع 35.516.514.5139.51818.588.5بسيونجناح

الباجورى    66434 احمد ابوزيد يحيى الجزار     ابوزيد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 33.516.51211.51.519.51377بسيونفصول

العربى   66435 على عبدالنبى الجزار     احمد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 32.523.511.59.52.518.517.585.5بسيونفصول

الشريف   66436 رفاعى خيرى الجزار     بلل رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 36.5271110.57.5201778بسيونفصول
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الجزار    66437 عبدربه خليل الشحات الجزار     حازم رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39.52919.514.515201997.5بسيونفصول

الصاوى    66438 محمد محمود محمد الجزار     زياد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 362211.58.54.5181987بسيونفصول

الباجورى    66439 حسين احمد مصطفى الجزار     زياد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 35.52614.512.57.519.519.597.5بسيونفصول

الباجورى    66440 حسين حامد محمد الجزار     سليمان رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 3625131411201987.5بسيونفصول

الباجورى    66441 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الجزار     عبدالعزيز رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 35.51812.513.514191487بسيونفصول

النحراوى   66442 فرحات ابراهيم الجزار     عبدالفتاح رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 32.51910.512.57.518.51488بسيونفصول

شلبي    66443 على يوسف عبدالهادى الجزار     عبدالفتاح رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 36151214.514.518.52063.5بسيونفصول

الشريف    66444 ابراهيم شبل حسام الجزار     عبدالله رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 331210119.511.51453بسيونفصول

سلم   66445 محمد عبدالحق الجزار     عبدالله رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39301914.515201865بسيونفصول

سلمه     66446 خليل محمد عمرو الجزار     عبدالله رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 38.52313.51314181875بسيونفصول

الجزار    66447 عبدربه خلبل مجدى الجزار     كريم رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 3797.59.57.5151573.5بسيونفصول

الجزار   66448 سيداحمد عبدالمحسن الجزار     محمد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 355107.57.5131675بسيونفصول

القماحى   66449 شهاوى مصطفى الجزار     محمد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 28.54.567.53.51016.572.5بسيونفصول

المسلمانى    66450 محمود عمر ابوبكر الجزار     هشام رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 3677.57.5512.51675.5بسيونفصول

المشد   66451 فوزى عبدالنبى الجزار     اسراء رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 35.56.51057.51416.566بسيونفصول

القماحى    66452 مصطفى يونسحسن الجزار     اسراء رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 379109.57.5191776بسيونفصول

زايد   66453 عبدالحميد جمال الجزار     ايمان رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 34.54.5107.5512.51565بسيونفصول

الشريف    66454 محمود عبدالعزيز خالد الجزار     ايمان رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39111011.591616.575بسيونفصول

الجزار    66455 خليل محمد عبداللطيف الجزار     تغريد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 35910.510.57.5171773.5بسيونفصول

الفخرانى    66456 جوده فهمى عبدالله الجزار     تغريد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 34.57.510104161665بسيونفصول

الوكيل    66457 السيد خفاجى عاشور الجزار     حسناء رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39.5281913152018.576.5بسيونفصول

النحراوى    66458 بسيونى على محمد الجزار     حسناء رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39.5302014.515201976.5بسيونفصول

الجزار    66459 عبدالفتاح عبدالعزيز حماده الجزار     ريهام رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 38.5281914.515201876بسيونفصول
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المسلمانى    66460 محمد ابوبكر محمد الجزار     سهام رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 30.57.511.57.55.51114.575بسيونفصول

الجزار    66461 عبدالجليل محمد عماد الجزار     شهد رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 3981513132018.575بسيونفصول

درويش    66462 على محمد سلمه الجزار     شيماء رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 31.53531.511.517.575.5بسيونفصول

النحراوى    66463 عبدالعظيم محمد على الجزار     شيماء رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 3925.51814.515201782.5بسيونفصول

عطية    66464 حامد احمد جميل الجزار     ملك رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 35151612.512181282بسيونفصول

الباجوري    66465 محمود الدين حسام الجزار     منال رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 36.52716.512.51319.515.583.5بسيونفصول

النحراوى    66466 عبدالعظيم محمد مدحت الجزار     منه رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39.53019.7514.515202079بسيونفصول

الباجورى    66467 محمد احمد يحى الجزار     مى رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 3925191313.519.519.575.5بسيونفصول

الدين     66468 شرف ابراهيم زكريا ايمن الجزار     نانسى رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 37.512131210.5181875بسيونفصول

الفخرانى    66469 جوده فهمى محمد الجزار     نرمين رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 37.51513.513.51018.517.565بسيونفصول

الجزار    66470 عبدالجليل عبدالمجيد منير الجزار     نغم رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39.5302015152018.579.5بسيونفصول

زايد    66471 عبدالسلم الشحات صبحى الجزار     نورهان رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 38.522.51612.513.5171682بسيونفصول

النحراوى    66472 ابوالعينين السيد خليفه الجزار     هاجر رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 36814.51213.518.51863بسيونفصول

الباجورى    66473 محمد عبدالرحمن خالد الجزار     يارا رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 39251714.515201685بسيونفصول

الباجورى    66474 محمد عبدالرحمن خالد الجزار     يمنى رضا الشهيد بمدرسة ملحقة 38.52617.514.5152016.585بسيونفصول

ابراهيم    66475 ابراهيم محمد بسيونى 359.5198.55.52016.562بسيونابراهيم

البرلسى     66476 شعيشع على احمد السعيد 3571511.54.5181773.5بسيوناحمد

خضر    66477 عبدالحميد عبدالمجيد باشر 35.56.511.57.57.519.515.565بسيوناحمد

فخرالدين   66478 عبدالعزيزمحمد خالد 37.52118.514.513.5201465بسيوناحمد

محمد   66479 الرفاعى شعبان 32.511.5107.52.51714.563.5بسيوناحمد

النجار    66480 مغربى احمد مغربى 28.515105318.51643بسيوناحمد

القليوبى    66481 على حسين وليد 37.52416.51110.5201865بسيوناحمد

عمر    66482 محمود عبدالفتاح خالد 101452.5صفر28.54.545بسيوناسلم
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الشرقاوى   66483 عبدالقوى ابراهيم 3924.51497.518.518.585بسيونامير

الشاذلى     66484 محمد الشاذلى سعد عبدالسلم 38.515131012191653بسيونسعد

السيد    66485 ابراهيم ابوالفتح ابراهيم 36.51112.54.54151655بسيونشادى

الشاذلى   66486 عبدالحميد شعبان 388114316.515.573.5بسيونشادى

على    66487 عبدالصمد محمد السعيد 24.57104214.51363بسيونطارق

عبده    66488 عبدالفتاح محمد حموده 361710115171386بسيونعادل

الشاذلى   66489 عاطف موسى 10.513.541.5نصف3117122بسيونعثمان

سالم     66490 محمد عشماوى الدين بهى 341574517.515.575بسيونعلء

الشاذلى    66491 عبدالحميد فهمى صبرى 38.5191693.517.51545بسيونفهمى

الشاذلى    66492 عرابى لطفى جمال 32.51010.532.514.518.565بسيونكريم

دياب   66493 عبدالرحمن عمر 3311103.52.515.516.585بسيونكريم

هلل     66494 عبدالمجيد حسان محمد منير 279.53.58712.517.541.5بسيونكريم

فخرالدين   66495 عبدالمجيد ابراهيم 3928.5171110.5201555بسيونمحمد

حسن    66496 محمد عبدالسلم حربى 36.52113.513.510.52018.565بسيونمحمد

دياب   66497 عبدالرحمن دياب 30.510.575.57.51515.552.5بسيونمحمد

الجنادى    66498 عبداللطيف سعد رفيق 39.53019.513.513.5202072.5بسيونمحمد

السقا    66499 يوسف عبدالجواد رفيق 2535.57.57.5101962بسيونمحمد

الشمونى    66500 السيد محمد صبحى 33.52016.597.5162063بسيونمحمد

عطيه    66501 محمد محمد طه 34231197.512.515.585بسيونمحمد

عامر    66502 فهمى على عامر 261512.55513.517.563.5بسيونمحمد

الشاذلى     66503 اسماعيل يسين الدين عماد 38231913.5919.7518.575.5بسيونمحمد

العربى   66504 محمد عوض 24.51513.53.55.51017.585بسيونمحمد

النجار    66505 قطب على فاروق 23.556.57.5551152بسيونمحمد
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ناصف    66506 حسن سمير فايز 372112.51181413.576بسيونمحمد

عامر    66507 محمد عامر عادل 39251213.512.519.7516.575بسيونمحمود

عطيه      66508 احمد النبى حسب السيد محمد 35.523.510127.516.515.565بسيونمحمود

محمود    66509 وحيد محمد محمد 352213.58.58151552.5بسيونمحمود

عمارة    66510 بسطويسى محمد شوال 322513.513.57.5161763بسيونيوسف

مندور    66511 على مصطفى محمد 33.52110.57.55.517.516.565بسيوناسماء

القلش     66512 السيد ابراهيم ابراهيم هشام 3620115.53141583.5بسيونالء

هيبه    66513 احمد رزق يوسف 39.53019.7512.51519.517.579بسيونحسناء

غراب    66514 عبداللطيف عبداللطيف رجب 3929.51910.5132017.565.5بسيونداليا

الجارية    66515 حسن مجاهد عصام 31.516107.5314.518.552.5بسيونروان

الشاذلى    66516 فريج سلمه يحى 39.530201415201979.5بسيونسلمى

رمضان    66517 اسماعيل على شريف 392919.51414.5201969.5بسيونشهد

الشاذلى    66518 الصاوى سعيد شعبان 36.53015137.518.516.575بسيونشهد

الشمونى    66519 عبدالغفار حسن على 30.581110.57.51017.553.5بسيونعفاف

عبدالحليم    66520 احمد احمد محمد 38291812.57.51915.555بسيونعلياء

هدية    66521 الدسوقى بسيونى محمد 39.52719.512.511.519.7518.545بسيونمنى
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الشرقاوى     66522 حسن احمد احمد شريف بنات  اسراء ع 322311.55.57.514.518.555بسيونشبراتنا

العجان    66523 احمد ابراهيم خيرى بنات  اسماء ع 29.5155.584.5101567بسيونشبراتنا

المحروق   66524 مصطفى محمد بنات  اسماء ع 3929.518.5131419.751699.5بسيونشبراتنا

ابوسلمة    66525 ابراهيم احمد جلل بنات  ايمان ع 38.52919.512.5152016.558.5بسيونشبراتنا

الشمونى   66526 محمد محمد بنات  ايمان ع 30154.5526.51847بسيونشبراتنا

عرجاوى   66527 شحاته مفيد بنات  ايه ع 28155321015.545بسيونشبراتنا

القليوبى    66528 عبدالرحمن عبدالحكيم خيرى بنات  حبيبه ع 3627131091714.545بسيونشبراتنا

شاهين    66529 يوسف يوسف جمعه بنات  دنيا ع 35.52818.513.512.519.7513.543بسيونشبراتنا

شاهين     66530 قنديل محمد محمد خالد بنات  دنيا ع 33221085142067بسيونشبراتنا

القليوبى   66531 عبدالتواب هانى بنات  رانيا ع 393019.591118.518.565بسيونشبراتنا

الدين     66532 فخر عبدالواحد عبدالمجيد عبدالرحمن بنات  رقيه ع 31.522104.551016.553بسيونشبراتنا

ابوبكر    66533 ابراهيم محمد ابراهيم بنات  رنا ع 31.516104.54.512.51653.5بسيونشبراتنا

الشاذلى    66534 محمد سلمه حسين بنات  ريم ع 37.52917.512.513.5191776بسيونشبراتنا

ابوسلمة    66535 ابراهيم احمد ابراهيم بنات  شيماء ع 383018.513.514.519.51967.5بسيونشبراتنا

ابراهيم    66536 ابواليزيد عطا محمد بنات  عبير ع 352011.58.57.51617.576بسيونشبراتنا

ناصف    66537 على سمير رمضان بنات  ليلى ع 342811.57.5513.517.577.5بسيونشبراتنا

طليس     66538 احمد عبدالرحمن يوسف الله بنات  منه ع 39.5291913.5142016.577.5بسيونشبراتنا

خضر    66539 كامل محمد عبدالسلم بنات  ندا ع 2617753.512.51355بسيونشبراتنا

الشرقاوى    66540 موسى شعبان محمد بنات  ندى ع 38.53019.514152016.562.5بسيونشبراتنا

عبدالله    66541 حسن عبدالله كمال بنات  نورا ع 3830191515201768بسيونشبراتنا

الجندى    66542 محمود محمود احمد بنات  نوران ع 39.52919.513.515201968بسيونشبراتنا

العجمى    66543 حسين محمد احمد بنات  هاجر ع 38271711.5101916.566.5بسيونشبراتنا

الشاذلى    66544 بسيونى فتحى طه بنات  هايدى ع 362412.598161775بسيونشبراتنا
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حجازى     66545 احمد محمد مصطفى البدرى بنات  هبه ع 30.52067.526.51573.5بسيونشبراتنا

عيسى    66546 محمد عبدالمحسن هانى بنات  هند ع 39.530201514.52019710بسيونشبراتنا

ابوالعزم    66547 ابراهيم عثمان محمد الساسى        ابراهيم للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 382613.511.511181979بسيونمدرسة

امبابى    66548 ابواليزيد سعد خلف الساسى        احمد للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 30.51767.54.51715.557.5بسيونمدرسة

اسماعيل   66549 السيد السيد الساسى        اسماعيل للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 291555.53.5131246.5بسيونمدرسة

عبيد    66550 سعيد السيد محمد الساسى        اشرف للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد مدرسة
32.520101110.51816.547بسيون

ابوالعزم    66551 ابراهيم عثمان ابراهيم الساسى        محمد للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 36.5241012.5101717.588بسيونمدرسة

ابوعوف    66552 عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح الساسى        محمد للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 352414.514.5919.51968.5بسيونمدرسة

امبابى     66553 سعد ابواليزيد سعد عشم الساسى        محمد للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 3722171410.519.51768.5بسيونمدرسة

عبيد     66554 على سعد عطيه سعد الساسى        يوسف للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 34.517.510.597.51916.569.5بسيونمدرسة

نصار    66555 عبدالوهاب عبدالحميد عيد الساسى        اسراء للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 33.52412109.51716.566.5بسيونمدرسة

رمضان    66556 اسماعيل على اسماعيل الساسى        ايه للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 37.525151414.75201879بسيونمدرسة

السيد     66557 عمر محمد هريدى فتحى الساسى        ايه للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 39.53018.514152018.5810بسيونمدرسة

المقدم    66558 اسماعيل السيد حسن الساسى        داليا للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 36.522.513.51413.51917.587.5بسيونمدرسة

العطفى    66559 اساعيل شعبان علء الساسى        داليا للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 36.52612.513.57.518.517.577بسيونمدرسة

عبدالعال    66560 عبدالقادر عبدالقادر سعيد الساسى        سميره للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 34.5161012.58.516.516.566.5بسيونمدرسة

بدوى    66561 احمد ابراهيم محمد الساسى        شهد للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 36.52211.5118.518.51776.5بسيونمدرسة

العطفى    66562 اسماعيل السيد بسيونى الساسى        ندى للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 3521.51097.518.516.587بسيونمدرسة

الشرقاوى    66563 عبدالنبى محروسمحمد الساسى        ندى للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 33.5206.512.5101815.565.5بسيونمدرسة

الجمال    66564 محمد اسماعيل رمضان الساسى        نورهان للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 362010.59.57.51815.566بسيونمدرسة

العطفى    66565 محمد عبدالرازق محمد الساسى        هاجر للتعليم العسكر بكفر الجندى كمال محمد الشهيد 3929.5181214.52020810بسيونمدرسة

الزيات    66566 محمود محمد محمود 29.51515441516.562.5بسيونابراهيم

محمدسالم   66567 السباعى اسماعيل 35.52319.59.581716.593بسيوناحمد
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خطاب    66568 بطاح احمد السيد 362717.5891615.573بسيوناحمد

العرينى    66569 احمد عبدالستار السيد 24191751.5101662.5بسيوناحمد

البربرى    66570 محمد حسين 26.5151642121352.5بسيونانسمجدى

خليل    66571 محمد مخلوف محمد 25.5111533101261.5بسيونايهاب

النصارى    66572 عباده السيد ثابت 36.52114.58.510.516.515.575بسيونحسان

النصارى    66573 الشناوى حافظ جمال 38.525143.5312.518.563بسيونحسين

الجمل    66574 السيد محمد عماد 37.52512.53.57.512.51873.5بسيونزياد

الجمل    66575 محمد الشناوى كمال 8.513.552نصف26.59132.5بسيونسامح

خليل    66576 احمد صبحى احمد 35.520187.5618.517.572بسيونعبدالرحمن

سالم    66577 عبدالكريم عبدالستار وجيه 18.591041.5101062بسيونعبدالكريم

الصياد    66578 محمود السيد رجب 321914.57.55.516.514.582.5بسيونعبدالله

خليل   66579 محمد عبدالسلم 1471321.51013.561.5بسيونعبدالله

سلمه    66580 ابراهيم يوسف ابراهيم 1.51412.562واحد311514بسيونعزيز

فرج    66581 عطيه على ايهاب 3313.51687.51512.582.5بسيونعلى

النصارى    66582 الشناوى محمد مجدى 38.52719121519.52083بسيونعمر

الطحان    66583 مبروك عبدالحميد وائل 101253.5واحد18811.54بسيونعمر

الله     66584 خلف السيد محمد السيد 29.5815.53.51.512.51572بسيونكريم

سالم    66585 مخلوف احمد مصطفى 26.5151053.513.514.563بسيونكريم

الدماصى   66586 سعد السعيد 3115101.521416.563بسيونمحمد

الدماصى    66587 عاشور محمد السعيد 33.515112.52.515.51563بسيونمحمد

ابوطالب    66588 عزت احمد عبدالهادى 27.511101.51.510.516.563بسيونمحمد

خطاب    66589 محمد احمد على 382616.513.510201762بسيونمحمد

الشورى    66590 محمد انور ماجد 3123147.5516.51455بسيونمحمد
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الطحان    66591 كامل عبداللطيف تامر 1.510.51453.5واحد171510بسيونمحمود

سالم    66592 عبدالرحمن محمود جمال 29.51710.522.51515.542بسيونمحمود

مخلوف    66593 محمد احمد مبروك 39.5261788171753بسيونمحمود

عبدالجليل   66594 عبدالجواد السيد 1.57.51962واحد30105.5بسيونمروان

البربرى   66595 عبدالله احمد 311612.53.54.5111973.5بسيوناسماء

خطاب    66596 كريم السيد الحسينى 39.53018.511.51319.51975بسيوناسماء

الدين     66597 سيف السيد مرتضى السيد 18.51711.533141762.5بسيوناسماء

البنا    66598 عبدالعزيز محمد الغمراوى 393019.513.513.519.52065بسيوناسماء

الجمل   66599 عبدالسميع عبدالمحسن 3521.515.59.55.513.52073بسيوناسماء

زيد    66600 محمد مصطفى منتصر 27.51573.51.51017.575بسيوناسماء

عبدالله    66601 عبدالمطلب ابراهيم محمد 3515169.5112019.564بسيونامانى

شعبان     66602 الدين سعد شفيق ابراهيم 39.53019.513152016.567بسيونامنيه

خطاب    66603 هاشم عبدالقوى احمد 39.528191313201955.5بسيوناميمه

الزيات    66604 السيد مبروك مرسى 1162واحد7.5واحد2134بسيونايمان

ابوطالب    66605 الدين محيى السيد واحد33.58134.57.518135بسيونايه

شعير    66606 مصطفى عزيز مصطفى 3925.519.511.513.519.513.562.5بسيونايه

النصارى    66607 محمد السيد محمد 3725.513.512.510.514.51773بسيونبسمه

عبدالله     66608 بهيج فازع بهيج عبدالحفيظ 37.52719.513.513.5201975بسيونحبيبه

القرضاوى   66609 محمد عبدالفتاح 3924.519.514.515201977.5بسيونحبيبه

النصارى    66610 محمد السيد محمد 39.526.517131419.51975بسيونحبيبه

سالم   66611 ابوالمجد رجائى 38181810.510171562.5بسيونحسناء

محمد    66612 عبدالفتاح مبروك عبدالحميد 881762.5صفر25.56.511بسيونحميده

بصيله    66613 ابراهيم عبدالله عبدالله 276.57.567.51115.563بسيوندينا
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موسى    66614 محمد محمد جابر 3810.518.57.5919.51875بسيونرحمه

صالح   66615 عبدالنبى محمد 3410.5155515.513.563بسيونرحمه

سالم    66616 يوسف محمد اسامه 36.518111110141565بسيونرشا

بصيله    66617 حسن ابراهيم محمد 3827.5188.511191561.5بسيونرنا

النخلوى    66618 محمد محمد مبروك 29710.557.510.514.573بسيونرهام

الحارتى    66619 السيد ابواليزيد محمد 3423137.57.5131263بسيونسناء

عبدالعزيزالبنا   66620 كامل عبدالنبى 39.52716.512.514.75172065بسيونشهد

عبدالله   66621 فازع عبدالحميد 331510.56.57.5813.573.5بسيونصابرين

الطحان    66622 عبدالحميد عبدالحميد محمد 3928.516.51213181765بسيونفاطمه

احمدسالم   66623 جمال احمد 321517.54.53.512.51775.5بسيونمريم

الشعل    66624 حامد السعيد عبدالواحد 39.5302014.5152018.589بسيونمريم

الساعى    66625 رمضان محمد محمود 38.52916.510.51017.51875.5بسيونمشيره

سالم    66626 سعيد عبدالقادر مصلح 38.51017.54.53.51315.563.5بسيونملك

العرينى    66627 ابراهيم عبدالسميع رامى 38.52312.512121716.563.5بسيونمنار

الطحان    66628 ابراهيم السباعى معتمد 38.5251812.5131915.555بسيونمنى

خطاب    66629 هاشم عبدالقوى ياسر 38231710.59.516.517.565بسيوننانسى
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عبدالله    66630 عبدالفتاح بدر فتحى 37.52117.597.514.51873بسيوننجلء

خليل    66631 محمد مصطفى محمد 341518.58.57.518.51865بسيونندى

الشوره    66632 محمد انور وجدى 392916.5131419.51885.5بسيونندى

عباس    66633 مصطفى محمد عطيه 382117.588161775بسيوننوران

مصطفى   66634 عبدالعزيز محمود 3727.519.59.512191885.5بسيوننورهان

موافى    66635 مصطفى شعبان ايمن 35.51516.51.53.58.51975بسيونهاجر

معوضشعبان    66636 محروسمحمد 382618.512.51519.751875بسيونهاجر

الدماصى    66637 محمد سراج قطب 36518.534121965بسيونهدى

العرينى    66638 محمد محمد باسم 3928.5191313191885.5بسيونهدير

حجازى    66639 السيد محمد رجب 37.59163.5381985بسيونوفاء

النصارى    66640 حسن حسن على 37.591867.5111883.5بسيونياسمين

الشعل    66641 حامد محمد مبروك 6.51763.5واحد30.56161.5بسيونياسمين

حفينه    66642 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح المشتركة  ابراهيم ع 34.518.515.589.517.512.557.5بسيونسلمون

خضره    66643 قطب عبدالنبى صفوت المشتركة  احمد ع 25.5115.551.513.51367.5بسيونسلمون

البدوى    66644 محمد عبدالجواد عبدالله المشتركة  احمد ع 3312107.57.51916.557.5بسيونسلمون

بدران     66645 مبروك سعدالدين سعد محمد المشتركة  احمد ع 1912.577.5513.513.557.5بسيونسلمون

طلبة    66646 احمد محمد هشام المشتركة  احمد ع 3826.517.5111519.7518.567بسيونسلمون

حبيبة     66647 اسماعيل حسن اسماعيل محمود المشتركة  اسلم ع 35151613132015.548.5بسيونسلمون

النجار    66648 محمد محمد احمد المشتركة  خالد ع 26.5814107.518.51656.5بسيونسلمون

النجار     66649 حسن محمد ابراهيم عبدالنبى المشتركة  راشد ع 311511.5107.51912.556.5بسيونسلمون

النجار    66650 عبدالستار ابراهيم رمضان المشتركة  سامى ع 3012.5119.57.51816.555بسيونسلمون

شاهين    66651 عنتر محمد اشرف المشتركة  سمير ع 20966.5312.51363.5بسيونسلمون

مصباح    66652 هاشم عبدالعزيز صابر المشتركة  طلعت ع 35.510.5106.531313.576.5بسيونسلمون
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خضره    66653 قطب محمد عطيه المشتركة  عادل ع 29.5157.54.55.5151877بسيونسلمون

عوض    66654 محمد فخرى ايهاب المشتركة  عبدالله ع 3729.5151315202089.5بسيونسلمون

الجندى    66655 عبدالمقصود عبدالله عبدالعلى المشتركة  عبدالله ع 392819.5141419.51975.5بسيونسلمون

محروسخمخم    66656 على محمد المشتركة  عبدالله ع 39.52719.51413.52018.5710بسيونسلمون

الشرقاوى     66657 فريد مصطفى كامل رضا المشتركة  كامل ع 35.52420141318.51889بسيونسلمون

ندا    66658 ابراهيم عبدالحميد ابراهيم المشتركة  كريم ع 30.519.51185171686بسيونسلمون

شاهين    66659 فرحات محمود ابراهيم المشتركة  محمد ع 30.51711.56.54.519.51466بسيونسلمون

عوض    66660 محمد مصطفى السيد المشتركة  محمد ع 22157.55.52.51611.565بسيونسلمون

عطيه     66661 السيد محمد عبدالله رفيق المشتركة  محمد ع 30.51156.541614.573.5بسيونسلمون

الصاوى    66662 محمد احمد عبدالفتاح المشتركة  محمد ع 361814.55.59.5181785.5بسيونسلمون

حفينه    66663 عبدالفتاح محمد عبدالمجيد المشتركة  محمد ع 38.52819.7514.515202099.5بسيونسلمون

حسين    66664 عيد الدين محى المشتركة  محمد ع 37.52614.51312.5202088.5بسيونسلمون

عوض     66665 جمعه محمد جمعه وجيه المشتركة  محمد ع 32233.557.517.51685.5بسيونسلمون

شاهين    66666 ابراهيم محمد ياسين المشتركة  محمد ع 37.527.519.512.515202087.5بسيونسلمون

عطيه    66667 السيد احمد ايمن المشتركة  مصطفى ع 30.5167.567.51716.585بسيونسلمون

شاهين    66668 مصطفى عبدالله عونى المشتركة  مصطفى ع 30221284.751915.579بسيونسلمون

الجندى    66669 محمود مصطفى محمد المشتركة  اسراء ع 382015.51210.5202089.5بسيونسلمون

عوض    66670 عبدالعاطى محمد سعد المشتركة  اسماء ع 17153.52.53.5161585بسيونسلمون

شاهين    66671 عنتر عزوز صابر المشتركة  اسماء ع 3923.517.512.513.5202097.5بسيونسلمون

ابوعوف   66672 فرج الشحات المشتركة  اشواق ع 38.52617.51412.5202096.5بسيونسلمون

الدخميسى    66673 على محمد محمد المشتركة  امانى ع 3624.518141419.52087.5بسيونسلمون

الشليمى   66674 عنترعبدالوهاب نصر المشتركة  اميره ع 36.523.516.512.512.5192085بسيونسلمون

عوض    66675 حسين جمعه ابراهيم المشتركة  ايمان ع 3924.514.51214.5202086.5بسيونسلمون
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الحايس    66676 محمد محمد ابوبكر المشتركة  ايمان ع 3521497.519.52086.5بسيونسلمون

خمخم    66677 غريب ابوالسعود جلل المشتركة  ايمان ع 37.521.57.51212.52019.586بسيونسلمون

عوض    66678 قطب عبدالعزيز حمدى المشتركة  ايمان ع 36.521.514.5131219.751887.5بسيونسلمون

عبدالصمد     66679 سعد محمد صابر المشتركة  ايمان ع 3621.514.57.51119.518.586.5بسيونسلمون

جازوى    66680 عبدالله سعيد محمد المشتركة  ايمان ع 37.5231112.51319.7519.587بسيونسلمون

الصعيدى    66681 محمد شعبان مختار المشتركة  ايمان ع 3620161110.52018.586.5بسيونسلمون

الحايس    66682 محمد محمد شريف المشتركة  ايه ع 30.5755516.512.576بسيونسلمون

الشرقاوى    66683 قطب عبدالرحمن نصر المشتركة  ايه ع 7107.517.51076.5واحد36بسيونسلمون

العطار    66684 على عبدالنبى حسن المشتركة  حنان ع 3416.514129201768بسيونسلمون

اسماعيل    66685 محمد كمال محمد المشتركة  خلود ع 36.51810107.5191579.5بسيونسلمون

الجندى    66686 احمد سعد سعد المشتركة  داليا ع 36.512.51010917.517.576.5بسيونسلمون

بركه    66687 عبدالغنى محمد محمد المشتركة  دينا ع 35261413.510.519.52088بسيونسلمون

البدوى    66688 محمد سعد ماهر المشتركة  ريهام ع 32.585.59.57.5181496بسيونسلمون

شاهين    66689 ابراهيم محمد ابراهيم المشتركة  ساره ع 382618.51415202088.5بسيونسلمون

عوض    66690 عطا فتحى السيد المشتركة  شهد ع 37.523.518.514.514.5201879.5بسيونسلمون

عوض    66691 السباعى عبده صابر المشتركة  شيماء ع 36.524.519149.519.518.579بسيونسلمون

بيبرس    66692 على عبدالستار ابراهيم المشتركة  صفاء ع 35.516.511.5108191779بسيونسلمون

عوض     66693 شحاته حسين حسن عبدالله المشتركة  فاطمه ع 27.56.5467.5121177بسيونسلمون

الدخميسى     66694 راشد محمد عونى الله المشتركة  منه ع 33.516.510117.51916.579بسيونسلمون

جازوى    66695 عبدالقادر مصباح احمد المشتركة  منى ع 34.515101210201577.5بسيونسلمون

جازوى    66696 عبدالقادر احمد فكيه المشتركة  منى ع 3610.51011.5102017.576بسيونسلمون

حبيبة    66697 محمد احمد عبدالنبى المشتركة  مى ع 34.581111.5819.51577بسيونسلمون

النجار     66698 ابراهيم محمد عبدالفتاح هانى المشتركة  ندى ع 33105.51181616.567.5بسيونسلمون
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النجار    66699 خليفه عبدالحميد ابراهيم المشتركة  نورهان ع 36.524.517.513.514201878.5بسيونسلمون

الخواجة    66700 محمد محمد سعد المشتركة  نورهان ع 3716.510.51312201478بسيونسلمون

بركه    66701 عبدالغنى محمد عيد المشتركة  يارا ع 372113.5139201887.5بسيونسلمون

النجار    66702 يونس محمد ابوزيد 3928.52014152016.587بسيوناحمد

طايل    66703 حسن محمد حماده 37302013.51519.51895بسيوناحمد

عسول    66704 محمد ابراهيم محمد 331214.510.512.517.516.583.5بسيوناحمد

شتا    66705 يوسف عبدالسلم يوسف 34.51610131115.51795بسيوناحمد

قاسم    66706 حسين حسين محمد 1517.565واحد32.55105بسيوناسلم

غنيم    66707 عبدالعظيم سعيد سامح 29.510149.57.5181665.5بسيونسعيد

النخلوى    66708 محمد محمد على 382919.51514.52019.586بسيونعبدالله

البلتاجى    66709 حسن محمد عبدالرحمن 2510107.52.51615.575بسيونعلى

وافى     66710 على وافى على وافى 36211614112017.565بسيونكمال

الدخميسى     66711 لطفى محمد شبل محمد 303.510.523101873.5بسيونلطفى

باشا    66712 حسن احمد حسن 29.5116.57.53.510.515.583.5بسيونمحمد

شتات     66713 حسن البدرى محمد عبدالهادى 37.5231813.5141915.589بسيونمحمد

البلتاجى   66714 محمد عماد 382318.51314.5201785بسيونمحمد

غنيم    66715 على صالح رأفت 362417.512.510.5201996.5بسيوناسماء

النجار   66716 جابر عبدالحافظ 362319118.519.51896بسيونامال

الملح    66717 مرسى طه لطفى 372512.5910201887بسيونايمان

قاسم    66718 عبدالسلم عبدالمنعم محمد 393019.514.514.519.517.595بسيونايمان

الجاريه    66719 احمد عبدالوهاب حلمى 38.52819.513.5152018.5810بسيونايناس

الدخميسى    66720 احمد هلل امام 30.5127.57.53171362بسيونتغريد

شتا    66721 عبدالجواد السعيد حسنى 36.517.511119.519.51592.5بسيوندعاء
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بدوى    66722 ابراهيم اسماعيل واجب 382619.514.514.752018.585بسيوندنيا

سيدهم    66723 عثمان ابراهيم رياض 2619107.52101193بسيونرانيا

السقا    66724 محمد على محمد 34.5281913.58.5201395.5بسيونروميساء

العربى    66725 حسن ابراهيم سعيد 332313.57.53.515.51385.5بسيونشيماء

القصاص    66726 عبده اسماعيل السيد 362215.5117.518.513.572.5بسيونمشيره

القصاص   66727 عبدالراضى عبدالوهاب 34.5251712.510.5201473بسيونمنه

عسول    66728 اسماعيل محمد محمود 382816.513.514.5202075بسيونمنى

الصعيدى    66729 مصطفى اسماعيل عماد 34.52410149.517.51372بسيوننداء

مكاوى    66730 محمود محمد عبدالحق 30187.5431611.565بسيوننسمه

قاسم    66731 عبدالسلم محمد عبدالناصر 2716108.55.513.51273.5بسيونوفاء

هجرس    66732 عبدالرحمن محمد بشير 38.53018.51514.519.517.575بسيوناحمد

الديب    66733 احمد عبداللطيف رجب 35191813.511.519.51675بسيوناحمد

العساوى    66734 عبدالمجيد وجيه يوسف 3216137.5315.51262بسيونسيف

الشهاوى     66735 ابوالعينين الله فتح السيد 3624.517.5131319.59.575بسيونعبدالرحمن

شتا    66736 على عبدالسلم حسن 3626.51714.513.5191297.5بسيونعبدالسلم

شتا    66737 عبدالفتاح حسين ابراهيم 36.5211910.510.519.51573بسيونعبدالفتاح

القصاص    66738 حسن عبدالسميع مسعود 342215.510516.514.585بسيونعصام

زغلول    66739 على محمد حمدان 1.51.52.543صفرواحد14.58بسيونمحمد

المصرى    66740 سعد عبدالحكيم راغب 382619.513.5132014.585بسيونمحمد

الله     66741 جاد محسن محمد عاطف 362215.5139201886.5بسيونمحمد

هجرس   66742 محمد محمود 362017.51214.519.51686.5بسيونمصطفى

زين    66743 احمد ابراهيم شوقى 32.515.51395171899بسيوناحلم

ابوطه    66744 احمد السنوسى شفيق 26.5710.54.51.5171896.5بسيوناسماء
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القصاص    66745 حسن عبدالسميع عبدالسميع 29.5117.57.55.751116.589.5بسيوناسماء

شتا     66746 السيد ابراهيم محمد مدحت 37.517101310161989بسيونالء

حيزو    66747 مصطفى حسن عبدالسميع 289.5107.5211.518.589.5بسيوناميره

عطاالله    66748 يوسف زيدان عرفات 24.581042.51017.597.5بسيونبسمه

شتا    66749 محمد محمد احمد 3828191110.519.519910بسيوندنيا

خليل    66750 محمد بهجت مدحت 3595.57.5414.514.596.5بسيوندنيا

طه    66751 عبدالهادى عبدالوهاب محمد 382517111419.518.589.5بسيوندينا

ادريس    66752 احمد ابوالسعود جمعه 37.515129.55.5191989.5بسيونروان

الله     66753 عطا احمد محمد سمير 36.5713.55.5418.51778بسيونسماء

شتا    66754 ابراهيم محمد حازم 3826191413.5201989.5بسيونعلياء

حدايه     66755 ابراهيم محمد شريف الله 37.5281913.510.52020810بسيونمنه

السخاوى    66756 السيد مصطفى السيد 38.52518.51213201989.5بسيونندا

الجندى    66757 محمد حسن علم 3622.51412.51119.51989بسيونندا

حيزو    66758 مصطفى محمد سامى 33.510.57.58.57.5151479.5بسيونندى

النجولى    66759 على صديق على 16.515.579.5واحد28.5795بسيونندى

زيدان    66760 بدر احمد سعيد 2663.543101779.5بسيونهدى

شتا    66761 على ابراهيم محمد 29.59732.5101577.5بسيونورده

مكرم    66762 على السباعى عبدالحميد بشبراطوا       ابراهيم ث ــ ع المطلب عبد بن 2512.5109415.511.565بسيونحمزة

عبدالرحمن   66763 نصر على بشبراطوا       ابراهيم ث ــ ع المطلب عبد بن 38.52816.511.51319.51875.5بسيونحمزة

السقا    66764 عبدالحميد احمد السيد بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 1915107.5511665بسيونحمزة

الغنام   66765 محمود جمال بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 232011128.25151456.5بسيونحمزة

المغينى    66766 اسماعيل محمود زغلول بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 28.5217.59.58.515.51367بسيونحمزة

جباره    66767 عبدالعزيز سالم عبدالعزيز بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 30.528161211.51814610بسيونحمزة
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صقر    66768 عبدالجيد حسن قدرى بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 372819.515152016.5710بسيونحمزة

ابويوسف    66769 ابراهيم امام محمد بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 3427.518.514.751419.514.5710بسيونحمزة

شتا    66770 مصطفى انور محمد بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 352717.510.51119.51258بسيونحمزة

الشهاوى    66771 عبدالعزيز محمد هشام بشبراطوا       احمد ث ــ ع المطلب عبد بن 34.527.51111.5101713.548.5بسيونحمزة

ندا    66772 محمد السيد قاسم بشبراطوا       اشرف ث ــ ع المطلب عبد بن 3727171111191668بسيونحمزة

شتا    66773 عنتر محمد احمد بشبراطوا       السيد ث ــ ع المطلب عبد بن 17251098.516.51247بسيونحمزة

ابوالمجد    66774 قطب اسماعيل وجيه بشبراطوا       امير ث ــ ع المطلب عبد بن 311715.51310.51715.585بسيونحمزة
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غنيم    66775 عبدالعزيز فايز محمد بشبراطوا       ايمن ث ــ ع المطلب عبد بن 3924171313.519.513.575بسيونحمزة

ابوعلي    66776 حسن جمال احمد بشبراطوا       بهاء ث ــ ع المطلب عبد بن 37.5301712.510.519.51875بسيونحمزة

ابوعامر    66777 عبدالرحمن حامد عبدالرحمن بشبراطوا       حامد ث ــ ع المطلب عبد بن 36.52115.5128.518.512.553.5بسيونحمزة

الطنطاوى   66778 حسن مدحت بشبراطوا       حسن ث ــ ع المطلب عبد بن 37.52717.513.51219.51645بسيونحمزة

طايل   66779 محمود نبيل بشبراطوا       حسن ث ــ ع المطلب عبد بن 2215.55134.5161545بسيونحمزة

ابوعلى   66780 عطيه احمد بشبراطوا       سالم ث ــ ع المطلب عبد بن 281713.510.58161965بسيونحمزة

السقا    66781 بسيونى سعيد اسماعيل بشبراطوا       سعيد ث ــ ع المطلب عبد بن 32.523.51212.57.5181765بسيونحمزة

غلب   66782 حسين محمد بشبراطوا       سمير ث ــ ع المطلب عبد بن 282210119141655بسيونحمزة

شاهين   66783 ابراهيم عماد بشبراطوا       عادل ث ــ ع المطلب عبد بن 372217.511.58.5191865بسيونحمزة

القصاص    66784 محمد محمد احمد بشبراطوا       عبدالرحمن ث ــ ع المطلب عبد بن 382418.511.515202075بسيونحمزة

المغينى    66785 امين رجب امين بشبراطوا       على ث ــ ع المطلب عبد بن 34.517.516.51291915.583.5بسيونحمزة

شتا    66786 محمد ابوالعنين هانى بشبراطوا       عمرو ث ــ ع المطلب عبد بن 29.5515.5127.518.51555بسيونحمزة

جباره    66787 محمد محمد احمد بشبراطوا       محمد ث ــ ع المطلب عبد بن 29.511.511.5105.5181645بسيونحمزة

جباره    66788 بسيونى عطالله اشرف بشبراطوا       محمد ث ــ ع المطلب عبد بن 30.511108.541714.541.5بسيونحمزة

الرحمانى    66789 عباده محمد بسيونى بشبراطوا       محمد ث ــ ع المطلب عبد بن 28.587.57.57.51712.542بسيونحمزة

عبيد    66790 محمد زكريا سعيد بشبراطوا       محمد ث ــ ع المطلب عبد بن 281212.58.55.75171342.5بسيونحمزة

القصراوى    66791 عبدالرؤوف رجب عبدالرؤوف بشبراطوا       محمد ث ــ ع المطلب عبد بن 15.51142.5نصف26.58.5107.5بسيونحمزة

المكاوى   66792 اسماعيل محمد بشبراطوا       محمد ث ــ ع المطلب عبد بن نصف3516.51911.5918.510.54بسيونحمزة

شتا    66793 محمود جمال محمود بشبراطوا       محمد ث ــ ع المطلب عبد بن 3725.52012.510.519.51655بسيونحمزة

ابوالمجد    66794 السيد ابراهيم اسماعيل بشبراطوا       محمود ث ــ ع المطلب عبد بن 243.57.5103.512.51851.5بسيونحمزة

ابوعلي   66795 محمدعبدالعزيز عبدالرحمن بشبراطوا       محمود ث ــ ع المطلب عبد بن 301213.511.57.518.51872بسيونحمزة

عبدالله    66796 عرفه راشد محمد بشبراطوا       محمود ث ــ ع المطلب عبد بن 28.5121610.54.5181962.5بسيونحمزة

طايل    66797 حسن عبدالمنعم عاشور بشبراطوا       معاذ ث ــ ع المطلب عبد بن 392618.512.512.5192063.5بسيونحمزة
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البكر    66798 محمد عبدالعليم حسن بشبراطوا       ابتسام ث ــ ع المطلب عبد بن 39191613.57.518.52065بسيونحمزة

اسماعيل    66799 ابوزيد عزت عصام بشبراطوا       اروى ث ــ ع المطلب عبد بن 36.526.515.5108192063بسيونحمزة

صقر    66800 عبدالجيد حسين ايمن بشبراطوا       اسراء ث ــ ع المطلب عبد بن 268511.515181653.5بسيونحمزة

الشهاوى     66801 عبدالعزيز محمد الدين عز بشبراطوا       اسراء ث ــ ع المطلب عبد بن 35241912121917.555بسيونحمزة

البكر    66802 ابراهيم عبدالباقى محمد بشبراطوا       اسلم ث ــ ع المطلب عبد بن 32.520148.58.5191553.5بسيونحمزة

الخشم    66803 محمد عبدالرسول شريف بشبراطوا       اسماء ث ــ ع المطلب عبد بن 20.5675.531412.541.5بسيونحمزة

الفخرانى    66804 محمد عبدالمقصود احمد بشبراطوا       الء ث ــ ع المطلب عبد بن 352214.511.59.517.516.568.5بسيونحمزة

القصراوى    66805 توفيق فرحات توفيق بشبراطوا       الء ث ــ ع المطلب عبد بن 383019.51314201969بسيونحمزة

ابوالعطا    66806 محمد بسطويسى عادل بشبراطوا       الء ث ــ ع المطلب عبد بن 2815107.57.515.51359بسيونحمزة

عبدالرحمن    66807 نصر محمد نصر بشبراطوا       الء ث ــ ع المطلب عبد بن 36.52718.512.510.5191567.5بسيونحمزة

عبيد    66808 محمد ذكريا احمد بشبراطوا       امل ث ــ ع المطلب عبد بن 332711.51110201757.5بسيونحمزة

الغايش    66809 عبداللطيف محمد محمد بشبراطوا       امنه ث ــ ع المطلب عبد بن 39.53018.51414.5201276.5بسيونحمزة

شتا   66810 محمودعبدالقادر عبدالفتاح بشبراطوا       امنيه ث ــ ع المطلب عبد بن 3822.51711.51119.51567بسيونحمزة

المغينى    66811 محمد اسماعيل جلل بشبراطوا       اميره ث ــ ع المطلب عبد بن 38221411.59.518.516.566بسيونحمزة

الغايش    66812 عبدالمجيد بسيونى حامد بشبراطوا       اميره ث ــ ع المطلب عبد بن 34.51517.597.5181675بسيونحمزة

البكر    66813 عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر بشبراطوا       اميره ث ــ ع المطلب عبد بن 352711.597.515.515.576بسيونحمزة

سابق    66814 عبدالرحمن محمد محمد بشبراطوا       بسمه ث ــ ع المطلب عبد بن 33.526611.5817.515.568.5بسيونحمزة

النجار     66815 احمد قطب احمد وليد بشبراطوا       تقى ث ــ ع المطلب عبد بن 392914.59.51016.51558بسيونحمزة

عبدالله    66816 عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد بشبراطوا       جهاد ث ــ ع المطلب عبد بن 29151211.5818.515.559بسيونحمزة

عيسى   66817 عبدالفتاح محمود بشبراطوا       حبيبه ث ــ ع المطلب عبد بن 36.52717107.519.51769بسيونحمزة

فنون    66818 خضر محمد سمير بشبراطوا       دعاء ث ــ ع المطلب عبد بن 39.52919.513.513.52014.557بسيونحمزة

المغينى   66819 اسماعيل حمدى بشبراطوا       رحمه ث ــ ع المطلب عبد بن 37.525.512.513.512.52018.578.5بسيونحمزة

شتا   66820 عبدالجليل على بشبراطوا       رحمه ث ــ ع المطلب عبد بن 38.52116.512.511.52017.578.5بسيونحمزة
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البكر    66821 الجوهرى بدران الجوهرى بشبراطوا       رنا ث ــ ع المطلب عبد بن 34.51514910.51818.579بسيونحمزة

عمار    66822 محمد رياض سعيد بشبراطوا       روجينا ث ــ ع المطلب عبد بن 39.53019.514.514.5201969.5بسيونحمزة

ابوخليل    66823 احمد سعيد محمد بشبراطوا       روضه ث ــ ع المطلب عبد بن 37.525.51814.514.5201869.5بسيونحمزة

عثمان    66824 عبدالقادر يوسف ايمن بشبراطوا       ريم ث ــ ع المطلب عبد بن 38.52919.51414202068.5بسيونحمزة

غلب    66825 محمد محمد شوقى بشبراطوا       ريهام ث ــ ع المطلب عبد بن 39.530191414202058بسيونحمزة

حسان   66826 السيد على بشبراطوا       ريهام ث ــ ع المطلب عبد بن 33.521.51011.510.516.51453بسيونحمزة

البكر    66827 حسن مجاهد حسن بشبراطوا       سمر ث ــ ع المطلب عبد بن 3927.51813.514.519.517.567.5بسيونحمزة

سلمه    66828 حسن ماهر تامر بشبراطوا       شهد ث ــ ع المطلب عبد بن 352610.5981315.565بسيونحمزة

غلب    66829 محمد محمد جميل بشبراطوا       شهد ث ــ ع المطلب عبد بن 38.53019.514.513.52017.596.5بسيونحمزة

القصاص    66830 اسماعيل احمد محمد بشبراطوا       شهد ث ــ ع المطلب عبد بن 37302013.5142018.597.5بسيونحمزة

جباره    66831 بسيونى عبدالمحسن محمد بشبراطوا       صفاء ث ــ ع المطلب عبد بن 37.52819131419.751788بسيونحمزة

حسان    66832 بسيونى السيد محمد بشبراطوا       علياء ث ــ ع المطلب عبد بن 362718.513.5919.516.573بسيونحمزة

الفخرانى    66833 عبدالوهاب محمد فؤاد بشبراطوا       فاطمه ث ــ ع المطلب عبد بن 322610810.517.514.572.5بسيونحمزة

عرابى   66834 محمد صبحى بشبراطوا       فرحه ث ــ ع المطلب عبد بن 39302013.515201998.5بسيونحمزة

شتا    66835 ابواليزيد عبدالمحسن ابواليزيد بشبراطوا       مروه ث ــ ع المطلب عبد بن 3425191210.519.7515.583.5بسيونحمزة

راجح    66836 ابراهيم يوسف مصطفى بشبراطوا       ملك ث ــ ع المطلب عبد بن 3423117.57.5171873بسيونحمزة

طايل    66837 عبدالحليم مختار مختار بشبراطوا       ندى ث ــ ع المطلب عبد بن 38.5282014.5152017.573.5بسيونحمزة

شتا    66838 عبدالقادر اسماعيل محمد بشبراطوا       نهال ث ــ ع المطلب عبد بن واحد337107.51.57.5155بسيونحمزة

بدر    66839 عبده بدر على بشبراطوا       نورهان ث ــ ع المطلب عبد بن 393016.514.514.519.51785بسيونحمزة

ابراهيم    66840 عبدالحميد زين زين بشبراطوا       وفاء ث ــ ع المطلب عبد بن 38.527.519.513.513.5201795بسيونحمزة

راجح    66841 ابراهيم محمد ابراهيم بشبراطوا       يسرا ث ــ ع المطلب عبد بن 35291611111918.596.5بسيونحمزة

صبره   66842 عبدالسلم سعيد المشتركة    احمد طو شبرا 12993.5واحد205.55.55بسيونكنيسة

ابوهلل    66843 السعداوى محمد شعبان المشتركة    احمد طو شبرا 39.528.519.7513.514201989.5بسيونكنيسة
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الجوهرى    66844 عبدالرحمن محمود عبدالرحمن المشتركة    احمد طو شبرا 382917.513.51218.516.588.5بسيونكنيسة

شاهين   66845 محمدعبدالفتاح وائل المشتركة    اسلم طو شبرا 24.512.510127.515.51187.5بسيونكنيسة

غزاله     66846 محمود شهاوى عبدالرحمن المشتركة    اشرف طو شبرا 1113.561.5واحد194.542بسيونكنيسة

يونس    66847 محمد سعيد ناصر المشتركة    اكرم طو شبرا نصف18.55421.512126بسيونكنيسة

محمود    66848 حجازى عبداللطيف عبدالرازق المشتركة    حجازى طو شبرا 352110.510.511171843بسيونكنيسة

البكر    66849 عبدالفتاح بسيونى محمد المشتركة    رضا طو شبرا 9.53.5321.5161361.5بسيونكنيسة

خضره    66850 محمد رمضان حسن المشتركة    رمضان طو شبرا 21.5645.531716.552بسيونكنيسة

الدسوقى    66851 ابراهيم محمد جمعه المشتركة    محسن طو شبرا 263.510.55316.51872.5بسيونكنيسة

السيد    66852 مندور عبدالحميد ابراهيم المشتركة    محمد طو شبرا 31.56.51010.58.518.513.583بسيونكنيسة

الدسوقى    66853 ابراهيم عبدالعزيز اشرف المشتركة    محمد طو شبرا 3728.5191211.52018.595.5بسيونكنيسة

كروان    66854 عبدالعزيز مصطفى السيد المشتركة    محمد طو شبرا 328.565.54.5141782بسيونكنيسة

فنون    66855 عبدالرحمن محمد صلح المشتركة    محمد طو شبرا 277.55.52.5214.517.582بسيونكنيسة

الشهاوى    66856 محمد عبدالمجيد عادل المشتركة    محمد طو شبرا 338.5108414.519.573بسيونكنيسة

محسن     66857 احمد محمد محسن نور المشتركة    محمد طو شبرا 37.52919.513112019.583.5بسيونكنيسة

فنون    66858 خضر بسيونى هادى المشتركة    محمود طو شبرا 29.59351.513.516.582بسيونكنيسة

سبع    66859 احمد السيد محمد المشتركة    يوسف طو شبرا 382819.512.513.5201989بسيونكنيسة

البدرى    66860 محى عبدالفتاح محمد المشتركة    اسماء طو شبرا 25.5674.521513.582بسيونكنيسة

الجوهرى    66861 عبدالرحمن محمود محمود المشتركة    اسماء طو شبرا 351210118.518.514.582بسيونكنيسة

محمود    66862 توفيق احمد عماد المشتركة    امال طو شبرا 39.530191315201988.5بسيونكنيسة

سلم     66863 يوسفسلم محمود المشتركة    امنيه طو شبرا 3825.57.5147.52017.583بسيونكنيسة

بابرس    66864 قنديل اسماعيل احمد المشتركة    اميره طو شبرا 323.57.531.51415.582.5بسيونكنيسة

البكر    66865 عبدالعزيز محمد اشرف المشتركة    ايمان طو شبرا 37251491018.518.582.5بسيونكنيسة

النجار    66866 على عبدالستار كرم المشتركة    ايمان طو شبرا 33.51878.58.51619.582.5بسيونكنيسة
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محمدالحماقى   66867 فتحى محمد المشتركة    ايمان طو شبرا 3627158.510.51918.588.5بسيونكنيسة

سليمان    66868 السيد جمال عبده المشتركة    دينا طو شبرا 4.5131887واحد2837.5بسيونكنيسة

خضره    66869 قطب عبدالفتاح قطب المشتركة    رانيا طو شبرا 392919.513.515201799.5بسيونكنيسة

محسن     66870 احمد محمد محسن محمد المشتركة    رحمه طو شبرا 3420129.51118.51599.5بسيونكنيسة

ضاهر    66871 ابراهيم عبدالعاطى اسامه المشتركة    رضوا طو شبرا 38.52515.512.513.519.52089بسيونكنيسة

اسماعيل   66872 رمضان محمد المشتركة    روضه طو شبرا 38.53018.51314201998.5بسيونكنيسة

محمدالحماقى   66873 فؤاد عبدالجواد المشتركة    سهيله طو شبرا 291210.57.57.514.5977.5بسيونكنيسة

النجار    66874 على عبدالفتاح محمد المشتركة    شيماء طو شبرا 3118610.5817.51386.5بسيونكنيسة

سلطان    66875 على بسيونى سعيد المشتركة    فاطمه طو شبرا 294.511.53813.51289بسيونكنيسة

صحصاح    66876 عبدالله محمد حسين المشتركة    مروه طو شبرا 383019.514.5142018.5910بسيونكنيسة

الشافعى    66877 عبدالحميد عبدالرحمن محمد المشتركة    مريم طو شبرا 19.55.53.51.51.510876بسيونكنيسة

البكر    66878 ابراهيم اسماعيل مبروك المشتركة    منار طو شبرا 3173.54.54.51012.575بسيونكنيسة

بابرس    66879 قنديل اسماعيل محمد المشتركة    مياده طو شبرا 20534.55.5612.587.5بسيونكنيسة

يونس    66880 محمد يونسسليمان المشتركة    ندى طو شبرا 34157.55.55.5121589بسيونكنيسة

السخاوى    66881 على ابراهيم على المشتركة    نورهان طو شبرا 3010457.57.514.585بسيونكنيسة

الشرقاوى    66882 قطب عبدالرحمن قطب المشتركة    ورده طو شبرا 23.515.586.5نصف23.544بسيونكنيسة

بعلول    66883 يوسف متولى على 36.52914.512.5121918.588بسيونامير

النحراوى    66884 احمد صابر سمير 341514.57.55.511.518.587.5بسيونصابر

عثمان    66885 بسيونى صابر محمد 3010115.55.512.513.588بسيونصابر

رزين    66886 محمد محمد خالد 3829.517.51313191877.5بسيونعمرو

بسيونى     66887 الدين نصر رمضان ايمن 3429.5181214.519.519910بسيونكريم

بعلول    66888 يوسف متولى فريد 36.523147.51316.51673بسيونمحمد

القصاص    66889 عباس فؤاد هانى 3626171415201775بسيونمحمد
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عيسى    66890 محمود محمد امين 3827151212.519.51755بسيونمحمود

عطا     66891 شعبان محمد الدين عماد 3320.5109.58.515.51573بسيونمصطفى

كبيشة    66892 بسيونى عبدالحميد صلح 372413.59.59.516.517.575بسيونيوسف

رمضان    66893 مبروك رمضان بيومى 32.51510810.510.51073بسيوناسماء

الدين     66894 شرف السيد ابراهيم محمد 3519107.58.5131373.5بسيوناسماء

بدر    66895 عبده بدر سعد 39301714151816.597.5بسيونايمان

رمضان   66896 عبدالفتاح منجد 3421107.58.5111573بسيونايه

السعدنى    66897 حسن كامل ناجى 2919711.57.5101873.5بسيونخلود

رزين     66898 محمد محمد محمد جميل 36.52415.51213.5171685بسيونداليا

شعلة    66899 محمد ممدوح وليد 38.52719.5141519.518.587بسيونرغدا

الصاوى    66900 محمد جلل بسيونى 39291914152018.585بسيونسماء

بعلول    66901 احمد صبحى مجاهد 36.51567.57.5151463بسيونشرين

خليفة    66902 محمد ناجى خليفه 392718.512.51217.516.585بسيونشهنده

محمدبهنسى   66903 متولى السعيد 38.526.51614.7514.5181683.5بسيونشيماء

فرج    66904 يونسسعيد محمد 39.53019.515152018810بسيونمريم

الدين     66905 شرف السيد ابراهيم مسعود 37.5241097.5151763بسيونمى

بدر     66906 عبده بدر محمد رضا 38271913.51419.51765بسيوننجاه

خميسشعلة   66907 حماده 3927.51914.515201996.5بسيونندى

عبده    66908 يوسف جابر عيد 35.523.51199151671.5بسيوننور

الصعيدى    66909 عبدربه على عبدالرحمن 36.5251159.517.513.585بسيونهدى

مكرم    66910 ابراهيم سعيد جمال المشتركة    ابراهيم ع حمر ابو 393018.5141519.51898.5بسيونكفر

الجزار    66911 عبدالحميد ابراهيم سعيد المشتركة    ابراهيم ع حمر ابو 37.52510.511.5151918.578بسيونكفر

ابوحمر   66912 محفوظ محمد المشتركة    ابراهيم ع حمر ابو 392916.514.51519.51898بسيونكفر
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عامر   66913 محمد جلل المشتركة    احمد ع حمر ابو 3428117.511.5141287بسيونكفر

خطاب    66914 عبدالعزيز عبدالمقصود جميل المشتركة    احمد ع حمر ابو 3729105.510.515.513.598.5بسيونكفر

ناصف    66915 محروسرجب رجب المشتركة    احمد ع حمر ابو 36291511.513.517.51589بسيونكفر

الجندى   66916 مغاورى رضا المشتركة    احمد ع حمر ابو 3828.5118.59.5171488بسيونكفر
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زياده    66917 احمد البهى طارق المشتركة    احمد ع حمر ابو 393019.51314.5191889بسيونكفر

المرادنى    66918 فرج اسماعيل طه المشتركة    احمد ع حمر ابو 393019.51515201888بسيونكفر

ابوحمر     66919 غريب راشد حامد محمد المشتركة    احمد ع حمر ابو 38.5261913.51519.51698بسيونكفر

الطويل    66920 اسماعيل محمود محمد المشتركة    احمد ع حمر ابو 29.52011.551310.51385بسيونكفر

غزاله    66921 خليل عبدالعاطى ناصر المشتركة    احمد ع حمر ابو 3927.5151111.512.51687.5بسيونكفر

ابوشوشه    66922 محمد عبدالحميد محمد المشتركة    ادهم ع حمر ابو 3928.51813.515181899.5بسيونكفر

سلم    66923 اسماعيل عبدالله صبحى المشتركة    اسلم ع حمر ابو 35.5251058.511.51686بسيونكفر

بدر     66924 عبده بدر عبدالحميد اشرف المشتركة    انس ع حمر ابو 33.521103.510.51014.576.5بسيونكفر

شامه    66925 محمد مصباح احمد المشتركة    ايمن ع حمر ابو 36.52716.511.515191699بسيونكفر

غزاله    66926 احمد عبدالعاطى محمود المشتركة    حاتم ع حمر ابو 3929.52014142018.599.5بسيونكفر

عبدالوهاب    66927 مبروك سعيد كمال المشتركة    حسام ع حمر ابو 3528117.511.516.51689بسيونكفر

شتا    66928 بسيونى محمد بسيونى المشتركة    خالد ع حمر ابو 321063.591013.578.5بسيونكفر

غزاله    66929 خليل عبدالعاطى ناصر المشتركة    خالد ع حمر ابو 37.518.510813.512.51585.5بسيونكفر

فنون   66930 محمد مصطفى المشتركة    سعيد ع حمر ابو 372610.57.513.51515.597بسيونكفر

سالم    66931 قطب عبدالمنعم احمد المشتركة    عبدالرحمن ع حمر ابو 39.528.516.512.514201889.5بسيونكفر

شامه    66932 احمد طه اشرف المشتركة    عبدالرحمن ع حمر ابو 39.53019.513152018.588.5بسيونكفر

العبد    66933 جوهر حسانين زكريا المشتركة    عبدالرحمن ع حمر ابو 3222107.57.51715.586بسيونكفر

غزال    66934 عوض احمد عوض المشتركة    عبدالرحمن ع حمر ابو 2919103.254.51815.577بسيونكفر

الجبالى    66935 قطب سعيد نصر المشتركة    عبدالرحمن ع حمر ابو 35251010917.51789بسيونكفر

غريب    66936 راشد محمد وليد المشتركة    عبدالرحمن ع حمر ابو 39.53017.514.514.5201999.5بسيونكفر

صحصاح   66937 فتحى محمد المشتركة    عبدالستار ع حمر ابو 39.5291514.5112017710بسيونكفر

السقا    66938 احمد عبدالعاطى احمد المشتركة    عبدالعاطى ع حمر ابو 38.5302014.514.52020910بسيونكفر

البهلوان    66939 محمد احمد محمود المشتركة    عبدالعزيز ع حمر ابو 36296.54.55.51618.587.5بسيونكفر



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3134

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوحمر    66940 سليمان ناجى ماهر المشتركة    عبدالله ع حمر ابو 39301913.514.519.751989بسيونكفر

صحصاح     66941 محمد محمد نصر الدين المشتركة    على ع حمر ابو 392919.51314201999.5بسيونكفر

يوسفسلم    66942 محمد حاتم المشتركة    عمار ع حمر ابو 29185.57.5310.51387.5بسيونكفر

شعله    66943 عبدالمجيد محمد سعد المشتركة    عمر ع حمر ابو 382516.51391915.579بسيونكفر

زياده    66944 عبدالسلم حامد محمد المشتركة    عمر ع حمر ابو 393018.51514.5201789بسيونكفر

البوشى    66945 عبدالرحمن حسين محمود المشتركة    عمر ع حمر ابو 38.52411.5117.51716.578.5بسيونكفر

ابوحمر    66946 ابوالفتوح مصطفى محمد المشتركة    عمرو ع حمر ابو 38.529.513.51214.51717.588بسيونكفر

البحراوى    66947 عبده عبدالرحمن المشتركة    فارسعزت ع حمر ابو 34.515107.55161797بسيونكفر

ابوحمر    66948 احمد فريد احمد المشتركة    كريم ع حمر ابو 38.52315.59.57.516.517.587بسيونكفر

البحراوى    66949 مهدى صبحى حماده المشتركة    كريم ع حمر ابو 30.51215.57.55.51517.568بسيونكفر

البوشى    66950 محمد عبداللطيف محمد المشتركة    كمال ع حمر ابو 30.51810.54.57.51317.566بسيونكفر

داود    66951 اسماعيل احمد اسماعيل المشتركة    محمد ع حمر ابو 36.522105.51.517.517.598.5بسيونكفر

رمضان    66952 احمد عبداللطيف اسماعيل المشتركة    محمد ع حمر ابو 35.515792.571282.5بسيونكفر

مكرم   66953 سعيد حسين المشتركة    محمد ع حمر ابو 372814.5141014.51383بسيونكفر

سلم    66954 على عبدالله عبدالقادر المشتركة    محمد ع حمر ابو 34.51511.511.5915.515.585بسيونكفر

عطا    66955 كامل محمود صبحى المشتركة    محمود ع حمر ابو 361812.5117.51314.595بسيونكفر

الحصرى    66956 فرج محمود عادل المشتركة    محمود ع حمر ابو 35.51714.57.57.515.51475بسيونكفر

العريان    66957 محمود عيد محمود المشتركة    مصطفى ع حمر ابو 29.515107.54.51014.583.5بسيونكفر

زياده    66958 احمد محمد طه المشتركة    معتز ع حمر ابو 382414.511.59.514.517.596.5بسيونكفر

شاويش    66959 عزالدين فهمى اسماعيل المشتركة    ياسر ع حمر ابو 32.52512131311.51375بسيونكفر

غزاله    66960 محمود بسيونى صبحى المشتركة    اسراء ع حمر ابو 393019.515152016.592.5بسيونكفر

خطاب    66961 محمد ابراهيم احمد المشتركة    اسماء ع حمر ابو 393019.751515201898.5بسيونكفر

البحراوى    66962 عرفه احمد حمدى المشتركة    اسماء ع حمر ابو 37.52718.51414.752017.593بسيونكفر
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الصياد    66963 سيداحمد عبدالجواد شعبان المشتركة    اسماء ع حمر ابو 3715111210.51516.585بسيونكفر

الحوتى   66964 ابوالغيط محمد المشتركة    الء ع حمر ابو 25.56.5547.55.513.572.5بسيونكفر

الشال    66965 ابوالمجد محمد كمال المشتركة    امال ع حمر ابو 3826.517.513.514.519.51992.5بسيونكفر

علم    66966 اسماعيل محمد اسماعيل المشتركة    امل ع حمر ابو 38.52818.513.514.519.7514.595بسيونكفر

عدسصقر   66967 محمود المشتركة    امنيه ع حمر ابو 372011111016.513.592.5بسيونكفر

كاسر    66968 ابراهيم نسيم سعيد المشتركة    اميره ع حمر ابو 3524.5141210161992.5بسيونكفر

الجبالى    66969 احمد محمد شريف المشتركة    اميره ع حمر ابو 371511.58.59.512.515.582.5بسيونكفر

شامه    66970 عبدالفتاح عبدالعزيز محمد المشتركة    ايمان ع حمر ابو 2911105.55.5101465بسيونكفر

خطاب    66971 محمود الشافعى احمد المشتركة    ايه ع حمر ابو 37.520101210.51813.585بسيونكفر

ابوحمر    66972 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد المشتركة    بسمله ع حمر ابو 38.5302015152019.5106.5بسيونكفر

شامه    66973 محمد نصر محمد المشتركة    بسمه ع حمر ابو 27117.511.51111.513.595.5بسيونكفر

العريان    66974 ابراهيم حامد عبدالظاهر المشتركة    تبارك ع حمر ابو 3823161391914.573بسيونكفر

فنون    66975 محمد محمد عبدالمجيد المشتركة    حبيبه ع حمر ابو 37.53017.513.51419.515.596.5بسيونكفر

ابوحمر     66976 غازى رمزى محمد غازى المشتركة    حبيبه ع حمر ابو 37.5221910.511.5201885بسيونكفر

عيد    66977 محمد ابراهيم جلل المشتركة    حنان ع حمر ابو 38.5252013.51318.51586.5بسيونكفر

زهران    66978 محمد سعد محمد المشتركة    حنان ع حمر ابو 37.51916.5108.514.516.576.5بسيونكفر

ناصف    66979 رجب شعبان محمد المشتركة    حنين ع حمر ابو 33.51511.54.57.516.51773بسيونكفر

الطويل    66980 حسن حمدى وحيد المشتركة    حنين ع حمر ابو 38.526.51913.514.51917.585بسيونكفر

العبد    66981 جوهر سعيد وجيه المشتركة    دنيا ع حمر ابو 36.515.512.53.57.514.51863.5بسيونكفر

شعبان    66982 مصطفى محمد ابراهيم المشتركة    دينا ع حمر ابو 3718.519.5129.5201966بسيونكفر

ابوهوسه    66983 محمد فوزى جلل المشتركة    دينا ع حمر ابو 372515.59.58.519.51887.5بسيونكفر

علم    66984 محمود حسين محمد المشتركة    دينا ع حمر ابو 352313.510.59.516.51575.5بسيونكفر

عطا    66985 محمد حسين ابراهيم المشتركة    رحمه ع حمر ابو 392315.511101215.586بسيونكفر
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غزال    66986 حسن السيد رضا المشتركة    رحمه ع حمر ابو 3927.518.51514201995.5بسيونكفر

خليفه    66987 عبدالعزيز محمد وحيد المشتركة    رحمه ع حمر ابو 101763.5واحد30.57102.5بسيونكفر

البوشى    66988 محمد عبداللطيف حسن المشتركة    ريم ع حمر ابو 3210.55.5227.51492.5بسيونكفر

كاسر    66989 عبداللطيف مصطفى عزت المشتركة    ريم ع حمر ابو 393017.514.51519.518.587بسيونكفر

العداوى   66990 عبدالله صبحى المشتركة    ساره ع حمر ابو 39.5302014152017.598بسيونكفر

ابويوسف    66991 على فتحى سعيد المشتركة    سماح ع حمر ابو 277741.5613.576بسيونكفر

البخشوان    66992 محمود اسماعيل قطب المشتركة    سهام ع حمر ابو 39.529.519.514.514.519.751787بسيونكفر

زياده    66993 عبدالسلم حامد عبدالسلم المشتركة    سهيله ع حمر ابو 3826.510131519.7513.586بسيونكفر

شامه    66994 محمد فتحى احمد المشتركة    شهد ع حمر ابو 28.516109.58.514.51778.5بسيونكفر

عيد    66995 محمود محمد عمر المشتركة    شهد ع حمر ابو 39.52919.513.5152018107بسيونكفر

العجمى    66996 محمد عبدالعزيز ابراهيم المشتركة    شيماء ع حمر ابو 32.58.5107.5415.513.586بسيونكفر

الجندى    66997 محمد حسن عيد المشتركة    شيماء ع حمر ابو 39.53019.51515201896.5بسيونكفر

حردان   66998 انورحسين حسين المشتركة    عزه ع حمر ابو 39.53019.5141419.752098بسيونكفر

السقا   66999 السيد ابراهيم المشتركة    فاطمه ع حمر ابو 36151514.57.516.51596.5بسيونكفر

ابوحمر   67000 ابراهيم ابوالمكارم المشتركة    فاطمه ع حمر ابو 38.5302014.515201788.5بسيونكفر

العداوى    67001 عبدالعزيز اسماعيل خيرى المشتركة    فاطمه ع حمر ابو 3928181415202087.5بسيونكفر

الله    67002 خلف حامد محمد المشتركة    كريمه ع حمر ابو 37155.58.57.51018.593بسيونكفر

هاشم    67003 عبدالحميد زين صبحى المشتركة    مريم ع حمر ابو 34.51517.511.57.51518.595بسيونكفر

عمر    67004 على احمد محمود المشتركة    مريم ع حمر ابو 3929.51713.514.5201997.5بسيونكفر

ابراهيم     67005 حسن محمد احمد الله المشتركة    منه ع حمر ابو 38.5251613.511171985بسيونكفر

ترابيس     67006 رمضان على جمال الله المشتركة    منه ع حمر ابو 38.5281213.511.5181796بسيونكفر

الحداد     67007 سليمان محمد عبدالعزيز الله المشتركة    منه ع حمر ابو 39261513.514.5192096.5بسيونكفر

على     67008 عبدالسلم احمد محمد الله المشتركة    منه ع حمر ابو 38271714121917.597بسيونكفر
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الجندى     67009 ابراهيم محمود مرزوق الله المشتركة    منه ع حمر ابو 382819.5141419.51997بسيونكفر

الحصرى    67010 فرج احمد خالد المشتركة    منه ع حمر ابو 3929.519.751415202097.5بسيونكفر

الحبال    67011 حسن على ماهر المشتركة    مياده ع حمر ابو 39.52814.512.59.51718.595.5بسيونكفر

عيد    67012 مصطفى فوزى مصطفى المشتركة    ميار ع حمر ابو 38.52914.51414.5172086بسيونكفر

رمضان    67013 عبدالرؤف عطيه باسم المشتركة    ندى ع حمر ابو 36.52917.511.51419.519.597بسيونكفر

العريان    67014 محمد محمد صابر المشتركة    ندى ع حمر ابو 32181011.59181795بسيونكفر

بخيت    67015 عبدالمحسن مصطفى صبحى المشتركة    ندى ع حمر ابو 35.5167.57.5917.517.582بسيونكفر

المغينى    67016 حسين محمد محمد المشتركة    ندى ع حمر ابو 38.52919.51312.5201883.5بسيونكفر

البوشى   67017 عبدالرحيم محمود المشتركة    ندى ع حمر ابو 38.52618.51213.519.51983.5بسيونكفر

غزال   67018 محمود عبدالعزيز المشتركة    نرمين ع حمر ابو 38.530191515202077بسيونكفر

العداوى    67019 عبدالحميد عبدالله عبدالعزيز المشتركة    نورهان ع حمر ابو 35211410.514192076.5بسيونكفر

العجمى    67020 محمد عبدالعزيز محمد المشتركة    نورهان ع حمر ابو 33.5171099.5191973بسيونكفر

علم    67021 محمد طه سعيد المشتركة    هاجر ع حمر ابو 382013.5101217.51975بسيونكفر

السلماوى    67022 احمد احمد هشام المشتركة    هايدى ع حمر ابو 392919.51313202078.5بسيونكفر

صحصاح    67023 اسماعيل عبدالهادى رجب المشتركة    هبه ع حمر ابو 37.52513.51413.519.517.575.5بسيونكفر

ابويوسف    67024 على فتحى انور المشتركة    يارا ع حمر ابو 34.52078.59161875بسيونكفر

الحصرى    67025 فرج عبدالمجيد هانى المشتركة    يمنى ع حمر ابو 38271511.512.52018.575بسيونكفر

خطاب    67026 الصاوى ابراهيم عبدالقادر 352815105.5191982.5بسيونابراهيم

المزين    67027 عبدالفتاح سعد اشرف 35241510.755.5191982.5بسيوناحمد

الحجه   67028 دسوقى صابر 30.517102.55.5101972.5بسيوناحمد

شامه    67029 عبدالفتاح محمد عبدالرحمن 3424169.55.5191982.5بسيوناحمد

مراد    67030 محمود احمد صبرى 2618113.53171786بسيونادهم

حردان    67031 حسين مفرح عماد 32251610.755.5191983بسيوناشرف
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بخيت    67032 محمد حسين ابراهيم 36211110.510.51719.572.5بسيونحسين

العريان    67033 سعيد صلح ابراهيم 311757.59.514.51773بسيونصلح

بخيت    67034 محمد حسين محمد 37.520711.51016.52073بسيونصلح

طلحة    67035 اسماعيل طلحه احمد 35181010.511181975.5بسيونطلحه

ابوحسين    67036 حسن محمد حسن 3224168.57.251417.584.5بسيونعبدالرحمن
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صحصاح    67037 راغب حافظ وليد 32.520178.56.51716.585بسيونعمر

عبدالنبي    67038 احمد عبدالنبى احمد 27.5181212.51218.51973بسيونعمرو

الحصرى    67039 غازى عبدالمنعم محمد 37.52317.51412.519.52085بسيونكريم

السقا    67040 عبدالحميد بسيونى محمد 38.52616.51315192063بسيونمجاهد

ابوحمر     67041 المغازى احمد محمد احمد 362511.514.513.51919.575بسيونمحمد

ماضى   67042 احمد بسيونى 382216.5131319.52075بسيونمحمد

عوض    67043 فهيم حسن عبدالقادر 3226201081916.583بسيونمحمد

الضاهر   67044 محمد عبدالكريم 28.51510.58.581710.562بسيونمحمد

الشال    67045 عبدالعزيز عبدالمنعم محمد 38.52519.51415202075بسيونمحمود

كاسر    67046 عبداللطيف مصطفى عبداللطيف 32.51112127.5152083بسيونمصطفى

المزين    67047 عبدالفتاح سعد اشرف 38.52413.510.59.5181985بسيوناسراء

الحصرى    67048 ابراهيم فؤاد ابراهيم 392719131419.752087بسيوناسماء

القطب    67049 حسن احمد حسن 382211.51210.5202085.5بسيوناسماء

رمضان    67050 احمد عبداللطيف حسنين 39281612.514.519.752088بسيوناسماء

شرف    67051 احمد عبدالحميد عيد 392618.51214.75202097.5بسيونالشيماء

الدين     67052 شهاب ابراهيم رجب سامى 38.528181214.5202098بسيونامل

حواشعيسى    67053 محمد احمد 39291714.514.5202087بسيونامنيه

الحجار   67054 عبدالفتاح ابراهيم 31281911.756.25191687.5بسيونايه

مرجان    67055 محمد نصر محمد 39.53019.751515191998بسيونحنين

صقر    67056 مصطفى محمد مصطفى 393019.514.51519.52097.5بسيونداليا

شامة    67057 عبدالمجيد محمد صبرى 38.517151112141978.5بسيوندعاء

شامه    67058 محمد فوزى محمد 36.515137.51210.517.577بسيوندينا

طلحه    67059 طه محمود شعبان 322314810101773بسيونرحمه
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السلماوى     67060 على محمود الدين علء 33231713.512.516.517.576.5بسيونرحمه

شتا     67061 عيد محمد رجب هشام 362617.5101316.51887.5بسيونرحمه

الحصرى    67062 مصطفى احمد رضا 38.52416.51214.5171888بسيونريم

شامه    67063 احمد على احمد 38.5251313.512181887.5بسيونسمر

ماضى    67064 على محمد عبدالمنعم 362313.514.51114.51978بسيونسهيله

صحصاح    67065 راغب سعيد راغب 33.5281910.5121817.588بسيونعصمت

ابوهوسة    67066 حسن بسيونى حسن 39301914.751519.518.598بسيونمريم

شامه      67067 الله جاب عبدالرحمن محمد الله 38.52918.51414.5191997بسيونمنه

فنون   67068 محمد خضر 37.5251913.513.5191997.5بسيونندى

عيد    67069 محمود محمد عبدالمنعم 38271613.515201988.5بسيونندى

بدر    67070 غازى محمود محمد 372419.513.514181897.5بسيوننورهان

احمد    67071 طه محمد محمد 38.52319.7513.515201887بسيونهاجر

مراد   67072 عبدالرحمن محمد 393018.51415201998.5بسيونوريف

غزاله    67073 خليل اسماعيل ابراهيم 37.529191313191997.5بسيونوفاء

زيدان    67074 محمود مصطفى عبدالقادر 3718141111.51116.578بسيونولء

صروه    67075 عبدالغنى على حسن 28.545.52.54.510.51573بسيونابراهيم

عبدالواحد   67076 ابراهيم عابد 25.565.5246.51485بسيونابراهيم

الشرابى    67077 محمد ابراهيم محمد 372518.51415201895.5بسيونابراهيم

المراسى    67078 محمد احمد سامح 33.515145.510.51717.563بسيوناحمد
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الكومى    67079 احمد ناجى عاطف 34.51812.513.514.5191783.5بسيوناحمد

الشناوى    67080 حامد عبدالستار عبدالعزيز 27115810.5131773.5بسيوناحمد

الكومى     67081 بسيونى محمد عبدالعزيز عبدالله 22543.57.512.516.583.5بسيوناحمد

المهدى    67082 عبدالحميد محمد محمد 26764.547.51682بسيوناحمد

الكومى    67083 ممدوح ناجى عبدالرحمن 38.53019.514.5152020810بسيونامير

ابوليمون    67084 محمد امين عماد 36.52318.511.512.517.51983بسيونامين

ابوحمر    67085 احمد احمد اكرم 3823161111.5181993.5بسيونايمن

سلمه    67086 محمد حسن محمد 382714.512.513191993.5بسيونحسن

ابوسعيد    67087 عبدالعزيز زكريا عبدالعزيز 30.515107.55.5161981.5بسيونزكريا

الشناوى     67088 حامد عبدالستار حامد الدين 30.517108.5111218.593بسيونسيف

ملوه    67089 حسين احمد محمد 36.52012.51312.518.51993بسيونسيف

رسلن    67090 حافظ عبدالقادر عادل 285423.56.51591.5بسيونعبدالرحمن

حمد    67091 السيد ناجى علء واحد33.5161091213.5168بسيونعبدالرحمن

حماد    67092 على عبدالمولى محمد 381914.514.511.52016.592.5بسيونعبدالرحمن

حمد    67093 السيد ناجى علء 35.5241411.51419.519.592.5بسيونعبدالله

محمود   67094 عبدالمقصود محمد 2715754101583بسيونعبده

الحداد    67095 احمد رمضان ابواليزيد 32.51613.57.59161972بسيونعمرو

يونس    67096 عبدالمجيد عبدالمنعم معتمد 30.515118.57.514.51872.5بسيونفادى

ابوليمون    67097 عبدالباعث جلل احمد واحد372419121318.5197بسيونكريم

غزال    67098 عدلن اسماعيل رضا 35151088.515.517.551.5بسيونكريم

يونس    67099 عبدالمطلب محمد عبدالمطلب 39291911.51419.7517.582بسيونكريم

الصياد    67100 محمد عبدالمنعم احمد 341511.511.59161982بسيونمحمد

موسى   67101 محمد اسماعيل 372113.510.57.5191182بسيونمحمد
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المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش

المشتركة/      ع الفتاح عبد ابراهيم ش



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3142

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

يونس    67102 محمود احمد جمال 24.581053101071.5بسيونمحمد

ابوليمون    67103 على حمدى رجب 2851051.51211.571.5بسيونمحمد

جاعوص    67104 هلل دسوقى رضا 3821158.57.519.515.582.5بسيونمحمد

عبدالعال    67105 محمد رشاد رضا 3710.515117.51813.562.5بسيونمحمد

السقا     67106 الله جاب محمد مجدى 3724159.57.51811.572.5بسيونمحمد

داود    67107 احمد محمود احمد 33.51715.584.517.514.572بسيونمحمود

الدماطى    67108 حسن على محمد 37.526.51813.512.5201573بسيونمحمود

ابوالنجاة    67109 محمد دسوقى محمود واحد2512.5101.531312.57بسيونمروان

العفتة    67110 راشد راشد ابراهيم 30.510.512.55412.51662.5بسيونمصطفى

قرقيط   67111 مصطفى ايمن 22.55.5104.54.5121072.5بسيونمصطفى

منصورعباسحسن   67112 حمدى 381818137.517.51675بسيونمنصور

رسلن    67113 حافظ عبدالقادر حافظ 257.5102.52.5101081.5بسيونمهند

الفرارجى       67114 على احمد احمد واحد274.5101.52.5912.57بسيونيحى

الطنطاوي   67115 اسماعيل عبدالجواد 359.515.59.57.5161571.5بسيوناسماء

المسيرى    67116 السيد على عبدالعزيز 39.5292014.5152016.586.5بسيوناسماء

ابوليمون    67117 عبدالمجيد محمد عماد 371717.58.510.516.514.572.5بسيوناسماء

البسطويسى    67118 عبداللطيف مصطفى عمرو واحد38251912.51519158بسيوناسماء

الكومى     67119 على محمد السعيد محمد 39.52215.57.57.51514.562بسيوناسماء

الفرارجى   67120 بسيونى على 351510.57.57.51215.572بسيونالهام

بيبرس     67121 الدين بهاء محمد محمد واحد1015.58واحد34.515.5128بسيونالهام

ابوطاحون    67122 حسن احمد حسن 36.51517.511415.51361.5بسيونايمان

عامر    67123 احمد محمود محمد واحد36.512.515118.512.514.56بسيونايمان

عليوة    67124 السيد عليوه السيد 316.51031.56.51462بسيونايه
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الجهورى    67125 محمود حلمى سعيد 392819.5131419.51663بسيونخلود

يونس   67126 عبدالمنعم رمضان 3928.518.51512201985بسيوندينا

بدر    67127 ابراهيم عبدالعزيز جمال 3616.515.513.5916.513.562.5بسيونرانيا

بدر    67128 ابراهيم عبدالعزيز على 3619.518.514.51019.51762بسيونرحاب

عبدالله   67129 عادل اشرف 3626.518101416.514.572.5بسيونرنا

ابوطاحون    67130 حسن ابراهيم ايهاب 39.529.519.512.515191673بسيونسلمى

ابوليمون    67131 محمد صلح محمد 361511.57.55.5111362بسيونشهد

الغتورى   67132 رجب فرج 31.59.575.559.512.573.5بسيونشيرين

شعبان    67133 ابراهيم عبدالرؤف صبحى 35.59.563.5391763بسيونشيماء

ابوسعيد    67134 قناوى احمد عزت 38.53019.51311.519.519.552.5بسيونعلياء

الفرارجى    67135 على بسيونى رمضان 35.51513.555.510.515.562.5بسيونفاتن

يونس    67136 محمد المنشاوى محمد 35.521.5127.531316.583بسيونمروه

المهدى    67137 عبدالحميد محمد احمد 38.522167.54.513.516.562.5بسيونمنار

عليوه    67138 ابراهيم يسين محمد 26.5121053.55.512.562بسيونمنار

يونس    67139 محمود احمد عبدالناصر 38.52718.51310.519.51762.5بسيونندا

محمود    67140 عبدالمطلب عبدالباسط بسام 39.53019.51414.52013.573بسيونندى

العبد    67141 حسن على محمود 39.528.519.514.514202076بسيونندى

عبدالغفار    67142 احمد المغاورى احمد 3610.5134.55.5917.572.5بسيونورده

الريس    67143 محمود محمد علء 39.5282014.515201775.5بسيونياسمين

الحبال    67144 حسن السيد محمد 31.51010851312.565بسيوناحمد

الغر   67145 عيد محمد 39.526.519.51314.752017.575بسيوناحمد

الحبال     67146 عمر محمد محمد عمر 34.517.514.510.57.517.514.563بسيونايمن

الغر    67147 نعيم عبدالله ناصر 311012.587.51516.562بسيونسعيد
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ابراهيم    67148 احمد فارسطلعت 277115.54.5131652بسيونعاطف

كاشف    67149 عبدالستار عزت احمد 239.5125.54.51516.565.5بسيونعبدالستار

الدقاق    67150 ابراهيم السيد كمال 352215118.517.51955بسيونعبدالعظيم

الغر   67151 عبدالله احمد 2912.577.54.518.511.583.5بسيونعبدالله

وهيدى    67152 عبدالعظيم احمد محمود 20.546.547.5101362.5بسيونعبدالله

كاشف    67153 عبدالستار عزت محمد 25.5562412.510.563بسيونعزت

حامد   67154 مفرح يسرى 33.59.51210.57.51415.563بسيونعلء

حجاب   67155 رجب رأفت 35151311.55.51215.563.5بسيونعمر

عبدالحميدالمهدي   67156 محمد بكر 27678.53.51117.552بسيونمحمد

عوض    67157 بسيونى حمزه عرفه 28127.57.5314.513.552.5بسيونمحمد

حسونة    67158 السيد محمد كمال 27.52.51398.514.51451.5بسيونمحمد

البريدى    67159 على عبدالعاطى مجاهد 33.515161311.516.511.562.5بسيونمحمد

سالم    67160 سعد محمد عبدالرحيم 3511.51898.5191562بسيونمصطفى

عبدالرحمن    67161 قطب احمد قطب 324.57.55.55.514.5852.5بسيونهيثم

ابراهيم    67162 احمد صبحى عبدالرحمن 296.565314.58.563بسيوناسراء

وهيدى    67163 عبدالعظيم احمد حامد 381517121118.513.562بسيوناسلم

عبدالرحمن    67164 ابراهيم احمد صلح 28.57.531287.511.585بسيوناسماء

خطاب    67165 زكريا خطاب زكريا 38.53019.51414.52017.595بسيونالزهراء

المنياوى    67166 محمد محمد احمد 3827.518.514.514.5192085.5بسيونايه

قاسم    67167 على احمد السيد 27.554958.51285بسيونايه

عبدربه    67168 امين عبده محمد 3415188.257.25131482بسيوندنيا

قطب    67169 احمد عبدالله محمد 37.5221412.51117.515.582بسيونرقيه

قطب    67170 السباعى محمد وليد 32.513107.538.514.582.5بسيونزينب
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قطب    67171 السباعى محمد عبدالعاطى 38.56109.57.56.510.573.5بسيونسهيله

المنياوى    67172 بسيونى ذكى نصر 26.5748.55614.585بسيونشروق

شريف    67173 طه محمدالصادق عبدالستار 36121013813.51385بسيونصفاء

عبدالسلم    67174 احمد درويش عبدالله 33.5161111.57.514.51786بسيونفاطمه

كاشف    67175 عبدالستار عزت محمد 253.51082.51410.572.5بسيونفاطمه

زقزوق    67176 قاسم عبدالوهاب فايز 3823.51613.510191483.5بسيونمايسه

صبرة     67177 منصور طلعت منصور الله 3.511.573واحد208.547.5بسيونمنه

البريدى    67178 على عبدالعاطى مجاهد 38211613.58.516.51683.5بسيونمى

زقزوق   67179 محمد عثمان 392819.51415191875.5بسيوننسمه

شريف    67180 عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز 25.5154.512.53.53.512.585.5بسيوننهله

وهيدى    67181 سعد ابراهيم سعد 3924.519.512.51319.51876بسيوننورهان

الحبال    67182 بسيونى لطفى سامح 39291813.51419.7518.575بسيونهاجر

يوسف    67183 احمد عبدالفتاح سعيد 3721.51212.510181795بسيونوسام

الحبال    67184 بسيونى عوض محمد 3520384131292.5بسيونوفاء

وهيدى    67185 محمد على خالد 2635.57.58710.593.5بسيونيسرا

خضر   67186 يوسف السيد 39261714.514.5201575.5بسيوناحمد

السعدني   67187 السيد حسام 35.52018.510.59.516.51376بسيوناحمد

الجزار   67188 توفيق رأفت 35.523.515.513.510.518.510.586بسيوناحمد

عماره   67189 بريك رضا 36281814.513201287بسيوناحمد

غالى   67190 السيد زين 382519.514.514.519.511.577بسيوناحمد

عبدالسلم   67191 قطب طه 39241813.5111913.577بسيوناحمد

عيسى   67192 احمد عصام 32.516.511.55.57.514.515.577بسيوناحمد

حمد   67193 عبدالفتاح قطب 265.574213.516.565بسيوناحمد
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الشريف   67194 عزب محمد 3115117.53.51612.575بسيوناحمد

السعدني   67195 بسيونى مصطفى 23171611.2512121083بسيوناحمد

سلطانه   67196 السيد دسوقى 24.510.51032171075بسيونالسيد

ابوزينه   67197 السيد محمد 21.597.54.52.517.5965بسيونالسيد

غالي   67198 حمدى الفناجيلى 279.51110.531815.575بسيونحمدى

خضر   67199 عبدالستار زكى 29.59.510.512.53.518.516.565.5بسيونخالد

شتيه   67200 محمد على 28.536.59.5312.51385بسيونرامى

شتيه   67201 فاروق نشأت 37.521.51114.510.5171775بسيونزياد

قرقيط   67202 صابر انور 257.513.5117.511.51575بسيونسعيد

سعيد   67203 فوزى محمد 3716.51914.7512.519.515.575بسيونسعيد

السيد   67204 محمود قدرى 2718.5107.5415.51765.5بسيونشادى

المزين   67205 عبدالجواد بلتاجى 36.527141411.5201775.5بسيونعبدالرحمن

خضر   67206 متولى رمضان 35211714.512161785.5بسيونعبدالرحمن

السعدني   67207 عبدالعزيز جعفر 38.52817138181776بسيونعبدالعزيز

ابوابراهيم   67208 عبدالغنى هانى 225.558.53.51417.561.5بسيونعبدالغنى

الشريف   67209 عطيه محمد 392318.514.511.5192095بسيونعطيه
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عماره   67210 على ابراهيم 36.5251414.51019.517.583بسيونعلى

عبدالل   67211 على سمير 3623.518.514.512191992بسيونعلى

ابوزينه   67212 احمد ناصف 26.5811.511.57.5121372.5بسيونعمر

ابوالعل   67213 ربيع باتع 35171613.51215.518.572بسيونعمرو

عجور   67214 محمود ضياء 32.5151614.510.512.517.572بسيونعمرو

السعدني   67215 ابراهيم عصام 29.510.512.511.57.514.518.571.5بسيونعمرو

عبدالل   67216 عبدالموجود محمد 288.5108813.516.572بسيونكريم

شتيه   67217 عبدالعظيم ابراهيم 37.518.518.5141219.52072بسيونمحمد

خضر   67218 عبدالجواد اسامه 34.57.514118.5162072.5بسيونمحمد

النجار   67219 محمود اشرف 36.521.513.514.513.519.517.572.5بسيونمحمد

السعدني   67220 عبدالعظيم السيد 28161012.57.516.51572بسيونمحمد

قرقيط   67221 صابر جمال 30810.511.5417.51571.5بسيونمحمد

دهشان    67222 عبدالقادر زايد حسنى 321910103.5161971.5بسيونمحمد

اسكندر   67223 محمد رضا واحد362214.513.511.518197بسيونمحمد

عثمان   67224 بسيونى عبدالسميع 23.5510114.5151762بسيونمحمد

حمد   67225 مسعود عبدالله نصف33.55.5148.5101618.56بسيونمحمد

البمبي   67226 محمد عبدالمقصود واحد265.5137.57.57.5176بسيونمحمد

محمد   67227 عبدالمجيد عوض 38.5232013.5111919.585بسيونمحمد

فوده   67228 عبدالرازق نشأت 3610.514.59917.517.583بسيونمحمد

كشك   67229 قطب اسامه صفر32.56.512.58.54.51415.58بسيونمحمود

راضي   67230 يوسف اسامه 351215.58.54.519.514.565بسيونمحمود

عجور   67231 بدر جمال 34.517191211.518.514.576بسيونمحمود

عماره   67232 محمد سامى 3823.51914.75142018.576بسيونمحمود
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ابوغاليه   67233 محمود صفوت 3210.516.59.59.51813.565بسيونمحمود

ابراهيم    67234 عبدالله رمضان عطيه 3711181110.5181475بسيونمحمود

الشريف   67235 عزب محمد 341216.510.57.516.51455بسيونمحمود

فودة   67236 نبيه يحى 3822.519.512.51319.51775بسيونمحمود

الشريف   67237 احمد ايهاب 3116.5169.58.51616.585بسيونمصطفى

السعدنى   67238 نصر خلف 3519.52013.511191975.5بسيوننصر

السعدني   67239 محمد حسام 33.51612149.514.514.555بسيونهشام

السيد   67240 شكر محمد 3627.51913.510.51613.565.5بسيونيوسف

الجداوي   67241 ابراهيم مصطفى 32516.57.52.5141473.5بسيونيوسف

عيد   67242 يوسف وائل 298.512.52.521314.565بسيونيوسف

السعدني   67243 محمد سعيد 3827.512.51514.519.51777بسيوناروى

شكر   67244 محمد رضا 31.59.517.57.54.516.51666بسيوناسراء

ابوزينه   67245 سعيد عبدالمنعم 38.52214.511.51217.515.576بسيوناسراء

الجزار   67246 بركات محمد 40302014.514.75202077.5بسيوناسراء

راضى   67247 على محمد 39.5302014.513.51918.576.5بسيوناسراء

عماره   67248 بريك سامح 39.53018.514.515201877.5بسيوناسماء

رمضان   67249 فكرى احمد 35.51515.57.58.518.51265بسيونالء

منقوله   67250 عبدالغفار اشرف 37291814.513191868.5بسيونالء
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الدقاق   67251 بلتاجى سباعى 257595.51412.568بسيونالء

ابوغاليه   67252 محمد عصام 27.511.5107.57.513.515.565بسيونالء

فلوص   67253 عبدالفتاح فاروق 261810.5141311.510.565بسيونالء

الجزار   67254 حماده محمد 372616.510.511.519.517.575بسيونالء

رجب   67255 فوزى محمد 3723.517.510.51219.519.575بسيونالء

عبدالجواد   67256 يوسف نجاح 38.53019.5141518.51779بسيونالء

شاهين   67257 عبدالفتاح عبدالستار 361811.510.511171667بسيونالهام

سعد   67258 عبدالحى عصام 392920151519.51978بسيونامال

عبدالل   67259 على ايمن 3522.510.57.55.515.517.577بسيونامنيه

ابوغاليه   67260 محمد هشام 258.5104.53714.575بسيونامنيه

السنهورى   67261 السيد اسامه 3315138.57.513.515.573.5بسيونايمان

فهيم   67262 عبدالمعطى جميل 36.517.51310.57.516.519.575.5بسيونايمان

عبدالل   67263 عبدالرحمن ابراهيم 3928.519.513.5152017.597بسيونايه

عبده   67264 السيد رمضان 37.52818.514.512.519.518.576بسيونايه

الجزار   67265 عبدالرحيم عاطف 39.530201515201996بسيونايه

الدقاق   67266 طلبه محسن 37.520.517.587.5191763.5بسيونايه

عيد   67267 حسن هشام 38.525.518.514.7513.52014.575.5بسيونايه

شكر   67268 صابر على 38.526.51911.510.5201965.5بسيونتسنيم

السعدنى   67269 رمضان محمود 39.5302014.515202088بسيونجميله

حسين   67270 مجاهد خالد 24.516105.57.51013.585بسيونخضره

الجزار   67271 حماده هشام 393019.514.51519.51985.5بسيونخلود

ابوزينه   67272 السيد سمير 38.52916.51314.518.51875.5بسيوندنيا

مبروك   67273 احمد احمد 36.521.510149.51514.572.5بسيونرانيا

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة
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قرقيط   67274 يوسف يوسف 34.517.510128111382بسيونرانيا

ابوغاليه   67275 رضا سعيد 351713.512.5913.514.582بسيونرباب

الشريف   67276 مصطفى عبدالله 26.541011.57.55.513.572.5بسيونرحمه

عبدالل   67277 ناصف فتحى 3929.519.514.5152017.585بسيونرحمه

خضر   67278 عبدالجواد مصطفى 29.58.54.55.54.53.511.565بسيونرنا

فلوص   67279 رمضان احمد 38.5302014.5152018.586.5بسيونريم

عيد   67280 عيد سامى 341510113.55.512.575بسيونريهام

شكر   67281 قطب صبرى 3728.519.51414.519.51485.5بسيونريهام

زمزم   67282 عطيه عبدالحميد 34.511.510.587.57.51463.5بسيونريهام

زمزم   67283 مصطفى محمدى 3315107.531014.573.5بسيونريهام

السعدني   67284 محمد محمد 2581011.57.5101482.5بسيونزينب

ابوعبدالله   67285 منير ابراهيم 39.53019.514.5152018.575بسيونساره

عماره   67286 طلبه شوكت واحد342311.511.512.515147بسيونساره

عثمان   67287 بسيونى عبدالسميع 3276.511.55101172بسيونساره

ابوزينه   67288 رزق على 39302015152018.588.5بسيونساره

السقا   67289 صالح محمد 7.582نصف174.53.57.55.5بسيونساره

البمبي   67290 نورالدين محمد 39.5302014.514.52014.585بسيونساره

ابراهيم   67291 السيد محمد واحد4.58.57واحد331579.5بسيونسالى

ابوجندي   67292 عبدالحميد صابر 35.51910105151683بسيونساميه

موسي   67293 مصباح شعبان 35.523.514.513.514171675بسيونسعيده

السعدني   67294 ابراهيم عبدالعزيز 37261610.58.5201887.5بسيونسلوى

الصياد   67295 محمود محمد 382316.512.5112018.567بسيونسماء

الطحان   67296 عبدالحميد سعد 34.515.516.5125.519.518.567بسيونسمر

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة
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شرباش   67297 محمد انور 372619.514132019.568بسيونسميحه . أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة
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شكر    67298 الله ضيف ايمن 3925.51714.7514201769.5بسيونسهير

شهاب   67299 على محمد 3823.517.51414.5201879.5بسيونسومه

ابوغاليه   67300 جوده دسوقى 3419.513.511.531916.558بسيونشهد

الجزار   67301 على سالم 3124172.2532015810بسيونشهد

ابوغاليه   67302 عبدالمجيد صالح 2410.54.53.53.514878.5بسيونشهد

السعدني   67303 عبدالوهاب رباح 39.529201514.52017.5710بسيونشيماء

بدوى   67304 على سعد 332110.51251914.568.5بسيونشيماء

ابوحبسه   67305 السيد شعبان 33151011.57.5191568.5بسيونشيماء

خضر   67306 عبدالحميد عبداللطيف 201565.75514.513.586.5بسيونصابرين

غالى   67307 عبدالسميع جمعه 25126.57.52.51612.578.5بسيونصباح

البنبي   67308 صبحى ايهاب 36.52118.5141319.516710بسيونعبير

ابوغاليه   67309 عبدالمجيد صالح 1.513.5676.5واحد255.53.5بسيونعل

ابراهيم   67310 مصطفى محمود 32.517108.57.516.511.577.5بسيونفاطمه

موسي   67311 مصباح صبحى 38.51817.514.514.52016.589.5بسيونفايزه

رمضان   67312 فكرى عبدالحميد 36.51513.511.57.52017.577بسيونفتينه

الطحان   67313 عبدالمنعم حماده 3916141414.52015.589بسيونمروه

البليهى   67314 محمد عيد 35.59.51210.57.516.51678بسيونمروه

نجيب   67315 حنا ماهر 3619.51213.510162073بسيونمريان

زمزم    67316 محمد باسم الله 40302014.5152017.583.5بسيونمنه

فوده    67317 عبدالبديع حماده الله 3210.5137.57.5139.573بسيونمنه

السعدنى    67318 عيد عرفه الله 34.58.5157.5415.51172بسيونمنه

المسيري     67319 الدين محيى على الله 39.529.5191514209.575بسيونمنه

السيد    67320 عبدالجليل مجاهد الله 1795.54.536.58.562.5بسيونمنه

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة
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الدقاق    67321 بلتاجى محمود الله 2515541.56962.5بسيونمنه

عامر    67322 كمال هانى الله 403018.514.515201873.5بسيونمنه

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة

. أ         ت ـ بنجريج الطنطاوى عياد محمد المعلم الشيخ مدرسة
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الجزار    67323 عبدالهادى يسرى الله 39.527.519.751414.5201585بسيونمنه

عيد   67324 شاكر ابراهيم 39.530201414.52018.587بسيونمنى

غالي   67325 محمد رجب 39.53018.51515201385بسيونمنى

المزين   67326 عزت على 33.5111414.51213955بسيونمنى

قرقيط   67327 محمود رضا 3717181512191375.5بسيونمى

الشناوى   67328 السيد احمد 31.54.511131013.51372.5بسيونناديه

رجب   67329 محمد عصام 392619.5151419.51381.5بسيوننجلء

عجور   67330 عبدالمعطى حامد 29.512.51011.57.514.511.575بسيونندى

حسن   67331 السيد حسن 382118.5121119.51385بسيونندى

داود   67332 احمد حماده 31.55.5714.57.513.59.577بسيونندى

غالي   67333 عبدالعظيم علء 35.5117151216.51186بسيونندى

السعدنى   67334 عبداللطيف ربيع 39.52919.514.515201785.5بسيونولء

فهيم   67335 عبدالمعطى عبدالل 35.512.511.514.51412.514.585بسيونياسمين

ابوحلوه   67336 النصارى ربيع المشتركة  ابراهيم ع 29.57.515.5541113.563.5بسيونمشال

مشعل   67337 عرابى سامح المشتركة  ابراهيم ع 275.57.5256.51253بسيونمشال

الغول    67338 يونسمحمد محمد المشتركة  ابراهيم ع 327.512.544.510.51673.5بسيونمشال

الشرقاوى   67339 محمد خالد المشتركة  احمد ع 3720.5167.51019.516.555بسيونمشال

عتلم   67340 سعيد رزق المشتركة  احمد ع 3416.516.59.57.5171765بسيونمشال

عبدالسيد    67341 كريم عبدالسيد رضا المشتركة  احمد ع 392717.514.51519.51675بسيونمشال
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سهيل   67342 فتحى شوقى المشتركة  احمد ع 372218.513101917.575بسيونمشال

نصير    67343 سيداحمد عيد صبحى المشتركة  احمد ع 402819.513152016.577.5بسيونمشال

سعد    67344 محمد عبدالفتاح عبدالسلم المشتركة  احمد ع 381516.58.511.51815.585بسيونمشال

العدوى    67345 احمد العدوى عبدالفتاح المشتركة  احمد ع 39.53019.514.5152018.578.5بسيونمشال

الصعيدى   67346 صبحى هانى المشتركة  احمد ع 402018.513112016.565بسيونمشال

الجمل    67347 محمد محمد خالد المشتركة  اسلم ع 38.520.519.513.511.51816.575بسيونمشال

مجاهد    67348 حسن محمد ايهاب المشتركة  السيد ع 296.510.51.55.59.512.563بسيونمشال

الجمل    67349 محمد جابر اشرف المشتركة  بهاء ع 35.510.51687.5151563.5بسيونمشال

السايس    67350 حسن حسن فوزى المشتركة  حسن ع 336.5114.52.5911.553.5بسيونمشال

صابر     67351 قاسم الحمد شيبه فرج المشتركة  حمدى ع 2511.56.53.52.579.555بسيونمشال

عمر   67352 عبدالوهاب حسن المشتركة  خالد ع 37.528.51912.51119.51563.5بسيونمشال

على    67353 محمد عاطف نشأت المشتركة  خالد ع واحد23.514154.252.51414.57بسيونمشال

الطوخى   67354 محمد كرم المشتركة  سامح ع 33.51116.599171542.5بسيونمشال

فرج   67355 سعيد محمد المشتركة  سامح ع 392619.513.514.519.751765بسيونمشال

حمد   67356 على محمد المشتركة  سامح ع 37.527.519.51214201465بسيونمشال

حمد    67357 عيد احمد الدين المشتركة  سيف ع 24.57.5645101062بسيونمشال

المشالى    67358 مندور محمد محمد المشتركة  طاهر ع 1510.573.5واحد278.5105بسيونمشال

حجازى   67359 رزق عبدالفتاح المشتركة  عادل ع 15.51073نصف24.511.513.55.5بسيونمشال

فرج   67360 عبدالفتاح اشرف المشتركة  عبدالرحمن ع 30.51516.57.57.51914.573.5بسيونمشال

كتاكت    67361 محمد ابراهيم رجب المشتركة  عبدالرحمن ع 392919.5141419.514.575بسيونمشال

قنابر   67362 عبدالعاطى رمضان المشتركة  عبدالرحمن ع 3222.5129.5215.51485بسيونمشال

قنديل   67363 خليفه سعيد المشتركة  عبدالرحمن ع 40302012.514.52016.576.5بسيونمشال

ابوهوسه    67364 محمد قدرى سعيد المشتركة  عبدالرحمن ع 3425.518.5119.518.513.562بسيونمشال
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العدوى   67365 بدير صبرى المشتركة  عبدالرحمن ع 39.529.520151519.517.576.5بسيونمشال

العرينى    67366 محمد بسيونى عبده المشتركة  عبدالرحمن ع 3524199.57.519.51875بسيونمشال

ابوروميه   67367 على محمد المشتركة  عبدالرحمن ع 39.53019.7514.514.5201985بسيونمشال

مصباح   67368 بدوى السيد المشتركة  عبدالفتاح ع 38.52919.513.514.52016.585بسيونمشال

غانم   67369 ابراهيم طارق المشتركة  عزت ع 28.5151187.518.58.575بسيونمشال

ابوروميه   67370 رجب اشرف المشتركة  عمرو ع 32.510114411.51163.5بسيونمشال

الفتيانى    67371 يوسف كريم السيد المشتركة  عمرو ع 32.58.514.57.551613.575بسيونمشال

الجمل   67372 منصور خالد المشتركة  عمرو ع 3921.5177.51117.51885بسيونمشال

الجندى    67373 عبدالغفار محمد جمال المشتركة  محمد ع 3828.51713.51519.51686بسيونمشال

السايس   67374 محمد عبدالعال المشتركة  محمد ع 382917.513.51019.514.576.5بسيونمشال

شاهين   67375 عبدالفتاح عمر المشتركة  محمد ع 37.528.5191514.5201865بسيونمشال

ابوابراهيم   67376 السيد فوزى المشتركة  محمد ع 34.51912.57.57.515.516.565بسيونمشال

فرج    67377 ح عبدالفتا فوزى المشتركة  محمد ع 372919.7514.513201465بسيونمشال

عيسى    67378 قطب محمد قطب المشتركة  محمد ع واحد33.518.51310.57.512.5125بسيونمشال

الشويقى   67379 محمد ماهر المشتركة  محمد ع 3212109.57.51211.552.5بسيونمشال

جادو    67380 محمد جادو اسماعيل المشتركة  محمود ع 3412.57.51041111.542بسيونمشال

حمد    67381 زكى ممدوح حسنى المشتركة  محمود ع 3015.513.58.55.51410.572بسيونمشال

حمد    67382 على محمود فتحى المشتركة  محمود ع 32.52113.512.57.5141163بسيونمشال

الجندى   67383 احمد اسماعيل المشتركة  مروان ع 36.53016.51210201352بسيونمشال

الجمل   67384 محمد حمدى المشتركة  مصطفى ع 3419.515107.511.512.573.5بسيونمشال

حمد    67385 محمود فريد كمال المشتركة  مصطفى ع 3722.51612.513191063بسيونمشال

السيد   67386 محمد محمد المشتركة  مصطفى ع 3091094.510.57.572.5بسيونمشال

حمد   67387 حسن محمود المشتركة  مصطفى ع 3415.515141114.51172.5بسيونمشال
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دره    67388 محمد اسماعيل طارق المشتركة  هادى ع 38.521.5171211.515.51273.5بسيونمشال

ابوالغيط   67389 محمود محمد المشتركة  هانى ع 32.5187.59381263بسيونمشال

شاهين   67390 احمد عبدالرحمن المشتركة  هشام ع 21.515.547.57.54.51251.5بسيونمشال

عيسى   67391 فارسرشدى المشتركة  يوسف ع 32.5116.511.5871152.5بسيونمشال

السايس   67392 مصطفى محمد المشتركة  احلم ع 35.517.515117.516.511.563بسيونمشال

الجغب    67393 احمد عبدالجواد احمد المشتركة  اسماء ع 403019.515152018.598.5بسيونمشال

الطواب   67394 عبدالستار فوزى المشتركة  اسماء ع 3420.511.51411.51612.587بسيونمشال

الدماطى   67395 محمد ماهر المشتركة  اسماء ع 30207.59.551213.575.5بسيونمشال

مشعل   67396 محمد هانى المشتركة  اسماء ع 3813137.5317.51673.5بسيونمشال

ابوغرام    67397 يوسف عبدالفتاح يوسف المشتركة  اسماء ع 36.528.517.512.512.52012.575بسيونمشال

الزيات    67398 خضر بدوى اشرف المشتركة  اشرقت ع 3622.5118.57.515.51072.5بسيونمشال

العدوى   67399 العدوى جمعه المشتركة  الء ع 38.52917.514.511.52015.577بسيونمشال

دره    67400 عبدالرؤف عاطف عماد المشتركة  امنيه ع 341511.57.54.51213.596بسيونمشال

الخولى    67401 محمد رمضان رضا المشتركة  اميره ع 3815.517.5121019.52087.5بسيونمشال

حشاد   67402 محمد محمد المشتركة  اميره ع 27.515117.52.5111055بسيونمشال

ابوابراهيم   67403 احمد مختار المشتركة  اميره ع 3927.51912.511202068.5بسيونمشال

صقر    67404 عبدالجيد احمد ابراهيم المشتركة  ايمان ع 3315107.55.5151658بسيونمشال

الدماطى   67405 محمد ابراهيم المشتركة  ايمان ع 3719.517.511.57.517.517.568.5بسيونمشال

الشويقى   67406 حلمى المنشاوى المشتركة  ايمان ع 3723.5169813.51869بسيونمشال

عوض   67407 جمعه جمعه المشتركة  ايمان ع 362314.584.5131579بسيونمشال

حشاد   67408 عبدالفتاح عبدالغنى المشتركة  ايمان ع 38.529.51813.512.5191969بسيونمشال

حجاب   67409 رجب عماد المشتركة  ايمان ع 392918.513.514.5201969بسيونمشال

فرج   67410 اسماعيل محمد المشتركة  ايمان ع 3119.5104411.513.569بسيونمشال
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العدوى   67411 احمد محمد المشتركة  ايناس ع 3622.513107.512.51869بسيونمشال

حجازى   67412 رزق احمد المشتركة  ايه ع 3225147.58121769بسيونمشال

عمر   67413 اسماعيل اشرف المشتركة  ايه ع 383019141319.51969بسيونمشال

ابوابراهيم   67414 ابراهيم شريف المشتركة  ايه ع 38.527.5191313202059بسيونمشال

التراس   67415 فتحى محمد المشتركة  بسمله ع 29.5181487.5121459بسيونمشال

حماد   67416 ابراهيم صلح المشتركة  بسنت ع 37.52518.58.591917.569بسيونمشال

حمد    67417 عبدالحميد يونس اسماعيل المشتركة  تغريد ع 34.5710.555.5101459بسيونمشال
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فرج   67418 سعيد احمد المشتركة  حبيبه ع 3515162.53.5121858.5بسيونمشال

ابوغرام   67419 حمدى عبدالفتاح المشتركة  حسناء ع 38.519.51710.54.515.518.558بسيونمشال

شاهين   67420 عبدالفتاح عبدالفتاح المشتركة  خلود ع 36.51511.58.57.515.51468.5بسيونمشال

العرينى     67421 بسيونى محمد رجب عماد المشتركة  خلود ع 3396.55.53.5101668.5بسيونمشال

السايس   67422 محروس محمود المشتركة  خلود ع 3728.515.5137.51816.558.5بسيونمشال

العزب    67423 احمد السيد احمد المشتركة  دنيا ع 3720.514.57.57.514.51678بسيونمشال

نصر   67424 اسماعيل محمد المشتركة  رحاب ع 36.522.517141417.516.578بسيونمشال

عبدالله   67425 ابراهيم دسوقى المشتركة  رحمه ع 35.51517.51310.519.51577.5بسيونمشال

عتلم   67426 عبدالعزيز محمود المشتركة  رشا ع 28.561097.5111288.5بسيونمشال

زيدان   67427 محمد محمد المشتركة  رودينا ع 39.52518.514.515201788.5بسيونمشال

عبداللطيف    67428 على محمد حسن المشتركة  ريهام ع 308.5114.57.5121267.5بسيونمشال

حجازى    67429 احمد مندوه خليفه المشتركة  زينب ع 36.515109818.515.578بسيونمشال

شامخ    67430 محمد شامخ رجب المشتركة  زينب ع 31.58.5113.51.51213.578بسيونمشال

حشاد   67431 دسوقى اكمل المشتركة  سالى ع 3720.517.514141715.577.5بسيونمشال

قاسم   67432 عبدالمنيسى عيد المشتركة  سعاد ع 3495.57.551012.578بسيونمشال

خليل    67433 عبدالعاطى سعد السيد المشتركة  سناء ع 35.511.57.587.51717.578بسيونمشال

محمد   67434 شامخ ابوزيد المشتركة  شروق ع 3920.513.511.51118.51878بسيونمشال

احمد    67435 سيد على شريف المشتركة  شرين ع 311110107.515.515.578بسيونمشال

السايس   67436 محمد ذكى المشتركة  عبير ع 38.528.519.514.514.52015.578.5بسيونمشال

عيسى   67437 عبدالمحسن عبدالحى المشتركة  عل ع 35.515129.5510.511.578.5بسيونمشال

الفضالى    67438 جميل جميل بشير المشتركة  فاطمه ع 357.5105.54.51517.578بسيونمشال

فرج   67439 عبدالفتاح خيرى المشتركة  فاطمه ع 38.52919.751414201888.5بسيونمشال

شاهين   67440 عبدالستار مجاهد المشتركة  فاطمه ع 38291913.51319.51878.5بسيونمشال
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مرزوق   67441 سعيد مصطفى المشتركة  فاطمه ع 233.557.541010.568.5بسيونمشال

الصعيدي    67442 عثمان عبدالحميد فوزى المشتركة  كريمه ع 24.586.537.57968.5بسيونمشال

السايس   67443 محمد محمود المشتركة  ليلى ع 38.524191213201677.5بسيونمشال

ابوحجاج   67444 محمد ابراهيم المشتركة  مريم ع 3528.5191415202068.5بسيونمشال

الجندى   67445 محمد هانى المشتركة  مريم ع 4029.51814.5152017.568.5بسيونمشال

قنديل   67446 بسيونى حميدو المشتركة  ملك ع 39201413.513.5191978.5بسيونمشال

الشرقاوى    67447 سعد جمال الله المشتركة  منه ع 39271711.57.51916.579بسيونمشال

عيد    67448 فتحى حسين الله المشتركة  منه ع 30.575.57.5410959بسيونمشال

الجمل    67449 محمد شريف الله المشتركة  منه ع 35.51610.510.51114.511.559بسيونمشال

الشيخ    67450 محمود صابر الله المشتركة  منه ع 36.520.5101210.512.512.558بسيونمشال

السمين    67451 فتحى ماهر الله المشتركة  منه ع 39282014.514.52016.579بسيونمشال

مدكور    67452 ابراهيم محمد الله المشتركة  منه ع 37.520.51712.512.52013.578.5بسيونمشال

الجمل   67453 محمد جابر المشتركة  منى ع 31101555141678.5بسيونمشال

حربى    67454 عبدالسلم سعيد عصام المشتركة  ميرنا ع 32.59.51757.510.51288.5بسيونمشال

عيسى   67455 عبدالمحسن منصور المشتركة  نانسى ع 35151087.5161079بسيونمشال

البسيونى      67456 احمد سيد محمد على نبيل المشتركة  نانسى ع 38.521.515.57.541712.579بسيونمشال

السمين   67457 اسماعيل مصطفى المشتركة  نجلء ع 392717.51211191788بسيونمشال

ابوروميه   67458 رمضان رمضان المشتركة  ندا ع 36.521147.5816.514.578.5بسيونمشال

سهيل   67459 فتحى فوزى المشتركة  ندا ع 30.515105.53141469.5بسيونمشال

المنياوى    67460 محمد عبدالعزيز حماده المشتركة  نسمه ع 32.57.51053.51015.579.5بسيونمشال

فرج   67461 عبدالفتاح صبحى المشتركة  نورا ع 381917.5137.5181969.5بسيونمشال

حسين    67462 اسماعيل يوسف اسماعيل المشتركة  نورهان ع 34111087.5151364.5بسيونمشال

حشاد   67463 طاهر اكرامى المشتركة  نورهان ع 37.52015.510.57.517.517.567بسيونمشال
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الجمل    67464 اسماعيل نورالدين حسن المشتركة  نورهان ع 33.51513103.516.51566بسيونمشال

عبدالله    67465 داهش داهشمحمد المشتركة  نورهان ع 32.51512.512.59.51614.557.5بسيونمشال

فرج   67466 حمزه عبدالحميد المشتركة  نورهان ع 321515.58.57.517.516.557.5بسيونمشال

زيدان   67467 سرحان عنتر المشتركة  نورهان ع 37.518.51911.511191767.5بسيونمشال

الشرقاوى   67468 عزت ابواليزيد المشتركة  هاجر ع 361511.57.551713.564.5بسيونمشال

حجازى   67469 اسماعيل خضر المشتركة  هاله ع 361514.5127.518.51462.5بسيونمشال

الدماطى   67470 مدحت هلل المشتركة  هبه ع 39291912.515202075.5بسيونمشال

الجمل   67471 بسيونى ابراهيم المشتركة  هناء ع 31.51514.5112.518.514.567بسيونمشال

الزيات   67472 عاشور السيد المشتركة  هناء ع 381517.512.59.519.516.566بسيونمشال

مدكور    67473 عبدالرحمن ابوالبها عيد المشتركة  وفاء ع 36.51512.51281815.558بسيونمشال

الجمل   67474 احمد مؤمن المشتركة  وفاء ع 3420.516.57.53.518.515.556.5بسيونمشال

ابورميله   67475 محمد ابراهيم المشتركة  ياسمين ع 3516.515.58.55181356بسيونمشال

ابوعزام   67476 عبدالفتاح محمد المشتركة  ياسمين ع 3622.516.598181556.5بسيونمشال

عبدالله   67477 ابراهيم بكر والتسامح ابراهيم 37.5201713.511.5191656.5بسيونالهدى
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هيبه    67478 احمد رزق سعد والتسامح احمد 32.5155107.518.512.554.5بسيونالهدى

السعداوى   67479 عبدالسلم صلح والتسامح احمد 23.571094.518.510.552بسيونالهدى

خضر   67480 شلبى عادل والتسامح احمد 18879.54.5147.553بسيونالهدى

الشويقى   67481 سعيد عيد والتسامح احمد 38.52918.514152016.554.5بسيونالهدى

ابوالخير    67482 محمد الدين نور والتسامح احمد 35.58.5109.551317.564بسيونالهدى

داود   67483 محمد زغلول والتسامح اشرف 37.56117.53.51516.564بسيونالهدى

خميس   67484 نصر مسعد والتسامح زياد 167457.51111.554بسيونالهدى

الشريف   67485 بسيونى احمد والتسامح سعيد 38231610.51419.516.556.5بسيونالهدى

فرج   67486 محمد حماده والتسامح سيف 2865.57.52.51412.565.5بسيونالهدى

علم    67487 حسن احمد احمد والتسامح عبدالرحمن 194.577.54101056.5بسيونالهدى

الطوخى   67488 محمد كرم والتسامح عبدالرحمن 19.5732.51.511.51246بسيونالهدى

النجار    67489 القطب احمد ابراهيم والتسامح عمار 371512.57.57.516.51365.5بسيونالهدى

عبدالقادر    67490 عبدالسلم قدور محروس والتسامح عمار 3515108.57.5171956بسيونالهدى

شويح    67491 عطيه قطب عبدالناصر والتسامح محمد 21.51044.5410.51453.5بسيونالهدى

الحشاش   67492 فؤاد عبدالعاطى والتسامح محمود 28.510544.512.514.554بسيونالهدى

عوض    67493 بريك سعيد ايمن والتسامح يوسف 36.51516.597.5161555.5بسيونالهدى

ماضي    67494 رمضان جلل محمد والتسامح اسراء 39.522.51414.514.5201964بسيونالهدى

دياب   67495 محمد عاطف والتسامح امنيه 3722.515.5149.518.51964بسيونالهدى

الحديرى   67496 عبدالغنى ابراهيم والتسامح ايمان 36.527.518.5141419.51865بسيونالهدى

ابوروميه   67497 محمد كارم والتسامح ايه 3825.519.512.514.519.52064.5بسيونالهدى

علم    67498 موسى قطب رمزى والتسامح سلمى 39.52919.5141519.51966بسيونالهدى

طمان   67499 اسماعيل عبدالعزيز والتسامح سمر 38.523.515131119.51865.5بسيونالهدى

الغرابلي   67500 عبدالفتاح محمد والتسامح فاطمه 38.52216.510.5819.52065.5بسيونالهدى



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3163

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

العبد    67501 السيد عبدالمنعم السيد والتسامح هدى 38.526.51310919.51864.5بسيونالهدى

شوشه   67502 ابراهيم رمضان بقرانشو      ابراهيم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 29.5226.57.57.516.510.553.5بسيونالشهيد

جحا   67503 ابراهيم محمد بقرانشو      ابراهيم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 21.5184.57.57.5614.553بسيونالشهيد

نصر   67504 شعبان حمدى بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.52314.57.5819.51554.5بسيونالشهيد

كساب   67505 توفيق سعيد بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3517107.57.513.516.554بسيونالشهيد

الفرس    67506 احمد سيد صلح بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.5157.511.57.51314.555بسيونالشهيد

الشيخ   67507 محمود عبدالستار بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35155.57.57.51710.565بسيونالشهيد
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القرع   67508 عطيه على بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 28.519.56.547.515.51244.5بسيونالشهيد

بدر   67509 رمضان محمد بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 24.5103.54.57.510.51152.5بسيونالشهيد

حسين   67510 عبدالطيف محمد بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 29.51643.5315.51051.5بسيونالشهيد

الربى   67511 متولى محمد بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.519.57.58.54.5171452بسيونالشهيد

الصعيدى   67512 محمد محمد بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 1114.553510.511.552بسيونالشهيد

الصاوى   67513 محمود محمد بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 28.52067.57.51011.562.5بسيونالشهيد

الوكيل   67514 على محمود بقرانشو      احمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 392918.513.5122014.576بسيونالشهيد

عامر   67515 عبدالفتاح عبدالفتاح بقرانشو      اسامه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39301912.514201265بسيونالشهيد

الفرس   67516 سعيد محمد بقرانشو      اسامه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 302812.510.59.515.510.542.5بسيونالشهيد

ابوالخير   67517 خليفه خالد بقرانشو      السيد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 20.5276.547.511964.5بسيونالشهيد

بدر   67518 عبدالستار احمد بقرانشو      ايهاب العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35.529.512.514.51119.51375.5بسيونالشهيد

حبيب   67519 عبدالهادى احمد بقرانشو      بلل العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 17.5111.53.52.51211.573.5بسيونالشهيد

النجار       67520 حسين ندا بقرانشو      حسين العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 269.5103.752.7541682.5بسيونالشهيد

حامد   67521 احمد محمد بقرانشو      حسين العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 32.5266.511.55.517.51262بسيونالشهيد

عمر   67522 سالم الشحات بقرانشو      خالد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 24153.57.5313.57.542بسيونالشهيد

بدر   67523 عبدالستار محمد بقرانشو      رضا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5271813.512.518.51386بسيونالشهيد

عامر      67524 رمضان ابراهيم بقرانشو      زياد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 189.575.53.571363بسيونالشهيد

دويدار    67525 حسين عطيه بكر بقرانشو      زياد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 29.5115137.51011.555.5بسيونالشهيد

عبدالسلم   67526 طه رضا بقرانشو      زياد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 27.5105.54.5231355بسيونالشهيد

ابوالخير   67527 حامد محمد بقرانشو      زياد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35.52917.511.510191457بسيونالشهيد

عمر   67528 سعد خيرى بقرانشو      سعد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3828161011.5191657بسيونالشهيد

عامر   67529 سعيد عبدالله بقرانشو      سعيد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.52077.55.516.513.557.5بسيونالشهيد

ابوالخير   67530 محمد عبدالفتاح بقرانشو      سيف العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 23.5235.553.56.512.565.5بسيونالشهيد
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ابوحمامه    67531 احمد احمد احمد بقرانشو      شريف العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35301513.5122014.557.5بسيونالشهيد

ابوالخير    67532 الله فتح عبدالفتاح بقرانشو      شعبان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3628.514.51514.5201568بسيونالشهيد

المزين   67533 احمد ربيع بقرانشو      طارق العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3826.516.512919.514.566بسيونالشهيد

شوشه   67534 محمد شريف بقرانشو      طارق العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3724159.5817.514.559بسيونالشهيد

الطنطاوى   67535 طه فتحى بقرانشو      طه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 28.512.57.57.54.510.51356.5بسيونالشهيد

العيص   67536 مراعى صابر بقرانشو      عادل العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.51512.58.54.57.514.564بسيونالشهيد

عيد   67537 محمد ابراهيم بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3727.5191313.52014.555بسيونالشهيد
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الفرس   67538 عبدالفتاح اسماعيل بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.521.57.511.5912.516.555.5بسيونالشهيد

الفرس   67539 سيداحمد السيد بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3315.5685.5141466بسيونالشهيد

عويس   67540 صالح السيد بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2819.54.57.55.511.512.555.5بسيونالشهيد

زيان   67541 فتوح السيد بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 32186.57.57.51014.553بسيونالشهيد

النجار   67542 محمد رضا بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 251543.51.51011.553بسيونالشهيد

عمر   67543 سعد سعد بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2918797.511.51354بسيونالشهيد

نصير   67544 عبدالفتاح عادل بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3926.51513.511.518.51778بسيونالشهيد

عويس   67545 فهمى محمد بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.511.53.52.531712.554.5بسيونالشهيد

زيان   67546 يوسف محمد بقرانشو      عبدالرحمن العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 329.53.52.51.514.51144.5بسيونالشهيد

حماد      67547 عبدالله محمد بقرانشو      عبدالله العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 321554.55.511.51054.5بسيونالشهيد

الودن   67548 السيد انور بقرانشو      عبدالله العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 32125.55312.51463.5بسيونالشهيد

سالم   67549 ابراهيم محمد بقرانشو      عبدالله العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 382016.58919.51673.5بسيونالشهيد

بركه   67550 حامد محمد بقرانشو      عبدالله العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5151414.5919.51674.5بسيونالشهيد

الفرس   67551 عبدالمقصود صبرى بقرانشو      عبدالمقصود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3185.59.53.5141163بسيونالشهيد

نصير   67552 على اشرف بقرانشو      على العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.51011.51051711.562.5بسيونالشهيد

النجار   67553 على عبدالفتاح بقرانشو      على العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35.5207.57.551710.564.5بسيونالشهيد

ابوهندى   67554 زهير اشرف بقرانشو      عمر العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5241812.581913.586بسيونالشهيد

خضر   67555 السيد السيد بقرانشو      عمر العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.5251086.5181749.5بسيونالشهيد

نصر   67556 جوهر عبدالفتاح بقرانشو      عمر العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39261413.513.519.7517.5710بسيونالشهيد

ابوحادى   67557 السيد عزت بقرانشو      عمر العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.5107.57.55161663بسيونالشهيد

الفرس   67558 محمود محمد بقرانشو      عمرو العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 317.57.57.57.5101353بسيونالشهيد

شهاب   67559 احمد موسى بقرانشو      عمرو العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.515.512.57.57.515.51274.5بسيونالشهيد

الوكيل   67560 على عبداللطيف بقرانشو      فتحى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 298103.55141253.5بسيونالشهيد
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القرع   67561 فتحى محمد بقرانشو      فتحى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3044.53.55159.564بسيونالشهيد

شوشه   67562 محمد محمود بقرانشو      كارم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.52619.51210.519.751569بسيونالشهيد

القاضى   67563 عبدالستار عبدالعزيز بقرانشو      كريم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 259443.512.51175.5بسيونالشهيد

هيكل   67564 محمد عبدالقادر بقرانشو      لطفى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.51617.511.51119.515.566بسيونالشهيد

دياب   67565 محمد منصور بقرانشو      مجدى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 26.5117.58.52.515.58.584بسيونالشهيد

عمر   67566 ابراهيم ابراهيم بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 341111.594.5161162بسيونالشهيد

شوشه   67567 السيد ابراهيم بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35.51612.57.57.5181273.5بسيونالشهيد

دويدار   67568 مصطفى ابراهيم بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.5153.510.5418.51374بسيونالشهيد

الخولى   67569 محمد احمد بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37281914.5152013.587بسيونالشهيد

خطاب   67570 شبل اسماعيل بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.59107.5410.51274بسيونالشهيد

عبدة   67571 شحاته اسماعيل بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3217511514.51074.5بسيونالشهيد

الشيخ   67572 عبدالله السيد بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.52515.51411.5201386.5بسيونالشهيد

خضر   67573 محمود السيد بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 31.5153123.513.511.574بسيونالشهيد

خضر   67574 نظير ايمن بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 219.56.591.5131063بسيونالشهيد

حميسه   67575 محمد جاد بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.52312141019.51364بسيونالشهيد

عبده   67576 امين رضا بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3925161211.52016.564.5بسيونالشهيد

الشيخ   67577 محمود رمضان بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3317.57128191385بسيونالشهيد

حبيب   67578 حامد شعبان بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.52616.512.511.519.517.587.5بسيونالشهيد

عامر   67579 محمد شعبان بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5231412.54.5201575بسيونالشهيد

عويس   67580 محمد شعبان بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30187.57.5416.59.585بسيونالشهيد

نصير   67581 اسماعيل صابر بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3220.5127.53.5161675بسيونالشهيد

القرع   67582 عبدالله صلح بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.525.52013122017.585بسيونالشهيد

عسل   67583 ممدوح طارق بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.511.57.597.51712.576بسيونالشهيد
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جعضيض   67584 محمد عادل بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 23.5114.585.5151362.5بسيونالشهيد

ابوالخير   67585 حامد عبدالرازق بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 32.5127117.51713.584.5بسيونالشهيد

السورى   67586 ابراهيم على بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39231813.5152017.585.5بسيونالشهيد

النويهى   67587 على على بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37241412.510.519.751684بسيونالشهيد

بدر   67588 يوسف مبروك بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37241411.59.52014.574بسيونالشهيد

نصار   67589 عبدالمحسن مجدى بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5191084.519.510.575بسيونالشهيد

الطوخى   67590 شعبان مرسى بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 33.51913.582.517.512.575.5بسيونالشهيد

الدقاق   67591 محمد نبيل بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 31.51812.58.541711.584بسيونالشهيد

شعبان   67592 على يوسف بقرانشو      محمد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 31.5217.57.5316.511.576بسيونالشهيد

دويدار   67593 سعيد جمال بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3928.517.512.512.5201479بسيونالشهيد

نصر   67594 محمد خيرى بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.530201413.52015.564.5بسيونالشهيد

الفرس   67595 رمضان سعيد بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3115.5109517.51663بسيونالشهيد

السعدنى   67596 على سليمان بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 24.594.57.5514.51253.5بسيونالشهيد

البسيونى   67597 راشد محمد بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 331511.5117.5191373.5بسيونالشهيد

دويدار   67598 زكى محمد بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36171585.5191376.5بسيونالشهيد

الصاوى   67599 مفرح محمد بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 33.51612.5118.519.51264.5بسيونالشهيد

زغبة   67600 غانم محى بقرانشو      محمود العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 71283نصف22.5843.5بسيونالشهيد

طه    67601 على مصطفى خالد بقرانشو      مصطفى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 271275.5211.511.562.5بسيونالشهيد

شتا   67602 سعد رضا بقرانشو      مصطفى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 18.510.5733101062.5بسيونالشهيد

دويدار   67603 عطيه سعيد بقرانشو      مصطفى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2811107.5414.51162.5بسيونالشهيد

زغبة   67604 هاشم محمد بقرانشو      معتز العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2081034.517.512.563.5بسيونالشهيد

عامر    67605 احمد على سعيد بقرانشو      هشام العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.52917.51292015.573.5بسيونالشهيد

الصاوى   67606 ابراهيم رضا بقرانشو      وسام العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.5251613.57.52015.563.5بسيونالشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3169

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

عبدالرحيم    67607 مصطفى محمد عبدالرحيم بقرانشو      يوسف العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 20.519105.54813.545بسيونالشهيد

الخولى   67608 محمد بسيونى بقرانشو      ابتسام العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39.529.5201515201659بسيونالشهيد

ضيف   67609 محمد ناصر بقرانشو      احلم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2916.5107.57.512.516.549بسيونالشهيد

حماد      67610 حسن احمد بقرانشو      اسراء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.5166.510.57.5131856بسيونالشهيد

شهاب   67611 عبدالفتاح حسن بقرانشو      اسراء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 25.5155.510.57.51216.546بسيونالشهيد

حضيري   67612 عبدالله رمضان بقرانشو      اسراء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3828.5201515201948.5بسيونالشهيد

نصير   67613 فتحى محمد بقرانشو      اسراء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3524.51311.58.5182045بسيونالشهيد

الكويدى   67614 محى محمود بقرانشو      اسراء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 31181054.511.514.553بسيونالشهيد

شهاب      67615 عبدالفتاح حسن بقرانشو      اسلم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30231012.511.5171955.5بسيونالشهيد

الفرس   67616 اسماعيل السيد بقرانشو      اسماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3623.51812.510.51816.557.5بسيونالشهيد

موسى   67617 عبدالمقصود سالم بقرانشو      اسماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.523.51511.57.51718.5510بسيونالشهيد
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الطوخى   67618 احمد محمد بقرانشو      اسماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39302014.515201959.5بسيونالشهيد

نصر   67619 ربيع محمد بقرانشو      اسماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30967.57.5161755.5بسيونالشهيد

الفرس    67620 احمد سيد محمد بقرانشو      اسماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 341810.57.58151858.5بسيونالشهيد

شوشه   67621 حسن جمال بقرانشو      الء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 29125.57.55.510.51445بسيونالشهيد

الوكيل   67622 مصطفى خالد بقرانشو      الء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.53019.514.51519.518.569.5بسيونالشهيد

عيد   67623 عبدالفتاح ربيع بقرانشو      الء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.5302015152019.5610بسيونالشهيد

عويس   67624 فتحى شعبان بقرانشو      الء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 24.512.57.57.531118.555.5بسيونالشهيد

عسيلى   67625 امين عبدالحميد بقرانشو      الء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 382819131319.519.557.5بسيونالشهيد

الشهاوى   67626 اسماعيل محمد بقرانشو      الء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 32261912.51019.51959بسيونالشهيد

نصير   67627 شعبان محمد بقرانشو      امال العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 393018.51312.5202059.5بسيونالشهيد

كريم    67628 محمد مبروك احمد بقرانشو      امنيه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 33.517.514.57.59.5191967بسيونالشهيد

الرفاعى   67629 محمد فؤاد بقرانشو      امنيه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 31.51513.524.518.51183.5بسيونالشهيد

عويس   67630 حسن كريم بقرانشو      امنيه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.525177.58.52015.577بسيونالشهيد

عامر    67631 السيد على محمد بقرانشو      امنيه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35.515121111.519.510.578بسيونالشهيد

ابراهيم   67632 شعبان اشرف بقرانشو      اميره العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.5301914.7512.519.51759.5بسيونالشهيد

عمر   67633 خليفه محمد بقرانشو      اميره العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39302015152018.589بسيونالشهيد

الرفاعى   67634 محمد عبداله بقرانشو      امينه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3015.5147.55191686بسيونالشهيد

حامد   67635 فاروق محمد بقرانشو      امينه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2911.513.584.517.515.565.5بسيونالشهيد

نصير   67636 شعبان ربيع بقرانشو      ايمان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.516.574.531213.572بسيونالشهيد

الفرس    67637 الله جاد عبدالفتاح بقرانشو      ايمان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 311710.533.518.51166.5بسيونالشهيد

القليط   67638 رجب عبدالفتاح بقرانشو      ايمان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3522.514101319.51859.5بسيونالشهيد

الوكيل    67639 على الله فتح بقرانشو      ايمان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3627.516.510.51019.514.578.5بسيونالشهيد

غريب   67640 جمعه هانى بقرانشو      ايمان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.52919.514132019.5810بسيونالشهيد
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هيكل   67641 عبدالفتاح ابراهيم بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 392819.513.513201879.5بسيونالشهيد

الشهاوى   67642 محمد النصارى بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 372518.58.511201766.5بسيونالشهيد

نصر   67643 انسمحمد بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 392919.514.5152020710بسيونالشهيد

حامد   67644 محمد رفيق بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 362718.5892018.5610بسيونالشهيد

المزين   67645 محمد سعد بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3828.5201515201979بسيونالشهيد

الصاوى   67646 حسن شعبان بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2417125.52.251415.574.5بسيونالشهيد

شهاب   67647 عبدالرازق ماهر بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3417.5127.57.51612.576بسيونالشهيد

حماد   67648 سليمان مجدى بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3522.51398.518.512.575بسيونالشهيد

الوكيل   67649 محمد محمود بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.521.518.59.57.51514.582بسيونالشهيد

الوكيل   67650 السيد مصطفى بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.52617.513.512201488.5بسيونالشهيد

نصير   67651 محمد ممدوح بقرانشو      ايه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 28187.555.515.51473.5بسيونالشهيد

شوشة   67652 ابراهيم ربيع بقرانشو      حبيبه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35301914.5152019.572بسيونالشهيد

هيكل   67653 عبدالقادر عبداللطيف بقرانشو      حبيبه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3120131010.5181972بسيونالشهيد

الزرقانى   67654 ندا محمد بقرانشو      حبيبه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2015643.518.51371.5بسيونالشهيد

ابوشعيشع   67655 السعيد ايمن بقرانشو      داليا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.524.5151511.52018.575بسيونالشهيد

بدر   67656 عبدالستار رضا بقرانشو      داليا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.523.51712112014.573بسيونالشهيد

عامر   67657 سليمان عبدالحكيم بقرانشو      دينا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30.519.5157.57.518.510.552بسيونالشهيد

بدوى      67658 محمد اسماعيل بقرانشو      رحاب العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 27.516.57.54.57.51110.574.5بسيونالشهيد
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سعد   67659 محمود اسماعيل بقرانشو      رحمه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 1983.522121361.5بسيونالشهيد

ابوالخير   67660 اسماعيل محمد بقرانشو      رحمه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.529191415201989بسيونالشهيد

النجار   67661 محمد محروس بقرانشو      رضوى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 26.51257.54121562.5بسيونالشهيد

القرع   67662 محمد فرج بقرانشو      رماح العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 351511.513.510.51610.587بسيونالشهيد

ابوالخير   67663 خليفه السيد بقرانشو      رنا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.52919.51414.52019.589.5بسيونالشهيد

النجار   67664 حسين عبدالطيف بقرانشو      روان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 331711.511.59.519.510.571.5بسيونالشهيد

عامر   67665 حسن محمد بقرانشو      روان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.526.5191414.519.515.595بسيونالشهيد

الشاعر   67666 عوض مدحت بقرانشو      روان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3724.5114.57.5191775بسيونالشهيد

ابوالخير   67667 اسماعيل حمدى بقرانشو      ريهام العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5201613102018.588.5بسيونالشهيد

الحوفى   67668 محمد سعيد بقرانشو      ريهام العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5271913.5132015.5910بسيونالشهيد

عامر    67669 محمود ابراهيم محمود بقرانشو      ريهام العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.528171313.5201589بسيونالشهيد

خطاب   67670 ربيع محمد بقرانشو      زينب العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3411.5139.53.518.51579.5بسيونالشهيد

الصاوي   67671 محمد ربيع بقرانشو      سمر العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35157.53.551716.566بسيونالشهيد

بدر   67672 رمضان محمد بقرانشو      سميه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 24.597.551.5131277بسيونالشهيد

نصر   67673 احمد حمدى بقرانشو      شهد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3223.510.584.515.51476.5بسيونالشهيد

نصير   67674 عبداللطيف رضا بقرانشو      شهد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 33.515793.51314.573بسيونالشهيد

ابوالخير   67675 محمد عبدالفتاح بقرانشو      شهد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3925.51813.514.52017.579.5بسيونالشهيد

ضيف     67676 على طه احمد محمد بقرانشو      شهد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.52015.55.55.516.515.579بسيونالشهيد

شهاب   67677 محمد محمد بقرانشو      شهد العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.51714147.5121778.5بسيونالشهيد

العقدة    67678 الفرس احمد جمال بقرانشو      شيماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.7519.51413.5121816.5810بسيونالشهيد

الحوفى   67679 شرف شرف بقرانشو      شيماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 26126.57.52.512.56.579بسيونالشهيد

شوشة   67680 فتحى عبدالفتاح بقرانشو      شيماء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34156.587.516.513.576.5بسيونالشهيد

حبيب   67681 عطيه عطوه بقرانشو      عل العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 28.51510321115.579بسيونالشهيد
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الربى   67682 عبدالفتاح محمد بقرانشو      علياء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.53018.514.5122017.5710بسيونالشهيد

خضر   67683 احمد محمود بقرانشو      علياء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.52415.5128.52016.5710بسيونالشهيد

بدر   67684 عبدالفتاح عبدالرحمن بقرانشو      غاده العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 322510.59.54.516.51677.5بسيونالشهيد

عجوه   67685 الدسوقى محمد بقرانشو      غاده العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3516.514.57.55.516.51378بسيونالشهيد
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عامر   67686 عبدالهادى محمود بقرانشو      غاده العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35.527.518.512.59.52018.579بسيونالشهيد

زغبة   67687 بدر غانم بقرانشو      فاطمه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 36.5205.513817.51679.5بسيونالشهيد

حبيب   67688 حامد فتحى بقرانشو      فاطمه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3823.516.512.512.519.518810بسيونالشهيد

ابوالخير   67689 ابراهيم محمود بقرانشو      فاطمه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.53019.513132016.5810بسيونالشهيد

زغبة     67690 ابراهيم محمد الدين محى بقرانشو      ليلى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 201064.545866بسيونالشهيد

دياب   67691 محمد السيد بقرانشو      مريم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.522.51914.51419.516.579.5بسيونالشهيد

زيان   67692 ربيع محمد بقرانشو      مريم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3727.518.513.514.5191879بسيونالشهيد

الشهاوى   67693 نبيه محمد بقرانشو      مريم العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 33.5231044.51516.573بسيونالشهيد

حضيرى   67694 عبدالمقصود ذكريا بقرانشو      ملك العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.520135.57.5171385بسيونالشهيد

الطوخى   67695 عطيه صبحى بقرانشو      ملك العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38.52918.511.5101914.565بسيونالشهيد

راضى   67696 عبدالفتاح محروس بقرانشو      ملك العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.53017.57.592015.575بسيونالشهيد

عامر   67697 محمد اسماعيل بقرانشو      منار العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3517.554.5310.513.573بسيونالشهيد

حماد   67698 محمد خيرى بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.524181514.5201788بسيونالشهيد

حماد   67699 محمد سعيد بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.52717.51212.5191699.5بسيونالشهيد

نصير   67700 عبدالفتاح سمير بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.52915.512.51019.51687.5بسيونالشهيد

ابوحادى   67701 عبدالفتاح طلعت بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3925.516.51312.52015.587بسيونالشهيد

عيد   67702 على عادل بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 38291512131919.587بسيونالشهيد

حضيرى   67703 محمد عبدالناصر بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.59.512.54.5216.51265بسيونالشهيد

احمد    67704 عبدالله عبده فيصل بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3727.517.512142018.588.5بسيونالشهيد

القرع   67705 عبدالله محمود بقرانشو      منه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.51914.59915.517.585.5بسيونالشهيد

ابوالخير   67706 عبدالغنى مظهر بقرانشو      منى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2511.573.52.510.516.551.5بسيونالشهيد

حماد   67707 حسن ابراهيم بقرانشو      مى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح واحد3.510199واحد33.5157بسيونالشهيد

عامر   67708 محمد السيد بقرانشو      مياده العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 351610.58.581716.563.5بسيونالشهيد
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عبدة   67709 محمد اسماعيل بقرانشو      ميرنا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 371512.57.54.518.51985بسيونالشهيد

الجمال    67710 الدين محى احمد بقرانشو      ناديه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.525161110.519.52085بسيونالشهيد

حضيرى   67711 ابراهيم عبدالهادى بقرانشو      ناديه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 28.516137.58121886بسيونالشهيد

عويس   67712 محمود سعد بقرانشو      نجلء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3519.513951715.565بسيونالشهيد

المزين   67713 يوسف عبدالفتاح بقرانشو      نورا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3116.5109.57.516.51585.5بسيونالشهيد

خطاب   67714 محمد فتحى بقرانشو      نورهان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 34.518109.53151892.5بسيونالشهيد

عبدالمطلب   67715 احمد محمد بقرانشو      نورهان العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.517108812.516.583بسيونالشهيد

امام   67716 عبدالله ابوعمار بقرانشو      هاجر العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3520794.51215.572.5بسيونالشهيد

شهاب   67717 احمد ربيع بقرانشو      هاجر العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39.529.518.51511.5201985بسيونالشهيد

ابوعرب   67718 شعبان ابراهيم بقرانشو      هبه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 32.51557.55.5141375بسيونالشهيد

المزين   67719 احمد عادل بقرانشو      هدى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.516.5109.59.515.51586بسيونالشهيد

القرع   67720 على سعيد بقرانشو      هدير العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3718.513.51311.519.51788.5بسيونالشهيد

الصاوى   67721 احمد محمد بقرانشو      هدير العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39.530201515201985بسيونالشهيد

شوشه   67722 طه محمد بقرانشو      همسه العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 39.5281915152020810بسيونالشهيد

حامد    67723 حسانين محمد مرسى بقرانشو      هناء العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 33.519.510.597.5101483.5بسيونالشهيد

عامر   67724 سليمان عبدالحكيم بقرانشو      هند العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3118.5147.57.51615.562بسيونالشهيد

عبدالغفار   67725 عيد رضا بقرانشو      ورده العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 2526.51013.751.5121375بسيونالشهيد

الفرس   67726 محمد شعبان بقرانشو      ياسمين العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 3726.51611.512.519.517.595بسيونالشهيد

زيان   67727 عبداللطيف عبدالله بقرانشو      ياسمين العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.5221211.55.518.51675بسيونالشهيد

العقده   67728 حسن محمد بقرانشو      ياسمين العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 30151010.55.512.51595بسيونالشهيد

الفيومى   67729 محمد محمد بقرانشو      يسرا العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 35121010.5101313.583بسيونالشهيد

عبدالرازق   67730 قطب شعبان بقرانشو      يمنى العدادية الشهاوى محمد كمال سامح 37.528.51414.7511.51713.583بسيونالشهيد

قنديل   67731 شحاته السيد 26151032.51311.553.5بسيونابراهيم        / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد
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القاضى   67732 بدر ناصر 30.525.514.53415.516.573.5بسيونابراهيم

البربرى   67733 محمد الشحات 3725134.57.5171763بسيوناحمد

مرجونه   67734 محمد بسام 38251810.511.519.516.562.5بسيوناحمد

الفقى   67735 حسين حسونه 38.529.516.512.514.51916.555بسيوناحمد

جمعه   67736 احمد ربيع 38.528.51813152016.555بسيوناحمد

ابوحطب   67737 عبدالعزيز عبدالنبى 38.523157.5818.516.563بسيوناحمد

ابوحطب   67738 على محمد 392814.511.59.5201975بسيوناحمد

مرجونه   67739 على هنداوى 33.526.51053.51714.555بسيوناحمد

قنديل   67740 شحاته السيد 30.516.5107.55.514.51365بسيوناسماعيل

قاسم   67741 اسماعيل عبدالمجيد 3010.572310965بسيوناسماعيل

القشاشى   67742 فرج رضا 2919.51144.51017.555بسيونامين

عبدالحليم   67743 حامد حسانين 37.52014.5107.517.51455بسيونحامد

عبدالله   67744 حمدى بشير 38.527.51714.51519.515.555.5بسيونحسام

مرجونه   67745 ابراهيم هانى 38.526.518.5121418.517.555.5بسيونعمرو

البربرى   67746 احمد بسطامى 372618.512.51319.51256بسيونكريم

قنديل   67747 ربيع اشرف 39.527.5159.59.51715.556.5بسيونمحمد

القشاشي   67748 محمد بكر 38.5271811.512.519.517.555.5بسيونمحمد

بهنسى   67749 عبدالسلم جمال 38.526.51911122017.566بسيونمحمد

ابوحطب   67750 ابراهيم حسن 38.5221410.57.51813.555بسيونمحمد

مرجونه    67751 حسين محمد عادل 37.5251713.510.51817.555بسيونمحمد

عبدالرحمن   67752 صبحى عبدالحميد 3828.51312819.51675بسيونمحمد

حطب   67753 عبدالحميد ماجد 38271510.58.519.51565بسيونمحمد

ابوحطب   67754 عبدالمجيد احمد 3927.51911.59.5201772.5بسيونمحمود

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد
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قاسم    67755 عبدالفتاح الدين حسام 372517.511.510.52017.563.5بسيونمحمود

الصياد   67756 بدر محمد 37.52513.5131319.518.575بسيونمحمود

النجار   67757 محمد جمعه 36.524131111.51718.573بسيونمصطفى

اسماعيل    67758 عبدالرحمن احمد ابراهيم 27.517.573.5نصف22.5153.5بسيوننبيل

ابوحطب   67759 محمد حسن 33251612.59.519.515.573.5بسيونياسين

عبدالباقى   67760 عثمان ابراهيم 1.51013.563.5واحد28154بسيونيوسف

قاسم   67761 عبدالفتاح مسعود 38.526.515.5111119.518.576.5بسيوناسراء

ابوحطب    67762 احمد عبدالستار مسلم 35.52513.510.57.5181465بسيوناسماء

غانم   67763 عبدالنبى غانم 37.525.51612122014.562.5بسيونالء

رجب   67764 احمد هانى 3823121310.5171662.5بسيونالء

القشاشى   67765 سعدالدين جمعه 26.512322614.562بسيونامانى

الله    67766 خلف عبدالصمد محمد 38.528.51913142018.568.5بسيونامانى

عوض   67767 عبدالمنعم مرسى 18.512.562.5واحد3623.5139بسيونانجى

ابوحطب   67768 عبدالقوى خالد 39.5291813.51519.51173.5بسيونايمان

اسماعيل   67769 ابراهيم رجب 27163.53.52.558.573.5بسيونايمان

ابوزيد   67770 ابوزيد ابراهيم 3516179461161.5بسيونايه

الفقى    67771 يد ابواليز احمد 31.521107.5511.511.562.5بسيونايه

القشاش    67772 على الدين شمس واحد3928.51814.51419.5107بسيونايه

عبدالله   67773 حمدى كمال 3822.510141118.51385بسيونايه

امام   67774 عبدالله السيد 3822.511.5127.5161685بسيونبسمله

ابوحطب    67775 حسن حسين يوسف 382918.514.513.52018.585بسيونتسنيم

ابوعجيزه   67776 عبده جمعه 37.52718.51111.519.51895بسيونجميله

القشاشى   67777 شعبان ابراهيم 35.5201010.55.51615.585بسيونحبيبه

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد
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سيداحمد   67778 حسين هلل 31.522.557.53.510.518.575بسيونحبيبه

الجندى   67779 عبدالعزيز على 37.5251487.517.518.575بسيوندنيا

شمس   67780 حامد عبدالله 21.552.5424.51573بسيوندينا

البربرى   67781 غنيم على 31207541517.572.5بسيوندينا

مرجونه   67782 مبروك طلعت 39292014.514.519.517.573.5بسيونراندا

عوض   67783 محمد عبدالسلم 362310127.514.516.585بسيونردينه

الفقى   67784 محمد جمعه 39292015152017.583.5بسيونروان

حطب   67785 السيد صلح 372918.513.5101916.585بسيونريم

ابوحطب   67786 عبدالعزيز على 37.529.518.51214191783بسيونزينب

ابوزيد   67787 حسين مروان 372514.5129.51916.583.5بسيونزينب

ابوزيد   67788 حسين ابوالمكارم 331067.55.5161785بسيونساره

ابوعجيزه   67789 محمد الدسوقى 32.515.5107.57.5189.585بسيونساره

ابوحطب   67790 حسن عبدالرؤف 33.515.510.57.5516.514.575بسيونسعيده

رجب   67791 محمد حسن 34.511109314.517.573.5بسيونسوزان

مرجونه   67792 مبروك محمد 36.516.51014.5101716.563.5بسيونشيماء

ابوزيد   67793 ابوزيد ممدوح 2915103.53.5141582.5بسيونصفاء

رجب   67794 رجب رفعت 38.52817.514152017.576.5بسيونضحى

مرجونه   67795 محمد صلح 26.515107.57.518.51386بسيونعلياء

الشوبرى   67796 محمد عادل 30.510107.5517676.5بسيونعهود

البربرى   67797 احمد رجب 30.5181054.513.51285بسيونغاده

ابوالخير   67798 ابراهيم اسلم 37.52917.51313.519.514.587بسيونفاطمه

ابوحطب   67799 محمد شعبان غـغـغـغـغـغـغـغـغـبسيونفاطمه

القشاشى   67800 متولى محمد 37.528.51913.514191686.5بسيونفاطمه

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد
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مرجونه   67801 مصطفى محمد 37.52518.51414.5201876.5بسيونفاطمه        / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد
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القشاشي   67802 فرج ناجى 3415.5109.58151377.5بسيونفاطمه

حسين   67803 عبدالحميد مفيد 36.515.513.59.591815.576.5بسيونفرح

ابوحطب    67804 محمد محمد محى 382417.513.51319.7517.577بسيونمروه

القشاش    67805 احمد ضياءالدين الله 3723.517.511.511.5181376.5بسيونمنه

سليمان    67806 على عبداللطيف عبداللطيف 34.52513.584.519.514.578.5بسيونمنه

يونس   67807 يونسمرسى 392518.51210.519.516.578.5بسيونمى

ابوحطب   67808 احمد محمد 33.51712.5451615.577بسيوننسرين

القشاش    67809 يوسف السيد سلمه 34157.53.55181577بسيوننورهان

مرجونه    67810 ابراهيم عبدالحميد رجب 20.515104.53.51711.576.5بسيونهايدى

الجمال   67811 بسيونى ابراهيم 25.5167.57.54.517976بسيونهناء

الله    67812 خلف عبدالحميد السيد 38.5261912.51218.51877بسيونهناء

ابوحطب   67813 على محمد 38.5281812.5142013.577بسيونهند

عبدالبر    67814 خليفه وهبى محمد المشتركة  ابراهيم نصـير 3730128.57.5171563.5بسيونكـفر

بركات   67815 حسن ابراهيم المشتركة  احمد نصـير 298.54.53313.513.563بسيونكـفر

باظه   67816 اسماعيل صبحى المشتركة  احمد نصـير 3825.5191415141673.5بسيونكـفر

عبدالبر    67817 عبداللطيف عبداللطيف صبرى المشتركة  احمد نصـير 37.5301914.514.752016.566بسيونكـفر

الصلحاوى   67818 عيد عبدالحميد المشتركة  احمد نصـير 382920131419.517.563بسيونكـفر

طه   67819 احمد محمد المشتركة  احمد نصـير 28.54.510.58.55.518.51662.5بسيونكـفر

ابوحمزه    67820 على السيد محمد المشتركة  السيد نصـير 39.528.52012112018.563.5بسيونكـفر

الفرس   67821 عبدالستار محمد المشتركة  باسل نصـير 309103.541816.582.5بسيونكـفر

السماحى   67822 محمد مرزوق المشتركة  خالد نصـير 233.57.52.52.5181763بسيونكـفر

عبدالنبى    67823 خالد زكى محسن المشتركة  زكى نصـير 382815.597.5201973بسيونكـفر

الحنفى   67824 سعد مصطفى المشتركة  سعد نصـير 33137.597.519.51962.5بسيونكـفر

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد

       / آبار   بحصة العدادية مرجونه محمد مصطفى حسام أول رقيب الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3181

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

نصير   67825 عبدالفتاح محمد المشتركة  سيف نصـير 2.5141463.5نصف23.573.5بسيونكـفر

عبدالبر    67826 محمد عبدالشافى محمد المشتركة  شادى نصـير 36.518.511.56316.51863.5بسيونكـفر

حماده   67827 مغاورى حماده المشتركة  شريف نصـير 38281714.512.519.51953.5بسيونكـفر

عبدالبر   67828 عبدالتواب عبدالمجيد المشتركة  عبدالتواب نصـير 32.521.51441.517.51673بسيونكـفر

السعداوى   67829 عبدالحميد زكريا المشتركة  عبدالحميد نصـير 28.511.56441714.573.5بسيونكـفر

عبدالبر    67830 عبدالمغنى رجب عبدالله المشتركة  عبدالرحمن نصـير 31.5221054.518.51463.5بسيونكـفر

البنا    67831 عبدالنبى هنداوى محمد المشتركة  عبدالفتاح نصـير 35.51611.59.57.5191763.5بسيونكـفر

العسال   67832 بسيونى احمد المشتركة  عبدالله نصـير 37.518158.55.5191873بسيونكـفر

عبدالنبى    67833 خالد عبدالفتاح يحيى المشتركة  عبدالله نصـير 36.528.513.59.510.5201575بسيونكـفر

عيد   67834 عبدالقادر احمد المشتركة  على نصـير 31.5151025141265بسيونكـفر

باظه   67835 اسماعيل المشتركة  فارسصبحى نصـير 35.52914.510.5818.51865.5بسيونكـفر

ابوطالب   67836 على احمد المشتركة  محمد نصـير 3520.5127.551816.565بسيونكـفر

الصلحاوى   67837 عبدالعزيز اشرف المشتركة  محمد نصـير 37.52616.514.513.51915.575بسيونكـفر

محمد    67838 عبدالفتاح محمد السيد المشتركة  محمد نصـير 35.510.511.57.57.51815.575بسيونكـفر

عبدالبر   67839 عبداللطيف عبدالهادى المشتركة  محمد نصـير 31.51511.5651214.565بسيونكـفر

الحشاش    67840 ابوالقمصان سعيد عصام المشتركة  محمد نصـير 27.510.510.545.59.514.555بسيونكـفر

العقبى   67841 جابر فرج المشتركة  محمد نصـير 29.581143.516.5765بسيونكـفر

عبدالبر   67842 اسماعيل فهمى المشتركة  محمد نصـير 339103.54.510.51465بسيونكـفر

عيد   67843 حافظ ابراهيم المشتركة  محمود نصـير 33117.54512.514.575بسيونكـفر

عبدالبر    67844 احمد نظمى محمد المشتركة  محمود نصـير 3411.5103.54.51411.563.5بسيونكـفر

الحشاش    67845 ابوبكر ابراهيم وجيه المشتركة  محمود نصـير 361812.53.57.516.511.565.5بسيونكـفر

عبدالبر    67846 عبداللطيف عبدالهادى حسين المشتركة  مصطفى نصـير 3722.5127.55.5171575.5بسيونكـفر

سعد   67847 مصطفى محمد المشتركة  مصطفى نصـير 35.511.511.52.55.5121485بسيونكـفر
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عبدالنبى    67848 خالد عبدالفتاح بسيونى المشتركة  يوسف نصـير 34.516.5124.57.51614.566بسيونكـفر

البنا   67849 متولى محمود المشتركة  يوسف نصـير 349.5103.55.511.51366.5بسيونكـفر

عماره   67850 يوسف محمود المشتركة  يوسف نصـير 28.57.56.53.57.51111.563.5بسيونكـفر
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عامر   67851 محمد احمد المشتركة  اسماء نصـير 35.511107.57.515.513.565.5بسيونكـفر

الصعيدى   67852 عبدالعال السيد المشتركة  اسماء نصـير 30.5215.57.57.514.51676.5بسيونكـفر

الشرشابى   67853 محمد طلبه المشتركة  اسماء نصـير 35.52915.595192076.5بسيونكـفر

العقبى   67854 عبداللطيف عبدالنبى المشتركة  اسماء نصـير 34.524107.57.515.519.576بسيونكـفر

سعد   67855 عبدالمنعم محمد المشتركة  اسماء نصـير 297.57.5531012.566بسيونكـفر

عدالبر    67856 احمد محمد شحاته المشتركة  اميره نصـير 3528.5798.516.51986بسيونكـفر

الشرشابى   67857 محمد صبحى المشتركة  اميمه نصـير 24105.542914.566بسيونكـفر

نصير   67858 عبدالفتاح محمد المشتركة  امينه نصـير 279752.5101875.5بسيونكـفر

الصلحاوى   67859 عبدالعزيز ابوالعنين المشتركة  ايمان نصـير 3828.51913.51219.51886.5بسيونكـفر

الحشاش    67860 سلمه عبدالل سلمه المشتركة  ايمان نصـير 3423.56.58516.51976.5بسيونكـفر

الشرشابى   67861 محمد عزت المشتركة  ايمان نصـير 39.53016.599202076.5بسيونكـفر

المحلوي   67862 اسماعيل رضا المشتركة  ايه نصـير 31.520.557.55.513.52086.5بسيونكـفر

ربيع    67863 محمد شعبان حسنى المشتركة  حسناء نصـير 31.5176531618.576.5بسيونكـفر

بدوى    67864 السيد ابراهيم المشتركة  حنين نصـير 3220.53.58.5312.518.586.5بسيونكـفر

مكرم   67865 محمد عبدالله المشتركة  دولت نصـير 3518.512.57.55.517.516.586.5بسيونكـفر

ربيع    67866 محمد شعبان محمد المشتركة  رحمه نصـير 36.52210.5117.519.51896.5بسيونكـفر

الطراوى    67867 عبدالنبى عبدالنبى سليمان المشتركة  روان نصـير 3927.518.512132018.586.5بسيونكـفر

الغنام    67868 ابراهيم عيد رجب المشتركة  ريم نصـير 34.527.51111.5819.51776.5بسيونكـفر

بحبح    67869 محمد طه محمد المشتركة  سهيله نصـير 241549.55.51418.575.5بسيونكـفر

ابوالخير   67870 عبدالرافع حلمى المشتركة  شريفه نصـير 38.529131211.514.51786بسيونكـفر

حجازى   67871 جبر عوض المشتركة  شهد نصـير 3621.51512.511.519.515.565بسيونكـفر

المزين    67872 عيسوى شحاته على المشتركة  علياء نصـير 3419.510129.51313.575بسيونكـفر

بخاتى    67873 الدين محى سعد المشتركة  فرحه نصـير 25.515.5610.54.59.51286بسيونكـفر
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عبدالبر    67874 عبدالمغنى رجب منصور المشتركة  منار نصـير 39.52916128.5201976بسيونكـفر

البدوي   67875 حامد اسماعيل المشتركة  منه نصـير 30.520.57.511.57.514.51473بسيونكـفر

مرسى     67876 احمد على عبدالواحد الله المشتركة  منه نصـير 39.53019.514.514.5201798.5بسيونكـفر

عيد   67877 محمد محمد المشتركة  منه نصـير 39.53019129.519.513.597بسيونكـفر

الزهرى   67878 عبدالرحمن عبدالناصر المشتركة  مها نصـير 38.52915.513.513181475بسيونكـفر

مدكور    67879 قاسم شعبان احمد المشتركة  نجوى نصـير 27.5156.5107.51111.573.5بسيونكـفر

شاهين   67880 فتوح محمد المشتركة  نورهان نصـير 372914.51513.518.51575بسيونكـفر

ربيع   67881 سعيد اسامه المشتركة  نيره نصـير 32.59.5510.52.581375بسيونكـفر

الشيخ   67882 محمود محمد المشتركة  هاجر نصـير 3724.51713.57.518.515.575بسيونكـفر

الصلحاوى   67883 ابراهيم عبدالله المشتركة  هبه نصـير 39.527.518.514.514.75201975.5بسيونكـفر

الدالى   67884 عبدالباسط محمد المشتركة  هبه نصـير 392919.751414.519.52085.5بسيونكـفر

عبدالبر    67885 عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز المشتركة  هدير نصـير 38.525.518.5151118.51776بسيونكـفر

الحنفى   67886 سعد محمد المشتركة  هند نصـير 37.525.514.5127.51715.585بسيونكـفر

عبدالخالق   67887 شحاته عادل المشتركة  وفاء نصـير 39.5301912.511.52017.575بسيونكـفر

الغنام   67888 عبدالباسط محمد المشتركة  ابراهيم ع 327107.5214.51466بسيونشـفـا

شرباش   67889 احمد ابراهيم المشتركة  احمد ع 27121087.516.51577.5بسيونشـفـا

دياب   67890 محمد خليفه المشتركة  احمد ع 23.5813861814.573بسيونشـفـا

يوسف   67891 فكيه سالم المشتركة  احمد ع 35.516139.5101914.577بسيونشـفـا

ابوالعطا   67892 محمد عبدالعزيز المشتركة  احمد ع 269.5105.53.51615.567بسيونشـفـا

الشامى   67893 محمد عبداللطيف المشتركة  احمد ع 36.511118.53.51714.567بسيونشـفـا

بلتاجى   67894 شعبان عبدالناصر المشتركة  احمد ع 37272014.51219.751669بسيونشـفـا

نجم   67895 عطيه عماد المشتركة  احمد ع 289129.54.5141466بسيونشـفـا

داود   67896 ابراهيم ماهر المشتركة  احمد ع 3721.51411918.51468.5بسيونشـفـا
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المالح   67897 شعبان السيد المشتركة  شعبان ع 3624.519.57.5819.51668.5بسيونشـفـا

الغنام   67898 شفيق النميرى المشتركة  ضياء ع 23.51155.52.51515.578بسيونشـفـا

منصور    67899 اسماعيل عبدالرحيم اسماعيل المشتركة  عبدالرحمن ع 372519.514.514.519.515.578.5بسيونشـفـا

الغنام   67900 عبدالعليم نبيل المشتركة  عبدالله ع 3012.5129.5818.51668.5بسيونشـفـا

حجاب    67901 عبدالباسط كمال محمد المشتركة  كمال ع 39.53019.514.5152017.578.5بسيونشـفـا

العربى    67902 السيد احمد ابراهيم المشتركة  محمد ع 208.51031.51412.568.5بسيونشـفـا

جبر   67903 عبدالعليم جمال المشتركة  محمد ع 297105.52.516.515.548بسيونشـفـا

النجار   67904 احمد حسنى المشتركة  محمد ع 228.57.56218.516.558.5بسيونشـفـا

ندا   67905 عيد رجب المشتركة  محمد ع 341616.5118.518.516.558.5بسيونشـفـا

الفوال   67906 فؤاد سمير المشتركة  محمد ع 3281058.561772بسيونشـفـا

الفوال   67907 سيداحمد شحاته المشتركة  محمد ع 30.55.573.510.511.59.557بسيونشـفـا

ندا   67908 السيد عونى المشتركة  محمد ع 3826.51915152016.588.5بسيونشـفـا

ايوب   67909 زكى محمود المشتركة  محمد ع 4.521.51.51455.5واحد14.5بسيونشـفـا

غازى   67910 يحيى ياسر المشتركة  محمد ع 24.5631.59.54.517.565بسيونشـفـا

داود   67911 محمود ابراهيم المشتركة  محمود ع 29777.5816.51266بسيونشـفـا

الشامى   67912 عبدالرحمن عبدالرحمن المشتركة  محمود ع 31.59.511.57.51114.51768بسيونشـفـا

نجم    67913 محمد عبدالمعبود محمد المشتركة  محمود ع 37.516.511.57.512.519.51477بسيونشـفـا

منصور   67914 عبدالرؤف عبدالناصر المشتركة  مصطفى ع 3519.516.5121319.51485.5بسيونشـفـا

الشافعى   67915 احمد محمد المشتركة  مصطفى ع 3519.5181010.518.51267بسيونشـفـا

دياب    67916 محمد احمد سيد المشتركة  مؤمن ع 29.510103.511.51214.556بسيونشـفـا

الغنام   67917 حمدى ايمن المشتركة  هانى ع 336.5691213.515.555.5بسيونشـفـا

الغنام   67918 فهمى محمد المشتركة  اسلم ع 36.527.51913.514.7519.518.556.5بسيونشـفـا

ابوطاحون   67919 محمود كمال المشتركة  اسماء ع 38.523.51914.514.75201675.5بسيونشـفـا
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الزغبى    67920 ابراهيم احمد محمد المشتركة  اسماء ع 3512.56.57.51416.518.547بسيونشـفـا

عمارة   67921 على محمد المشتركة  اسماء ع 38261712.514191886بسيونشـفـا

الصعيدى   67922 على ناصر المشتركة  اسماء ع 3726.5181015191656بسيونشـفـا

البهوتى   67923 ابراهيم اسماعيل المشتركة  امانى ع 37.52619.513.5152016.585.5بسيونشـفـا

الجندى   67924 مصطفى السباعى المشتركة  اميره ع 38.529201515201599.5بسيونشـفـا

خيرالله   67925 نبيه عبدالمنعم المشتركة  ايه ع 393019.514.5132015.588بسيونشـفـا

النجار    67926 عبدالمجيد فوزى عطيه المشتركة  ايه ع 39.5302014.515201877.5بسيونشـفـا

القاضى   67927 كمال ايمن المشتركة  بسمله ع 39.5292014152016.587.5بسيونشـفـا

القاضى   67928 كمال ايمن المشتركة  بسنت ع 3823.52013.514.52014.596.5بسيونشـفـا

ابوشهله   67929 مغاورى عماد المشتركة  تغريد ع 206622.54.51552بسيونشـفـا

الرصاصى   67930 فهمى هانى المشتركة  حبيبه ع 4.510.553.5واحد26.51051.5بسيونشـفـا

الشاذلى   67931 عبدالله محمد المشتركة  دنيا ع 372617.5129.519.512.586بسيونشـفـا

عطا   67932 محمد احمد المشتركة  دينا ع 36.515107.5814.515.585.5بسيونشـفـا

ابوشهله   67933 عيد عبدالله المشتركة  دينا ع 34.59.5102.5311.51675بسيونشـفـا

دياب   67934 شعبان وليد المشتركة  دينا ع 29.55.564.52.58.51355بسيونشـفـا

دياب   67935 محمد محمود المشتركة  رانيا ع 3211.565.55.510.51175بسيونشـفـا

دياب    67936 شفيق فتوح محمد المشتركة  رغد ع 393018.514.515201678.5بسيونشـفـا

الديهى   67937 سيداحمد جمال المشتركة  رنا ع 2918164.55.25121693.5بسيونشـفـا

البهوتى   67938 احمد احمد المشتركة  ساره ع 372818.513.51519.51869.5بسيونشـفـا

الشافعى   67939 اسماعيل اسماعيل المشتركة  شروق ع 3110.572.52.55.513.573.5بسيونشـفـا

الزمرانى   67940 محمود السيد المشتركة  شيماء ع 35.525.516.512.512.519.51799.5بسيونشـفـا

شرباش    67941 عبدالواحد عبدالتواب سمير المشتركة  شيماء ع 34.522.51512.51218.515.589بسيونشـفـا

شعبان   67942 السيد عطيه المشتركة  شيماء ع 393019.751515202089.5بسيونشـفـا
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عماشه   67943 حسين محمد المشتركة  عبير ع 319.510.57.5413.513.541.5بسيونشـفـا

الغنام   67944 حمدى علء المشتركة  عل ع 30.512.510.51111.516.51672بسيونشـفـا

سلطان   67945 كمال علء المشتركة  عل ع 38.53016.510.51117.51663.5بسيونشـفـا

السعدنى   67946 محمود عادل المشتركة  فرحانه ع 31914.582.51214.575بسيونشـفـا

عياد   67947 عوضجرجس المشتركة  مريم ع 3612.51412.511.5182087بسيونشـفـا

البهوتى    67948 حمد اسامه الله المشتركة  منه ع 352419131118.515.556.5بسيونشـفـا

الغنام     67949 محمد بدوى محمد الله المشتركة  منه ع 242.563.5513.51663بسيونشـفـا

ابوحمزه   67950 محمد شعبان المشتركة  منه ع 2423.52.53.59.51365بسيونشـفـا

البهوتى   67951 احمد ابراهيم المشتركة  منى ع 327.5643.510.514.562بسيونشـفـا

عماره   67952 على عبدالعال المشتركة  نجاه ع 33.516125.57.513.515.563بسيونشـفـا

جبر   67953 محمد ابراهيم المشتركة  نجوى ع صفر2912175.53.751315.57بسيونشـفـا

البرى   67954 سعد سعيد المشتركة  نورهان ع 3828.518.511.59.518.515.563.5بسيونشـفـا

نحله   67955 احمد علء المشتركة  نورهان ع 38221311.51018.51665بسيونشـفـا

الصعيدى   67956 على محمد المشتركة  نورهان ع 372513.5118151673بسيونشـفـا

نجم   67957 سلطان محمد المشتركة  هبه ع 38.523.517.5121119.51775بسيونشـفـا

عبدالبر   67958 ابوالفتوح جمال المشتركة  ولء ع 371510.5111115.515.572.5بسيونشـفـا

قنابر    67959 ابواليزيد ابراهيم حسن المشتركة   ابراهيم ع النجار 3416.514.512.58.517.515.572.5بسيونكوم

عاشور    67960 السيد ابراهيم محمود المشتركة   ابراهيم ع النجار 35.512.5138.51017.51565بسيونكوم

عبدالفتاح   67961 ابراهيم اسماعيل المشتركة   احمد ع النجار 3015108.591710.555بسيونكوم
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الجميزى    67962 ابواليزيد محمد انور المشتركة   احمد ع النجار 3010.510117.518.515.555بسيونكوم

ابراهيم    67963 محمد صبحى ايمن المشتركة   احمد ع النجار 27.55.5104.57.515.51365بسيونكوم

حسن    67964 عبدالسلم احمد ايهاب المشتركة   احمد ع النجار 351510.58.510.517.511.565بسيونكوم

الفقى    67965 حافظ عياده بلل المشتركة   احمد ع النجار 319.511891611.562.5بسيونكوم

العويله    67966 عبدالقادر محمود جابر المشتركة   احمد ع النجار 335.510.510.58.516.51165بسيونكوم

الغنام   67967 محمود حسام المشتركة   احمد ع النجار 281112.511.51018.510.565بسيونكوم

عبدالسلم    67968 بسيونى فرج رضا المشتركة   احمد ع النجار 37.52919.7514.5152015.576بسيونكوم

الجوهرى   67969 محمد عمر المشتركة   احمد ع النجار 36.51614.510101712.555بسيونكوم

فرج   67970 محمود فرج المشتركة   احمد ع النجار 25.54534.516.511.565بسيونكوم

صالح    67971 علوانى مجاور فوزى المشتركة   احمد ع النجار 30.5711.58.57.517.512.583بسيونكوم

غلم    67972 على عطيه محمد المشتركة   احمد ع النجار 2911108.57.5161472.5بسيونكوم

كدش    67973 العقاد محمد مؤمن المشتركة   احمد ع النجار 308.5454171453.5بسيونكوم

الضببى    67974 عبدالعاطى السيد اسماعيل المشتركة   السيد ع النجار 24.511.5127.57.517.513.553.5بسيونكوم

ابوالحسن    67975 صادق محمد عوض المشتركة   ايهاب ع النجار 33.515.51398191653.5بسيونكوم

كدش    67976 صلح كامل محمد المشتركة   جميل ع النجار 35.512.51311.510.52010.565بسيونكوم

غلم    67977 السيد سالم السيد المشتركة   حسام ع النجار 37.524.519.7514152012.565بسيونكوم

صقر   67978 الشناوى خميس المشتركة   حسام ع النجار 21.510758.57.515.585بسيونكوم

شتيوى   67979 حسن صلح المشتركة   خالد ع النجار 28.5611.57.598.51575بسيونكوم

جريدة    67980 فتوح سعد ياسر المشتركة   زياد ع النجار 32.58105.757.55.51473.5بسيونكوم

الشاعر   67981 يوسف يوسف المشتركة   عاطف ع النجار 22.510117.57.56.514.575بسيونكوم

الملح    67982 جبر عبدالحميد اشرف المشتركة   عبدالحميد ع النجار 208107.57.5913.565بسيونكوم

البلتاجي    67983 فرحات فتحى سعد المشتركة   عبدالحميد ع النجار 32.510107.57.58.514.565بسيونكوم

صالح    67984 علوانى محمد محمود المشتركة   عبدالرحمن ع النجار 3487.57.57.511.515.585بسيونكوم
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الجميزى    67985 جاد عبدالعزيز جاد المشتركة   عبدالعزيز ع النجار 39291915152019.575بسيونكوم

سالم   67986 عبدالقادر فايز المشتركة   عبدالقادر ع النجار 29.5151010.57.59.513.575بسيونكوم

امام    67987 منصور عزت وليد المشتركة   عزت ع النجار 1513.565غـ3028.5711.5بسيونكوم

البنا   67988 عيسوى خالد المشتركة   عصام ع النجار 229.57.59.58.57.512.565بسيونكوم

مسرجة   67989 عبدالعزيز عبدالرحمن المشتركة   علء ع النجار 291511109.5915.565بسيونكوم

عبدالحليم    67990 متولى رمضان متولى المشتركة   علء ع النجار 26.515107.599.515.565بسيونكوم

غلم    67991 السيد على عبدالرحمن المشتركة   على ع النجار 3012107.599.514.573.5بسيونكوم

الضلع   67992 بسيونى عماد المشتركة   عمر ع النجار 26.51010.57.591216.565بسيونكوم

موسى    67993 عبدالعزيز محمد خالد المشتركة   عمرو ع النجار 3412.5117.5814.51785بسيونكوم

الخولى    67994 اسماعيل عيسوى وليد المشتركة   عيسوى ع النجار 371913.513131718.565بسيونكوم

الدرينى    67995 احمد احمد محمد المشتركة   فارس ع النجار 269108.546.512.582بسيونكوم

شعبان    67996 السيد حسن محمد المشتركة   ماجد ع النجار 301814.510.57.513.51475بسيونكوم

مسرجه    67997 عبدالرحمن عبدالعزيز احمد المشتركة   محمد ع النجار 32.5126.5113.58.51275بسيونكوم

خليل    67998 السيد محمد ايمن المشتركة   محمد ع النجار 3422101010.5141483بسيونكوم

ابوفاطمة    67999 يوسف احمد ذكى المشتركة   محمد ع النجار 35.5241111.510.513.51373بسيونكوم

ابراهيم    68000 محمد صبحى ربيع المشتركة   محمد ع النجار 341811.513121512.563بسيونكوم

غانم   68001 يوسف رضا المشتركة   محمد ع النجار 36.52112.51414.751515.595بسيونكوم

عاشور    68002 عبدالفتاح درويش عبدالفتاح المشتركة   محمد ع النجار 36.5251214.5151516.595.5بسيونكوم

ابوجريدة    68003 فتوح ابراهيم فتوح المشتركة   محمد ع النجار 37.5201113111014.593.5بسيونكوم

الجوهرى   68004 عبدالحليم كمال المشتركة   محمد ع النجار 351810129.5111385بسيونكوم

قنابر    68005 محمد نبيه نبيه المشتركة   محمد ع النجار 23194.512.58.5411.585بسيونكوم

الدين    68006 جمال بسيونى محمد المشتركة   محمود ع النجار 382917.51514.51915.585بسيونكوم

الجوهرى    68007 عثمان ابراهيم محمد المشتركة   مصطفى ع النجار 27.51647.597.51085بسيونكوم
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جوهر    68008 عبدالعاطى عطيه احمد المشتركة   معتز ع النجار 3123119.55.514.514.583.5بسيونكوم

شبانه    68009 على السيد خالد المشتركة   ناصر ع النجار 261769.57.5101275بسيونكوم

قنابر   68010 بكر ابواليزيد المشتركة   وليد ع النجار 25.5176.59.54.591285بسيونكوم

غيضان    68011 محمود حسن محمد المشتركة   يوسف ع النجار 30181085101683.5بسيونكوم

سالم    68012 السيد عبدالحليم ناجى المشتركة   يوسف ع النجار 31.52415.51213.518.51483.5بسيونكوم

قريش   68013 ابراهيم شبل المشتركة   اسماء ع النجار 361912.5111113.51855بسيونكوم

الجوهرى    68014 محرم محمد خالد المشتركة   الء ع النجار 35.51916.513.513.517.51873.5بسيونكوم

النواساني    68015 بسيونى صبرى على المشتركة   الء ع النجار 38201914.5142018.583.5بسيونكوم

قطب    68016 محى قطب مدحت المشتركة   امل ع النجار 29.51513137.59.518.585.5بسيونكوم

ابراهيم     68017 طاهر ماجد محمد طاهر المشتركة   امنيه ع النجار 30.51710.511.57.591885.5بسيونكوم

البنا    68018 محمد خيرى محمد المشتركة   امنيه ع النجار 241110147.5101587بسيونكوم

خليفة    68019 عبدالعزيز سعيد ماهر المشتركة   ايه ع النجار 362619.7514.513.519.51787بسيونكوم

غيضان    68020 محمود حسن محمد المشتركة   بسمله ع النجار 37.5282014.51319.519.597.5بسيونكوم

طرطيرة    68021 محمد وجيه محمد المشتركة   حسناء ع النجار 37.52819.514.5152018.597.5بسيونكوم

عوض   68022 عبدالمولى صبحى المشتركة   حنان ع النجار 382719.514.5152018.598بسيونكوم

مرسي    68023 حسن مرسى ماهر المشتركة   حنان ع النجار 37.52819.7515152018.597.5بسيونكوم

ابراهيم    68024 محمد احمد ابراهيم المشتركة   خلود ع النجار 34.5191114.512161887.5بسيونكوم

الفقي    68025 الدين تاج خالد المشتركة   خلود ع النجار 34.52617.51512.516.517.599بسيونكوم

عامر    68026 محمود مصطفى صبحى المشتركة   خلود ع النجار 32.51613139131997بسيونكوم

النحراوي    68027 محمد محمد رمضان المشتركة   دينا ع النجار 341617.511.57.5131896.5بسيونكوم

عبدالرحمن    68028 ابوالعنين فوزى ابوالعنين المشتركة   رانيا ع النجار 37.53019.51415201998بسيونكوم

علي    68029 بسطويسى اسماعيل محمد المشتركة   رحمه ع النجار 37.5241714.511.51918.598.5بسيونكوم

جمعة    68030 على السيد على المشتركة   رنا ع النجار 36.52517.515141918.588بسيونكوم
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شتيوى    68031 محمد حسن حسن المشتركة   روان ع النجار 372619.51513201698.5بسيونكوم

حمد    68032 ابراهيم احمد مصطفى المشتركة   روجين ع النجار 37261815152019.598.5بسيونكوم

الغنام    68033 اسماعيل محمود هانى المشتركة   روزان ع النجار 31.5231813.512.516.51597بسيونكوم

قنابر    68034 اسماعيل فوزى سامح المشتركة   ساره ع النجار 362315.51413.517.51696.5بسيونكوم

البيومي    68035 عبدالعزيز عيسى سمير المشتركة   سالى ع النجار 362916.514111918.596بسيونكوم

عاشور    68036 السيد بسيونى وحيد المشتركة   سلوى ع النجار 28.52516.51312181887.5بسيونكوم

الجوهري    68037 عبدالحميد عزت محمد المشتركة   سوسن ع النجار 37291714.51218.517.597.5بسيونكوم

النحراوى    68038 محمد عباس صلح المشتركة   شهد ع النجار 25155.55.57.5138.596.5بسيونكوم

الملح    68039 جبر عبدالحميد ماهر المشتركة   شهد ع النجار 29171212.59171397بسيونكوم

شاهين    68040 محمد على جمال المشتركة   شيماء ع النجار 28.5185.57.54.513.51695بسيونكوم

الغنام    68041 على ابراهيم رمضان المشتركة   عايده ع النجار 35.5181813.55.517.518.596بسيونكوم

العربي    68042 قاسم عبدالمنيس ياسر المشتركة   عل ع النجار 29.51612.5148.51917.597بسيونكوم

عاشور    68043 السيد قطب محمد المشتركة   علياء ع النجار 39.53019.51515201995بسيونكوم

قنابر     68044 محمود العابدين زين فايز المشتركة   عهود ع النجار 16.591012417.515.586.5بسيونكوم

ادريس    68045 محمد فوزى رجب المشتركة   فاطمه ع النجار 36.52818.514101917.586بسيونكوم

ابوشنب    68046 السيد سعد صبرى المشتركة   فوزيه ع النجار 36251714.511.518.51796بسيونكوم

شبانة   68047 احمد ابراهيم المشتركة   مديحه ع النجار 332513.51391619.595.5بسيونكوم

رياضحسين   68048 سيف المشتركة   مرام ع النجار 39.53019.51515201996بسيونكوم

الخولى    68049 محمد عبدالرحمن محمد المشتركة   مرفت ع النجار 34.52212.51410.5191886.5بسيونكوم

قنابر     68050 اسماعيل شحاته اسماعيل الله المشتركة   منه ع النجار 37.52013.514.512191897بسيونكوم

سالم    68051 كمال خالد الله المشتركة   منه ع النجار 511.585.5نصف2110.552بسيونكوم

المزين    68052 فرحات عطيه سمير المشتركة   منه ع النجار 35.5261712.511181685.5بسيونكوم

شنيشن    68053 عبدالرحمن رفعت عبدالرحمن المشتركة   منه ع النجار 332117.512.510.519.517.575.5بسيونكوم
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قنابر     68054 الدين تاج اسماعيل بكر المشتركة   ميرهان ع النجار 3629.51911.512.519.7516.577.5بسيونكوم

الغنام    68055 على ابراهيم رمضان المشتركة   ناديه ع النجار 37.52819.514.514.5201877.5بسيونكوم

الدين     68056 جمال عبدالفتاح السيد عادل المشتركة   نجاه ع النجار 30.52019.512819.51677.5بسيونكوم

قنابر    68057 السيد حلمى حسان المشتركة   ندى ع النجار 38.53019.7513.5152016.578بسيونكوم

غلم    68058 على محمد صبحى المشتركة   نرمين ع النجار 251811.5107.516.51068بسيونكوم

صقر    68059 سيداحمد محمد محمد المشتركة   نسرين ع النجار 32.518151313.519.51868بسيونكوم

التراس    68060 يوسف حلمى احمد المشتركة   نعمه ع النجار 362415.512131915.577.5بسيونكوم

الجوهرى    68061 عثمان ابراهيم منير المشتركة   نورا ع النجار 362714.5121219.517.567بسيونكوم

صقر    68062 محمد ابوالعزم رمضان المشتركة   نورهان ع النجار 29.51811.513.51318.51887.5بسيونكوم

غانم    68063 ابراهيم ابراهيم فرج المشتركة   هبه ع النجار 36281912.512.5201868بسيونكوم

دنش    68064 يوسف محمد احمد المشتركة   هدى ع النجار 3629.5141311191678بسيونكوم

عاشور    68065 اسماعيل على اشرف المشتركة   هدى ع النجار 36.526201314201778بسيونكوم

حنجل    68066 ابراهيم محمد جمال المشتركة   هدى ع النجار 36.52717.512.5919.51765بسيونكوم

فوده   68067 احمد طارق المشتركة   هناء ع النجار 231110117.5171367بسيونكوم

النجار    68068 محمد حافظ هانى المشتركة   هند ع النجار 231510117.517.512.577بسيونكوم

العويله    68069 عبدالقادر خميس محمد المشتركة   هيام ع النجار 31.51111.5129.516.514.567بسيونكوم

الشامي    68070 حسن جبر ايمن المشتركة   ولء ع النجار 34.51114137.517.513.586.5بسيونكوم

البوشى    68071 حسن نبيل هانى المشتركة   ولء ع النجار 3824171311.519.51877بسيونكوم

حسين   68072 محمود ابراهيم 28.5271611.57.51813.552.5بسيونابراهيم

حجاب   68073 ابراهيم محمد 20.52913.5117.516.51062.5بسيونابراهيم

يوسف   68074 ابراهيم محمد 272912.51481814.553بسيونابراهيم

عويس   68075 احمد اشرف 19287.5147.518.51155بسيوناحمد

خطاب    68076 احمد شحاته اشرف 342711.513.59.516.51055بسيوناحمد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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النشرتي   68077 رجب الصاوى 24261012.58.5151163بسيوناحمد

راضي   68078 عباس رزق 23241011.57.5141253.5بسيوناحمد

عويضة   68079 اسماعيل سعيد 322614.513.57.516.514.562.5بسيوناحمد

حسين   68080 محمد سعيد 11197.5105.5101153بسيوناحمد

حسين   68081 محمود سليمان 38.529191515201663.5بسيوناحمد

ابوحمزة   68082 ابواليزيد شعيان 17.5271013.57.5151062.5بسيوناحمد

عمارة   68083 عبدالحميد عادل 252810.5147.516.512.563بسيوناحمد

شاهين   68084 عبدالفتاح عبدالحميد 16.52712.514.75817.51363بسيوناحمد

الشناوى   68085 احمد مجدى 332715.51511191662.5بسيوناحمد

عيد   68086 شحاته محمد 392919.513151917.563بسيوناحمد

حسين   68087 شعبان محمد 272815151117.511.573.5بسيوناحمد

ابوطالب   68088 السيد صبرى 352812.513.510.51715.553.5بسيونادم

حسين   68089 قطب جمال 362913.512.510.516.514.563.5بسيونامير

صقر   68090 انور اشرف 322914.511.58151463بسيونبدر

شبارة   68091 عمر كرم 373017.513.59.51813.553بسيونبدر

حسين   68092 محمد جابر 32.5271512.57.517.51363بسيونجمال

مكى   68093 محمد رأفت 28.5221037.514.58.553بسيونخالد

حسين   68094 فهمى احمد 362313.58.51116.515.552.5بسيونخليفه

ابوحميدة   68095 رمضان على 372317.5111118.514.563بسيونرمضان

ماضي   68096 نصر محمود 35.52215.59.59.518.51365بسيونصلح

نصر   68097 الشعراوى محمد 372418.5810.52016.555بسيونعبدالرحمن

حجاب   68098 وجيةعبدالباسط محمد 29201298.517.511.562بسيونعبدالعليم

سلم   68099 محمود عيد 3519137.57.5191663.5بسيونعبدالله

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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ابوحميدة   68100 حموده محمد 24181043.514.510.562.5بسيونعبدالله

الطايش   68101 محمد حسين 2711.51034.5189.553.5بسيونعلء

يحى   68102 مرسى عادل 29.526.513.597.5181665بسيونعمر

عيد    68103 شعيشع السيد عيد 3123.51097.5161443بسيونعمر

عيد   68104 عيد خالد 372714.511.512.518.517.565بسيونعمرو

عيد   68105 طه سعيد 3524.512.58.512.5181573.5بسيونعمرو

شلبى   68106 اسماعيل ابراهيم 36.52413.5109181363بسيونفارس

على   68107 عبدالخالق احمد 3827.515.513.5151915.562.5بسيونكريم

ابوطالب   68108 عبدالهادى شرف 2916.575.55.51312.562.5بسيونكريم

درويش   68109 عبدالحميد عبدالحكيم 39.529.519.515152016.573بسيونكريم

حواش   68110 رجب محمد 26.524.57.567.513.51575بسيونكريم

الله    68111 عطا اسماعيل اسماعيل 2521.5105.55.5151765بسيونمحمد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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جعفر   68112 محمد السيد 28.5261097.51514.555بسيونمحمد

عيد   68113 محمد حسن 26167.55.52141353.5بسيونمحمد

الحوشى    68114 محمد عبدالنبى خيرى 31231887.51814.587بسيونمحمد

السيسى   68115 حامد زكى 3526.5171112191059بسيونمحمد

عيد   68116 محمد سامح 3723.5171112.519.51457بسيونمحمد

العداوي   68117 محمد شعبان 33281611.56.51815.5910بسيونمحمد

درويش   68118 بسيونى صبحى 352615.58.57.5181757بسيونمحمد

حواش    68119 قطب محمد عزت 34.526.514.59.57.5161456بسيونمحمد

شعبان   68120 شعبان على 33.52113.584.5171356.5بسيونمحمد

التراس   68121 محمد كريم 362417.510.59.5191556.5بسيونمحمد

ابوطالب   68122 حامد مصطفى 20.52410.58.5917.59.558بسيونمحمد

هموس   68123 محمد مصطفى 38.52919.51514.52014.558بسيونمحمد

السيسى   68124 شعبان وائل 3923.519.512.51319.51148.5بسيونمحمد

منصور   68125 على وليد 38.527.519.7511.511.519.513.558.5بسيونمحمد

حسين   68126 ذكى اشرف 37.529191412.518.51378بسيونمحمود

شاهين    68127 محمد السطوحى محمد 352616.59.51018.512.547بسيونمحمود

ابوطاحون   68128 عبدالسميع محمد 392818141319.518.546.5بسيونمحمود

حسين   68129 محمود محمد 352513.513.5141911.566بسيونمحمود

بعيبر   68130 شعبان احمد 38.529201515201749.5بسيونمصطفى

الحنفي   68131 محمد البهى 24.515106.5814.56.546بسيونمصطفى

عبدالكريم   68132 حسن السيد 9.511.56.568103.546بسيونمصطفى

الطايش   68133 حسن مراد 37.5291511.511.52010.557بسيونمصطفى

ابوطالب   68134 احمد محمود 2615.543.57.57.58.553بسيونمؤمن

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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هموس   68135 محمد محمود 362619.5131016.513.567بسيونمؤمن

المزين   68136 نصر الحسينى 34251910.5917.51546.5بسيوننصر

ابوطالب   68137 احمد احمد 37.5291914.512.5191565.5بسيونهشام

شاهين   68138 عبدالمنعم محمد 2625171312.25181662بسيونهشام

عماره   68139 سعيد سعد 24.52513.511.551610.553بسيونيوسف

الفتيانى   68140 يوسف صابر 35291012.57.51913.542.5بسيونيوسف

صقر   68141 خليل محمد 3329101291916.553بسيونيوسف

شلبى   68142 ذكى محمد واحد27191547.515167بسيونيوسف

حسين   68143 صبحى محمد 35.529.5181212.518.51553.5بسيونيوسف

شعيشع   68144 عبدالعزيز فوزى 2519.514.57.55.515.512.575بسيوناسراء

الطوبجى   68145 ابراهيم ابراهيم 3619.516.547.5141273.5بسيوناسلم

يحيى   68146 محمد صبحى 34.52416.5912181766بسيوناسماء

هموس   68147 عبدالباسط عبدالله 36.5261812.51519.518.576.5بسيوناسماء

حسين   68148 محمود كامل 39.53020151519.520710بسيوناسماء

منصور   68149 القطب محمد 3521.518.512.511181786بسيوناسماء

درويش   68150 كامل محمد 362317.510.59.51816.576.5بسيوناسماء

الجندي   68151 محمد جمال 291718.59.59.5161676.5بسيونالء

شاهين   68152 محمد جمال 39.52919.513.5152017.587بسيونالء

ابوطالب   68153 احمد محمد 3019189.59.517.516.587بسيونالء

حسين   68154 حسن محمد 383019.7514152017.576.5بسيونالء

خطاب   68155 محمد محمد 38.5301714.51519.751786بسيونالء

درويش   68156 ممدوح محمد 3328713.51117.519710بسيونالء

درويش   68157 كامل محجوب 3315.5131211.519.751979.5بسيوناميره

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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السيسى   68158 احمد محمد 27127.5981818.579.5بسيوناميره

ابوعريضة   68159 حامد احمد 38.5292014.5152019.5710بسيونايمان

حجاب   68160 محمد اشرف 29151610.57.518.519.5710بسيونايه

يحيى   68161 سيداحمد محمود 301818.59.57.518.519710بسيونايه

الشرقاوي   68162 احمد رضوان 281614.56816.51979.5بسيونحبيبه

شامة   68163 على صلح 34231410.5916.51779.5بسيونخلود

شلبي   68164 ذكى اشرف 29141813.59.751916.588بسيونداليا

مكى   68165 محمد عبدالقوى 27.515129.58.518.519.578بسيوندعاء

حليمة   68166 السيد ابراهيم 31.521139.58.5161969بسيونرحمه

ابوطالب   68167 محمد وليد 36.5241612.51119.519.5710بسيونرحمه

ابوالسعود   68168 ابراهيم احمد 38.52918.514.514.52019810بسيونرنا

ياسين    68169 السنوسى رجب احمد 352612.58.511.518.51979بسيونرنا

حسين   68170 محمد صلح 29.524.514.51010191979بسيونرنا

حواش   68171 جمعه الحسينى 3617.512.5108.51718.579بسيونرهف

الشناوى   68172 محمد محمد 3728.51914.515202079.5بسيونريم

مرعى   68173 الشناوى محمد 37.52517.512.511.5202079.5بسيونساره

محمد   68174 حسن محمد 382315128.52020710بسيونساره

درويش   68175 احمد محمد 39.52919.515152020710بسيونسندس

صقر   68176 ابراهيم منصور 39.5302014.515202079.5بسيونسهيله

النشار   68177 على اسامه 37.5251868.519.51865.5بسيونشروق

غانم   68178 عبدالقوى احمد 3821.518910.5191666بسيونشرين

ابوجليله   68179 محمد صبرى 3525.518.5109.5191666بسيونشهد

النجار   68180 مراد محمد 3929201514.5201977.5بسيونشهد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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عويضة   68181 فوزى محمود 26.517.575.52.517.51168.5بسيونشهد

عويضه   68182 اسماعيل جمال 2120.5447.518.55.567.5بسيونشيماء

هموس   68183 مصطفى خيرى 38.5291512.510.519.516.567.5بسيونضحى

راضى   68184 عبدالجيد عبدالرافع 3725.5121310.519.751777بسيونضى

مجاهد   68185 عبدالقادر نبيل 36.52514.512.513191677بسيونعبير

سلم   68186 محمد صلح 382815121019.51876بسيونعل

مطر   68187 عطيه محمد 33.52714.54.5418.513.567.5بسيونعل

صالح   68188 محمد شحاته 2722105.53.5181177.5بسيونعلياء

حسين   68189 حسن حسن 2215103417.513.566بسيونغاده

ابوطاحون   68190 جمعه انور 32.522.51684.516.513.566.5بسيونفاطمه

صقر   68191 محمد عبدالمنعم 3424.513.567.518.51567بسيونفاطمه

السيد   68192 احمد على 37281513.57.5181678بسيونفاطمه

خفاجة   68193 ابراهيم محمد 36.522119.55.51711.567.5بسيونفاطمه

محمد   68194 خليفه محمود 332612.59.57.51710.566.5بسيونفاطمه

هموس   68195 محمد على 24.523.510.55.57.513.513.578بسيونفايزه

هموس   68196 محمد عبدالله 39.5302015152017.579.5بسيونمروه

درويش   68197 على ياسر 27.527.51012.57.516.518.577.5بسيونمروه

ابوطاحون   68198 رمضان ابوالمجد 35.527.513.514.51116.517.579بسيونمريم

راضى   68199 عبدالفتاح محمد 3830201514.7519.7518.589.5بسيونمريم

ابوالسعود   68200 ابراهيم رضا 39301915152019.579.5بسيونمنار

حسين   68201 محمد حماده 32.522.511.513101518.576بسيونمنه

مكى   68202 ابراهيم رمضان 36.527.5141514.5191879بسيونمنه

عطاالله   68203 محمود محمد 282078.57.513.514.577.5بسيونناريمان

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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راضى   68204 على السيد 372517.51413.5201978.5بسيوننانسى

العنانى   68205 السيد رضا 3526181414.519.51979.5بسيوننانسى

قناوى   68206 قناوى محمد 3227.5107.55111977.5بسيوننانسى

درويش   68207 عبدالهادى ابراهيم 2924.5159.54.513.51978بسيوننجوى

الجزاوى   68208 عبدالله محمد 38.53018.515152019710بسيونندى

يحيى   68209 سعد محمود 333015128.5191979.5بسيوننوال

يحيى   68210 محمد على 39.53019.515152020710بسيوننور

يحيى   68211 مرسى عبدالصمد 383019.515152020710بسيوننورهان

عيد   68212 حسن فتوح 27.52110.589.591777بسيوننورهان

عطاالله   68213 محمود محمد 34.5251310.57.516.51979.5بسيوننورهان

باظة   68214 مصطفى رمضان 33.5291611.5819.519.5810بسيونهند

حسين   68215 صبحى مساعد 37.52919.515142016810بسيونولء

توفيق    68216 عبدالعزيز عبدالمنعم فتحى 39.53019.514.51519.520710بسيونيارا

ابوشليب   68217 عبدالرحمن اسامه العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 3727.513.512.51416.517.564شرق

عامر   68218 عادل محمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 18.51510249.5645شرق

السيد    68219 عبدالنبى مصطفى ابراهيم العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 34.520.51091115.51456شرق

عبدالقادر   68220 رمضان محمد العداديه    حبيبه نور كامل محمد طنطا الشهيد 13.523.51.51.510.5954.5شرق

ابوالخير     68221 ابراهيم عبدالله محمد مجدى العداديه    سلمى نور كامل محمد طنطا الشهيد 302.56.531.513.51846شرق

ابوزيد    68222 جالس محمد طارق العداديه    عصماء نور كامل محمد طنطا الشهيد 31.56105.551513.556شرق

محمود    68223 اسماعيل على سامح بنات  مريم ع طنطا الزهراء 37.527.512.514.512.518.51974شرق

خميس   68224 الششتاوى ياسر بنات  مها ع طنطا الزهراء 3421.513.587.5181966.5شرق

الضبع   68225 عبدالقوى وليد العداديه      ايناس أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 2911333151463.5شرق

البنا    68226 احمد محمد منصور المشتركة     محمد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3423.514.511.57.513.51054شرق

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد

إعدادى     .   أبالحداد ت الفيشاوى محمد عصام الشهيد
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البربرى   68227 محمد ابراهيم المشتركة     امنيه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 7.53.56.53.53.512.51062.5شرق

حسن    68228 رمضان جابر رمضان بنات  زينب العدادية طنطا دفره 382915.581019.52054.5شرق

طلبة   68229 راشد محمود المشتركة  مصطفى ع طنطا نفيا 2021.513.537.516.514.575.5شرق

ابومنا   68230 محمد ايهاب كة    مى المشتر ع بـر طنطا شـو 41554صفر2574.52شرق

البيومى    68231 رجب السيد شعبان المشتركه   السيده العداديه رقية طنطا السيدة 1817.5421.59.514.567.5شرق

غانم    68232 الششتاوى محمد الششتاوى المشتركه   هدير العداديه رقية طنطا السيدة 912.577.5واحد11164.52شرق

السيد    68233 محمود محمد محمود للبنين  عمرو العداديه طنطا طنطا 4.51045نصف11464غرب

وهبه   68234 حامد رضا بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية 2617.577.57.5131474غرب

بوادى   68235 مجاهد وحيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 37.52816.513142016.578غرب

الشنشورى   68236 مصطفى عادل ع       اسلم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 32181288.513.510.551.5غرب

الطور   68237 حسن محمد ع       ايمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2316.510.587.5121251.5غرب

حدوة   68238 حمدى السيد ع       حمدى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 2721127.581210.561.5غرب

الخطيب   68239 طه ابراهيم ع       زياد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 393019.51312.5201659غرب

المراكبي   68240 رمضان محمد ع       زياد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 362012.510.5815.51463.5غرب

السبرباوي   68241 طه محمد ع       عبدالرحمن مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.515.513.59.55.516.51462.5غرب

رضوان   68242 زكى حسنى ع       عبدالله مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 34.51512.5951613.552.5غرب

الشرقاوى   68243 الحسينى عطيه ع       مجدى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 35.516.51697.516.51052.5غرب

الشقره   68244 السيد ابوالمجد ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 28.5810.59.5517.51152غرب

التلوى   68245 فتحى صالح ع       يحيى مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3721.51613.5818.51066.5غرب

رجب   68246 السيد اسامه ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3119.514129191166.5غرب

اصلن   68247 ابراهيم اشرف ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 3515.5119.511181256.5غرب

صالح   68248 رجب محمد ع       يوسف مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 321714.5810.514.51744.5غرب

مقبل   68249 مصطفى رضا طنطا اميره 231051.52811.563.5غرب (   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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صالح    68250 محمد نجاح ماهر المحلة محمود 4.5غـ19.515غـ3120.55.512شرق

طعميه       68251 احمد محمد احمد مقبل     ريم محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 5.51353واحدصفر17.582.5شرق

ابواليزيد   68252 محمد محمد بنات   مريم ع زينب المحلة السيدة 33.529181412.5191287شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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حسن   68253 محمد سميح بنات   ندى ع زينب المحلة السيدة 27.5181713.57.5189.564.5شرق

الزيادى   68254 عبدالله رانى بنات   سدره ع عائشة المحلة السـيدة 3829.51811.57.517.51875شرق

العرسه   68255 يسرى محمد بنات   نغم ع عائشة المحلة السـيدة 342413.51313.5181877شرق

محمد    68256 عيد الشحات اسامه المشتركة  نهى ع المحلة سنبارة 7.54.510.554واحد694.5شرق

القطب    68257 احمد محمد احمد قريش هاجر المحلة صقر 126.541.531.51155شرق

بركات   68258 محمد سعيد بنين   يوسف ع عرابى المحلة أحمد 32.52210127.52016.588.5غرب

السلق     68259 السيد بدير العابدين زين بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 22.512.516.511.54181465.5غرب

شلبى    68260 محمد محمد محمد بنين    ادهم ع خليل الحى المحلة عبد 3630191414.52019.586غرب

راشد    68261 عبدالرازق طه على بنات     رحمه ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 2725.57137.511.51765غرب

الشرنوبى   68262 محمد محمد بنات     سلمى ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 21.523.5105.53.5913.565غرب

جاهين    68263 على ابراهيم عاطف بنات     ورد ع زهرة ابو محمد المحلة الشيخ 1819.54.53.52.57.510.554غرب

رزق   68264 محمد رضا المحلة احمد واحد16.58.54.52247.54غرب

السعدنى   68265 محمد السيد العدادية  محمود النشاء المحلة فصول 12152.544129.543.5غرب

الخميسي   68266 عبدالله محمد بنين  محمود الجديدة 17166841014.567.5سمنودسمنودالعدادية

ضحوة   68267 الشحات حسن بنين  احمد ع 29.521.516107.512.512.543سمنودالناصرية

جاد    68268 ابراهيم محمد رضا بنـشـيـل     مى عطا راضى بلتاجى هانى 8.557.541.56.513.564.5قطورالشهيد

السيد    68269 محمود عبدالعزيز رمضان الزيات احمد 28.516.516.55.54.513.51047كفر

الفخرانى   68270 شعبان سلمه للبنات  حبيبه العدادية الزيات ابيار 28.517.577.57.56.51558.5كفر

ابوزايد   68271 عبدالعظبم محمود الزيات علياء 11.57.55.57.51.52.55.555كفر

القمرى    68272 ابواليزيد اليزل سيف بنات  هاجر ع طنطا المنشاوى 185.5441.54.57.576.5شرق

على    68273 عبدالسميع حافظ مصطفى بنون  فتحى فريدع طنطا محمد 261278.5510.51062شرق

عبدالمحسن   68274 حامد حاتم بنون   فهد ع يوسف طنطا سيد 15157.57.54151354شرق

محمد   68275 مرسى سعيد بنون   مؤمن ع يوسف طنطا سيد 14544.5صفرواحد14.57.51.5شرق

أ   . ت فيالة كفر

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش

. أ    ت الكردى منشاة شهداء
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زيدان    68276 سليمان زكى سليمان بنات  منى ع طنطا العنانية 372318141019.517.576.5شرق

علم    68277 الدسوقى محمد ياسر طنطا زينب 31.523557.54.51386شرق المشتركة  /        العدادية سلم بدوى العزب محمد رجب مهندس اللواء
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سليمان    68278 محمود محمد سعيد للبنات   مريم العداديه الحديثة طنطا طنطا 32.524.5104.52.515.517.582غرب

سليمان    68279 محمود محمد سعيد للبنات   هاجر العداديه الحديثة طنطا طنطا نصف292710.54218177غرب

شعبان    68280 محمد محمد اسلم العداديه   عبدالرحمن العاص بن طنطا عمرو واحد36.584واحد133.53غرب

السكرى    68281 احمد الزغبى محمد مقبل     الء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد واحد24.593.53.53.57117شرق

الرجال    68282 سعد زكى عادل بنات   ساره ع خديجة المحلة السيدة 15151011.57.511.51567شرق

السمسار      68283 محمد مسعد الله بنات   منه ع عائشة المحلة السـيدة 17.56.5117.53.52453.5شرق

عثمان    68284 ابراهيم ابراهيم اسامه بنات     زيزى ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 33.521.5105.57.5141565.5شرق

اسماعيل   68285 صديق جمال جوده      عزه حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 14.51047.51.54.513.573شرق

جمعه    68286 على صلح عادل طاحون   اسراء عاطف وائل الزيات الشهيد 29.515612.57.51512.573.5كفر

عبدالناصر    68287 ابراهيم محمد اشرف المحلة مصطفى 19.511.510.510.5121811.555.5شرق

عامود     68288 محمد طه الدين سراج بنات   شروق ع عساس 2415.5148.57.512.51163.5سمنودميت

الملح    68289 على حسن على العداديه    ساره نور كامل محمد طنطا الشهيد 1514.546.5واحد19.584.54.5شرق

الملح    68290 على حسن على العداديه    نهله نور كامل محمد طنطا الشهيد 27176.57.521615.566.5شرق

الملح   68291 عبدالجواد طارق العداديه      احمد أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 31.524157.5414.513.554.5شرق

العطار    68292 السيد مصطفى محمد بنات  سلمى ع طنطا العنانية 2721105.5513.51147شرق

الدهشان   68293 بدر ابراهيم طنطا بدر 27.57131.551511.551.5شرق

البنهاوى    68294 كامل على السيد طنطا محمد 11.54.56.52498.552.5شرق

ابوالخير   68295 محمد طاهر طنطا محمد 12572313.58.541.5شرق

ابواليزيد   68296 عبدالنبى عمرو العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد نصف269113.568137شرق

الشيخ    68297 مصطفى ابراهيم مصطفى بنات  نعمات ع طنطا المنشاوى 201044.53814.566شرق

احمد   68298 الغريب احمد بنون  يوسف فريدع طنطا محمد 30.515108.57.516.511.543.5شرق

سرحان    68299 محمد عبدالملك سامى بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد 25.515105.55.514.5946شرق

على    68300 احمد نبيه ابراهيم بنون   نبيه ع يوسف طنطا سيد 19.516105.57.513.59.544.5شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

بنين   .    العدادية أ ت دفرة
بنين   .    العدادية أ ت دفرة
بنين   .    العدادية أ ت دفرة
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البارودى    68301 حسن محمود ابراهيم العداديه    رحمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 194.56.54211.5875.5شرق

الشول    68302 مصطفى رمضان ياسر العداديه    نورهان نور كامل محمد طنطا الشهيد 2125.54.51.513.511.564.5شرق

الدسوقى    68303 ابراهيم حمدى الله بنات  منه ع طنطا العنانية 302210107.51812.575شرق

جامع   68304 عبداللطيف محمد بنات  نيره العدادية طنطا دفره 31.54.553واحد942شرق

الجرب   68305 محمد هادى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 10.56443.58.55.544.5شرق

ابويوسف   68306 صبحى خالد للبنين  مؤمن العداديه طنطا طنطا 6.5غـ18.54.5غـ17.522710غرب

بيومى   68307 الزناتى محمد للبنات  فاطمه العداديه طنطا شونى 35.551.5واحدصفر13.523غرب

سنيور    68308 على عاطف الله بنات   منه ع خديجة المحلة السيدة 30211510.511.515.519.587.5شرق

الحناوى    68309 طه بدير يونس الساسى    امجد للتعليم بنين العمال المحلة مدينة 18177.512.52.58.51454.5غرب

غالى    68310 امين احمد هشام حرحش   داليا صبحى احمد المحلة الشهيد 35.515.5128.57.515.51464.5غرب

ابويمن   68311 محمد هاشم حرحش   فرحه صبحى احمد المحلة الشهيد 23.546.552.58.5753غرب

الهنيدى   68312 حامد عبدالفتاح المحلة احمد 2011.51057.512.51356غرب

الشقر   68313 محمود صلح المشتركة   محمود الشهاوى المجيد المحلة عبد 12.51255نصفواحد148.55غرب

ابوعاصى   68314 خميسمحمد للبنات  دنيا العدادية الزيات ابيار 11.51551.51.52.55.547.5كفر

العليمي    68315 ابراهيم ابومسلم عنتر بنات  جمالت ع طنطا المنشاوى 32.518.510.5117.5191487.5شرق

العجمى    68316 السيد فاروق ايمن طنطا نسمه 36.525.515.57.57.5151686شرق

محمود   68317 امين عبدالرحمن المشتركة   عمار الشهاوى المجيد المحلة عبد 1417.584.5واحدنصف22.51010غرب

زياده   68318 عبدالله محمد المحلة حبيبه 35.52015.51110161593غرب

شبل   68319 حسن شبل المشتركة  محمد ع 6.5957واحد98.5102قطوربلتاج

الديب    68320 محمد سعد سعيد العداديه    سامر أ ت زغلول طنطا سعد 31.59.5129.510.511.51357.5شرق

خطاب    68321 مجاهد ابراهيم اشرف بنون    احمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 2517.51041.59.51155شرق

عطيه   68322 محمد ابراهيم المشتركة     هانى ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 36.526127.57.5148.555شرق

ابومره    68323 عباالرحمن عطيه مجدى مقبل     اسماء محمود محمد الجندى المحلة الشهيد صفر5.510.54نصفواحد305.53شرق

أ   . ت فيالة كفر

المشتركة  /        العدادية سلم بدوى العزب محمد رجب مهندس اللواء

 . بنات   ا ت العمال مدينة
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الشهاوي   68324 محمد رضا بنات   بسمله ع عائشة المحلة السـيدة 37.530191210.51915.584شرق

شرف    68325 ابراهيم محمد محمد المحلة احمد 36.5201010.57.51714.558شرق

صقر    68326 عبدالعزيز موسى عبدالله المحلة محمد 159.53.57.549445.5شرق

عبدالغنى   68327 مسعد عبدالعزيز بنين  ادم الجديدة 16.565.53.53.589.565.5سمنودسمنودالعدادية

الجمل    68328 عبدالحميد مجاهد خالد بنين    مؤمن ع نافع بن المحلة عقبة 34.52616.514.57.519.513.546.5غرب

احمد    68329 حسن عبدالنبى جمال بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 31.519.51510.57.51611.585.5غرب

شعيب     68330 امين جمعه رضا الدين بنين    فخر ع نافع بن المحلة عقبة 33.51516.5128151445.5غرب

محمد    68331 حسن محمد محمد بنين    عمر ع نافع بن المحلة عقبة 382816.5117.518.51144غرب

مطاوع    68332 ابراهيم السيد ابراهيم بنين    عزت ع نافع بن المحلة عقبة 9.51443.5نصفواحد2311.511.5غرب

البلط    68333 مصطفى امام محمد بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 710.554واحد18.58.557.5غرب

بغدوده     68334 صالح على محمد على المحلة احمد 34.521.51242.518.512.552.5غرب

الكيلنى    68335 ابراهيم محمد مصطفى المحلة كريم 3410147.55.519.515.562.5غرب

نوفل     68336 طه رجب سلمه محمد المحلة اميره 1.56.57.541.5واحد11.568غرب

بدر    68337 محمد بدر اشرف المحلة ساميه 277.541.5صفر94.510غرب

بدوي    68338 المغازى محمد رضا المحلة شيرين 332614.57.54.513.51143غرب

مشعل    68339 الدسوقى ابراهيم محمود المشتركة     يوسف ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 3521.512.57.541212.565شرق

حلوة   68340 محمد سعد بنات  حبيبه ع طنطا الزهراء 34.52515128.52015.566.5شرق

ابوزهرة   68341 سعد رمضان بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 1415102.541310.563غرب

الغنام   68342 السيد ماضى بنات  ندا ع طنطا المنشاوى 38.528.51914152020810شرق

صالح    68343 عبدالغفار عبدالرازق محمد العداديه    شهد نور كامل محمد طنطا الشهيد 204.56439.51164.5شرق

فايد    68344 محمود السعيد سامى للبنات  ساره العداديه طنطا القباط 37.52312111018.511.583غرب

ابوسعده    68345 زكى محمد صلح الخاصة   محمد العداديه بيبى طنطا هـابى 5855.5واحد51.53.57.5غرب

الجندى    68346 يوسف ابراهيم يوسف بنون  ابراهيم فريدع طنطا محمد 37.520.59.513.511.518.51362شرق

بنين/     ع هشام زكى ش
بنين/     ع هشام زكى ش

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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حجاج    68347 سيد عصمت حسن بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 36.51712.510.57.5191564غرب

عرفه    68348 محمد عبدالمنعم هانى بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 268117.57.5171253.5غرب

السواح    68349 السيد ابراهيم علء بنات   شروق ع خديجة المحلة السيدة 35.523141111.51617.577شرق

الجبالى    68350 محمد عباس على طنطا اسراء غـغـغـغـغـغـغـغـ13.5غرب

السمان    68351 على عبدالمنعم ايمن المشتركة     هدير ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 21.556.57.551412.564شرق

ابراهيم    68352 بيومى عيد رضا طنطا كريم 9.553صفر12نصف87.57.5شرق

المكاوي    68353 احمد عبده احمد العداديه      اسلم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 23.581031.58.56.582.5شرق

النشرتى   68354 لطفى ابراهيم بنات  رانيا ع طنطا العنانية 35.5251114.513.518.51575شرق

الساكت    68355 امين احمد مصطفى المحلة مؤمن 30.527.515.511.51318.51777.5شرق

عبدالشافي    68356 الدين كمال رجب بنات   اسراء ع خديجة المحلة السيدة 221777.51214.519.577.5شرق

الوصيفى    68357 محمد عبدالرحمن عبدالرحمن بنات   ياسمين ع خديجة المحلة السيدة 24.5183.57.512131887شرق

شعبان   68358 مصطفى ابراهيم المشتركه   احمد عبية البهى 2111.562.5289.556زفتاالشهيدانور

سلطان   68359 عبدالعاطى الدسوقى المشتركه   احمد عبية البهى 24.52011.58.55.75171755زفتاالشهيدانور

حلوة   68360 عبدالله على المشتركه   احمد عبية البهى 45واحد181062.55.510.5زفتاالشهيدانور

عصر   68361 احمد حلمى المشتركه   حازم عبية البهى 11157.53.528555زفتاالشهيدانور

مرجان   68362 سند سند المشتركه   خالد عبية البهى 2515.513.5107.51612.554زفتاالشهيدانور

برغوث   68363 عبدالعظيم عبدالله المشتركه   عبدالرحمن عبية البهى 2918.511.57.57.516.514.554زفتاالشهيدانور

رزق   68364 عبدالعظيم محمود المشتركه   عبدالله عبية البهى 7.51.53.5صفر1397.533زفتاالشهيدانور

حسين   68365 ابراهيم موسى المشتركه   عمرو عبية البهى 251914.57.58.516.512.564.5زفتاالشهيدانور

عصر   68366 طلعت سيداحمد المشتركه   محمد عبية البهى 6644.5واحد13.5967.5زفتاالشهيدانور

المولى    68367 فضل نبيه محمد المشتركه   محمد عبية البهى 1.53.5643واحد55.54زفتاالشهيدانور

جزاف   68368 عبدالسميع سيداحمد المشتركه   محمود عبية البهى 13.5126.555.59645.5زفتاالشهيدانور

بسطويسي   68369 نبوى احمد المشتركه   نبوى عبية البهى 5واحد19.587.55.52611.5زفتاالشهيدانور

الساسى/     للتعليم العداديه الجزار السيد د

بنين   .    العدادية أ ت دفرة

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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عبدالعزيز   68370 ابراهيم محمد المشتركه   ساميه عبية البهى 91483.5نصف24.526.510.51.5زفتاالشهيدانور

حامد   68371 البسيونى عبدالعزيز أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 23.51515.53.55.75138.576شرق

هندى   68372 حمدان صلح حرحش   ندا صبحى احمد المحلة الشهيد 2616.510912.51216.598غرب

المسيري    68373 عبدالحى محمد ابراهيم مقبل     اميره محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 34.517.5104.54.5161663.5شرق

الحلوجى   68374 محمود السيد حرحش   نرمين صبحى احمد المحلة الشهيد 3628.516.511.5121818.587غرب

ابوسليم   68375 محروس حماده بنين   محروس ع العبايدة المحلة كفر 16.51510551111.574غرب

بكر    68376 فريد محمد محمد بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 1173نصفواحد186.52.53.5شرق

شلبى   68377 عبدالخالق الزغبى بنين   محمد ع العبايدة المحلة كفر 13.511.510359.59.567غرب

القزاز   68378 ابراهيم محمد بنون   فتحى ع يوسف طنطا سيد 18.5156.55.53.511.5946شرق

احمد   68379 احمد السيد للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 1813.576.5واحد2721107.5غرب

ابوالعل    68380 متولى محمد مصطفى العداديه    ايمن أ ت زغلول طنطا سعد 30.51915105161186.5شرق

الميهى    68381 على مصطفى عبدالفتاح بنون   مهند ع يوسف طنطا سيد 20.515117.253.5135.576شرق

عبدالحفيظ   68382 عبدالفتاح عبدالحفيظ المشتركة  اسماعيل ع المحلة البنوان 44.56.543.5واحد103.54.5شرق

الله     68383 رزق احمد مصطفى السيد العداديه   اسلم العاص بن طنطا عمرو صفر84نصفواحد21.5صفر7غرب

جبر   68384 شعيب احمد للبنات   حبيبه العداديه عائشه طنطا السيدة 15.55.53.532.54.51084غرب

ابوعبية   68385 السيد ناصر حرحش   ندى صبحى احمد المحلة الشهيد 26.5181313.510161384.5غرب

ابراهيم    68386 عبدالنبى عبدالوهاب محمد المحلة عبدالوهاب نصف17174.57.5313.511.55غرب

محمد    68387 عبدالقادر على احمد المحلة محمد صفر1618.535.5312.5125غرب

اسماعيل    68388 على محمد ابراهيم المحلة حنان 16.525.53.55.53161052غرب

الصياد   68389 مخلصسعيد المحلة شهيره نصف152144.5414.510.55غرب

مبروك    68390 عبدالنبى عبدالوهاب محمد المحلة عزه نصف13.515.53.57.53.511.5125غرب

عبدالخال    68391 ابراهيم عبدالمحسن مسعد المحلة عواطف نصف13.511.53.551.5139.55غرب

سليمان    68392 راكح السيد سامح للبنات   رحمه العداديه عائشه طنطا السيدة 216101.57.59775.5غرب

العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
العاصىت      علء شادى نقيب ا0الشهيد
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مبارك   68393 محمد اشرف أ    خالد ت البربرى ربيع 1513.572.5واحد20.567.52قطورالشهيد

الجميل    68394 حسن عبدالجواد ايمن بنون  احمد ع المحلة الجمعية 221072نصف1964شرق

عبدالله    68395 عبدالوهاب عيد مصطفى بنون  احمد ع المحلة الجمعية 8.572واحد1643.51.51.5شرق

الملح    68396 على محمد عطيه بنون  كريم ع المحلة الجمعية 24105.54.57.57.51464شرق

عبدالل    68397 عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالغنى 31.5101084.513.51475.5قطورالسيده

مطر    68398 ابراهيم زكريا محمد العداديه   زياد العاص بن طنطا عمرو 27851.52610.561.5غرب

حبيب    68399 السيد عبدالرحيم مجدى بنات  شهد ع طنطا العنانية 2810.567.54111392.5شرق

الزيات    68400 احمد محمد ابراهيم العداديه    يوسف أ ت زغلول طنطا سعد 20.520105.512109.584شرق

ابراهيم    68401 محمد سعيد محمد العداديه    سعيد أ ت زغلول طنطا سعد 1.54.512.562واحد19.5104شرق

عبدالسلم   68402 ابراهيم فتوح حرحش   نورهان صبحى احمد المحلة الشهيد 3327.5107.53.513.516.567غرب

فوده   68403 جوده وليد بنين   طلعت ع العبايدة المحلة كفر 2115104312.510.566غرب

منصور    68404 السعيد عزت محمد بنين    كريم ع نافع بن المحلة عقبة 36.52815137.519.513.553.5غرب

سرحان   68405 ابراهيم ابوريه المشتركه   محمد عبية البهى 221177.5510844.5زفتاالشهيدانور

اسماعيل    68406 المتولى مختار ماهر المحلة مختار 10734.52.59743.5شرق

عبدالحى    68407 محمد عبدالعزيز محمد بنات  مريم ع طنطا المنشاوى 28.515641.58.51467.5شرق

احمد    68408 عبدالرحمن ظريف محمد بنون    ابراهيم ع العريان سعيد طنطا محمد 2852.57.535.59.553شرق

البرى   68409 محمد السعيد المشتركه   عزت عبية البهى واحد1134.53.53.5754زفتاالشهيدانور

علم   68410 محمود ياسر المشتركه   محمود عبية البهى 14.59.56.58.539.5841.5زفتاالشهيدانور

عبدالله    68411 السيد ابراهيم محمد بنات  اسراء العدادية طنطا دفره 2493.51052واحد6شرق

عامر   68412 عبدالحميد محمد حرحش   اسراء صبحى احمد المحلة الشهيد 39301913.5152014.555غرب

ابوزايد     68413 حسين الدين ضياء حسين العداديه      مريم أ ت جعيصه احمد محمد طنطا الشهيد 26.511.56.51.51.5811.562شرق

ابوعجيزة    68414 محمد عبدالبديع السيد المشتركة   شكرى ع هاشم 4.510.510.541.5صفر195.54سمنودميت

مخلوف   68415 العشرى اشرف بنون   امجد العداديه منوف طنطا محلة 2610.56.522.51011.543.5شرق

. أ      ت بابشواى عبدالعزيز شعبان مجدى الشهيد

بنين/     ع هشام زكى ش
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عيسى   68416 ابوالنصر السيد المشتركة  احمد ع طنطا نفيا 844واحدنصفصفر10.557شرق

الحلوانى   68417 محمد ياسين بنون   عصام ع يوسف طنطا سيد واحد1515117.5312.512.56شرق

الزكي   68418 احمد عباس للبنين  احمد العداديه طنطا طنطا 11.55.545.5واحد9.5452غرب

الحفنى   68419 عبدالحميد السيد للبنين  محمد العداديه طنطا طنطا 121047.5واحد18.56.55.51.5غرب

ابوالعل     68420 جمعه ابراهيم محمد الله بنات  منه ع طنطا الزهراء 21.59.53.53.5281342.5شرق

حسين    68421 عبدالمهيمن اسماعيل صالح العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 7.5642نصف1353.52شرق

كشك    68422 عبدالعزيز على رضا بنين    احمد ع نافع بن المحلة عقبة 20.58.56.55.529.510.554غرب

احمد    68423 محمود محمد يحى بنين    محمد ع نافع بن المحلة عقبة 18.5154.581.591354غرب

المنهراوى    68424 محمد دسوقى محمد العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 26.51563.53.5111252شرق

اسماعيل   68425 رشاد احمد بنون   ابراهيم ع يوسف طنطا سيد 22.510118.5412.511.562شرق

مرسى    68426 سرور السيد بكر بنون   احمد ع يوسف طنطا سيد واحد134واحد3واحد12.58.53شرق

حسانين   68427 عبدالعزيز عبدالعزيز أ   محمد ت العدادية المحلة دخميس 12.512117.57.514985شرق

الصعيدى   68428 فتحى فتحى حرحش   دعاء صبحى احمد المحلة الشهيد 2511313.511.56.51482غرب

ابوطبيخ    68429 على مصطفى محمد الزيات مصطفى 19.510.56.553111167كفر

السيد   68430 عباس بدير بنون  حسام ع المحلة الجمعية 81252نصف239.53.52.5شرق

الشوحه     68431 عبدالغنى احمد سيد محمد بنون  سامح ع المحلة الجمعية 28153.524612.552.5شرق

مجاهد   68432 محمد الشحات بنون  كريم ع المحلة الجمعية 4.512.552نصف211151.5شرق

وهبه    68433 محمود ابراهيم عماد بنون  يوسف ع المحلة الجمعية 22.51777.53.589.553شرق

موسى    68434 محمد فاروق ابرهيم العداديه   يحى العاص بن طنطا عمرو 268.57.52281251.5غرب

حنا   68435 جرجس لبيب العداديه   ابانوب العاص بن طنطا عمرو واحد3124نصف12.54.541.5غرب

حيزة    68436 محمد عبدالمقصود محمد بنين    فارس ع خليل الحى المحلة عبد 2316.56.58.5119.57.564.5غرب

حواقه    68437 مصطفى مصطفى طارق بنين    مصطفى ع خليل الحى المحلة عبد 27.51010.511.57.513.51153.5غرب

القصار    68438 محمد مصطفى محمد بنين    نصر ع خليل الحى المحلة عبد 72.54.51.51043نصف21غرب

أ/      .  ت القيعى ابراهيم نبيل ش
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عبية   68439 على ثابت المشتركه   احمد عبية البهى 322014.59.5814.51462.5زفتاالشهيدانور

الشرقاوى   68440 عبدالمعبود محمد المشتركه   عبدالمعبود عبية البهى 11.54.51057.59.5942.5زفتاالشهيدانور

امارة   68441 عبدالفتاح الدسوقى المشتركه   محمد عبية البهى 1434.552.59.5341.5زفتاالشهيدانور

غنيم    68442 موسى الله حسب المشتركه   موسى عبية البهى 1296.57.55.599.542زفتاالشهيدانور

بسيوني    68443 محمد عبدالله محمد القبلية     عبدالله بالعتوة رزق ممدوح احمد 15.596.552.589.542.5قطورالشهيد

يونس   68444 محمد احمد المشتركه   اسراء عبية البهى 169.5108.539.51042زفتاالشهيدانور

اسماعيل   68445 ابراهيم بخيت للبنات   ريهام العداديه الوقاد طنطا نبيل 18.5153.58.52.59.512.577غرب

سليمان   68446 محمد ابراهيم المشتركه   احمد عبية البهى 18.57.577.57.58.510.542.5زفتاالشهيدانور

ريشة   68447 بدير عبدالحق المشتركه   بدير عبية البهى 2.5106.58.53.510642زفتاالشهيدانور

المواجيرى   68448 انور صبرى المشتركه   ايه عبية البهى 282514.510.54.51513.552زفتاالشهيدانور

منجي     68449 احمد على السيد جمال للبنين  السيد العداديه طنطا طنطا 169.547واحد22.512.543غرب

المصرى    68450 ابراهيم السيد مصطفى بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 31.51518107.510.512.592زفتاالشهيد

الكيلنى    68451 ابراهيم محمد رضا بنات     ملك ع بكر ابى بنت المحلة اسماء 34.527711.58.519.51587.5شرق

عبدالعال    68452 الشاذلى احمد اسامه المحلة حنان 6.543.54.515.51461.5غـغرب

العبيدو    68453 المرسى بدير محمد بدنوشر       عبدالرحمن فرحات الغفار عبد بمدرسة اعدادى ملحقة المحلة فصول صفر64صفرصفرصفرواحدصفرغـغرب

ابوسعده   68454 يوسف السيد العدادية    محمد عطية راغب محمد المحلة فصول 2410.544.5واحد1443.5غرب

مصطفى   68455 محمد سعيد المشتركه   محمود العداديه رقية طنطا السيدة 22.5153.57.5213.51357شرق

عصر   68456 عبدالعليم على المشتركه   عبدالعليم عبية البهى صفر114.57.5527.594زفتاالشهيدانور

منتصر   68457 محمود على المشتركه   عبوده عبية البهى 1.5واحد8.55.55.537.579.5زفتاالشهيدانور

عبدالعزيز   68458 محمد رضا بنون    محمد ع السلمية الخيرية طنطا الجمعية 25.57.572.537.512.568شرق

ابوبكر   68459 عبدالرحمن اشرف العداديه    عبدالرحمن أ ت زغلول طنطا سعد 4.51153نصفواحد1533شرق

عريبي   68460 حامد محمد بنات  ايه ع طنطا الزهراء واحد7.5147نصف23.593.53شرق

الدين    68461 علم ابراهيم علء للبنين    عبدالله العداديه الوليد بن طنطا خالد 2074107.5412.564غرب

. أ   ت شويكار عزبة
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عبدالهادي    68462 الزغبى سامى محمد مقبل     حنين محمود محمد الجندى المحلة الشهيد 331610121110.51476.5شرق

المرسى    68463 ابراهيم الشحات عبدالمحسن المشتركة    ابتسام ع البسطويسى كفر المحلة ف 19.51667.52512.569.5شرق

يوسف   68464 على يوسف المشتركة    السيده ع البسطويسى كفر المحلة ف 30.519103.55.511.515.565.5شرق

المرسى   68465 عبداللطيف رضا المشتركة    ريم ع البسطويسى كفر المحلة ف 10.5953.5نصف122.52.53شرق

مصطفى   68466 محمد عبدالفضيل المحلة محمود 22251111.510.5121562شرق

عبدالمنعم   68467 على شحاته بنين   على ع العبايدة المحلة كفر 611.56.59579.543غرب

حسين   68468 عبدالرؤف طلخان المشتركه   احمد عبية البهى 1712.51187.599.543زفتاالشهيدانور

حجازى   68469 ابراهيم السيد بنات  حبيبه ع طنطا المنشاوى 2110.51.533.589.586شرق

العطار    68470 حلمى محمد مصطفى للبنين  زياد العداديه طنطا طنطا 13.57.546نصف249.542غرب

الصفتى    68471 عبدالحليم عبدالحى اشرف بنين    حازم ع نافع بن المحلة عقبة 3012104.53.5161272.5غرب

عماره    68472 حسين ماهر هانى بنات  ايه ع طنطا العنانية 35.527.5139.57.5181974.5شرق

يونان    69001 نجيب صفوت فادى طنطا ابرام 383018.5131118.516.554شرق

سلمة   69002 السيد سلمه طنطا ابراهيم 29.52911431615.583.5شرق

عامر     69003 عباس نجيب محمد افتخار طنطا احمد 38.530191513.5201685شرق

رفاعى    69004 احمد عبدالجواد ايمن طنطا احمد 39.530191515201686.5شرق

حجاب     69005 حسن الدين على خالد طنطا احمد 35.52918151519.515.576شرق

معن   69006 السيد رمضان طنطا احمد 38.53019.514.515201278.5شرق

بركات    69007 عبدالسلم السيد سعيد طنطا احمد 383018.514152016.588.5شرق

السيد   69008 احمد صلح طنطا احمد 3729.519131419.51477.5شرق

عامر    69009 عبدالفتاح موسى عماد طنطا احمد 363019.514.51519.51575.5شرق

عبدالعال   69010 احمد محمد طنطا احمد 3328177.59.517.7517.567شرق

احمد   69011 جمال محمد طنطا احمد 34.5291612.51015.751768شرق

الله      69012 خلف السيد حامد صبرى محمد طنطا احمد 3828.5191513.5191988شرق

. أ     ت الخير أبو كامل الشهيد

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
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عبدالغفور   69013 عبدالرازق محمد طنطا احمد 3529.518.514.514.519.517.578شرق

ابوشوشه   69014 عبدالسلم محمد طنطا احمد 373019.514.51519.51466.5شرق

بريشة     69015 بهنسى على الدين عصام طنطا ادم 39.5302015152018.566شرق

احمد    69016 كمال مصطفى محمد طنطا ادم 3629.517.57.57.519.519.585شرق

السمدونى    69017 عبدالفتاح عبدالفتاح محمد طنطا اسامه 3529.517.5117.517.514.566.5شرق

متياسسعد    69018 فؤاد سامى طنطا اندرو 37.53018.511.51017.52077.5شرق

سمعان   69019 حنا ناجى طنطا جون 373019.51515202077شرق

عطية   69020 جابر حاتم طنطا حسام 36.527.517131217.518.546شرق

عبدالدايم    69021 السيد حلمى اسامه طنطا حلمى 37.52819.7513818.515.565.5شرق

ابوحسن    69022 السيد عبدالعطى على طنطا خالد 372817.59.52191255.5شرق

عبدالوهاب   69023 كمال وليد طنطا خالد 38.527.51912.512.52015.554.5شرق

فرج     69024 منصور منصور سمير مدحت طنطا رامز 363018.51212191855شرق

الغرباوى   69025 بدير امير طنطا زياد 36.5271511.57.512.517.565.5شرق

السنديوني    69026 على عزب سعيد طنطا زياد 38302014.51519.513.566شرق

الحمزاوى   69027 محمد سمير طنطا زياد 38292014.5152011.567.5شرق

البهى   69028 طلعت محمد طنطا زياد 39.53019.51515201873شرق

شامه    69029 المغربى عبدالحفيظ محمد طنطا زياد 383017148.517.51153.5شرق

الغرباوى    69030 بدير امير الدين طنطا سيف 36.52613135.515.51264.5شرق

محمد     69031 مصطفى على علء الدين طنطا سيف 2820.5165.55.511.51256شرق

شحاته    69032 حسن فريد فادى طنطا شادى 362819.7511.59.519.51656.5شرق

سليمان    69033 واصف غالى واصف طنطا شادى 37.52919.514.515202064.5شرق

عبدالحق    69034 السيد عبدالنبى السيد طنطا طارق 3227.518.511.511191137شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
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عبدالخالق   69035 احمد ايمن طنطا عبدالرحمن 3827.51410.511.51514.547.5شرق

سلم   69036 عبدالخالق سمير طنطا عبدالرحمن 38.53020151419.51667.5شرق

الزلبانى    69037 محمد شلبى محمد طنطا عبدالرحمن 393019.51315201988شرق

الله    69038 جاد عبدالمولى محمد طنطا عبدالرحمن 393019.515152018.557شرق

الجيار    69039 يوسف فوزى محمد طنطا عبدالرحمن 38.52819.51514.519.518.577.5شرق

الباجوري    69040 عبدالمقصود محجوب محمد طنطا عبدالرحمن 38.528.517.514.51519.51852شرق

عبدالعظيم   69041 زكريا نبيل طنطا عبدالوهاب 382919.514.513191487شرق

عبيد    69042 الدين فخر عبدالمنعم طنطا علء 372719.514.514.51911.576شرق

غباشى    69043 على على محمد طنطا على 392919.51515201366شرق

بدوى    69044 حسن محمد ابراهيم طنطا عمر 33.5291912.58.517.51248.5شرق

البتة   69045 ابراهيم احمد طنطا عمر 38.5302015152016.566.5شرق

عبدالرحمن    69046 السعيد محمد احمد طنطا عمر 3929201512.51913.555شرق

طعيمه    69047 الدسوقى ابراهيم الدسوقى طنطا عمر 3530151511.51813.565شرق

الشناوى   69048 حامد حاتم طنطا عمر 383019.51513.5201253.5شرق

الملط    69049 على احمد حسن طنطا عمر 30.52913157.51611.554شرق

قاعود   69050 عبدالفتاح محمد طنطا عمر 36291612414.51554.5شرق

عزام     69051 كمال مصطفى محمد محمد طنطا عمر 39.529.519.515152016.574.5شرق

توفيق   69052 زكريا طنطا فارسسامح 3223.516.5151518.51563.5شرق

قشطه    69053 محمد شوقى طنطا فارسمحمد 36.527.517.514.59.5191678شرق

عتلم    69054 السيد ابراهيم عمرو طنطا فراس 34.528.510137.514.51564شرق

كريم    69055 حافظ احمد محمد طنطا كريم 393019.514.5152019.587.5شرق

الشناوى   69056 محمد هشام طنطا كريم 36.527.5151512171464.5شرق

حنا   69057 رفقى اشرف طنطا ماركو 38.530191515202085.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
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صرابامون    69058 نسيم اسكندر هانى طنطا ماريو 393018.515152019.566.5شرق

ابوعيد    69059 عبدالمقصود امام ياسر طنطا مازن 393019.5151519.517.596.5شرق

حسين    69060 رفعت محمد ابراهيم طنطا محمد 383019.51514.7519.51687شرق

ناصف     69061 ابراهيم محمد محمد ابراهيم طنطا محمد 36.52916.51414.5191374.5شرق

الشناوى    69062 طه محمد السيد طنطا محمد 352918.51213.51815.585.5شرق

هجرس    69063 شرف السيد جمال طنطا محمد 373018131418.516.565شرق

بركات    69064 عبدالقادر عبدالخالق جمال طنطا محمد 33.52416.512.5121817.552.5شرق

الرفاعى   69065 عبدالحميد حامد طنطا محمد 36.5281912.512201769شرق

القشطى     69066 كامل مصطفى الدين حسام طنطا محمد 36291714.514.5191588شرق

حموده   69067 احمد سعيد طنطا محمد 3729191514201675.5شرق

السطيحه    69068 محمد عبدالغفور مختار طنطا محمد 3829.513.514818.7514.563شرق

عبدالله    69069 السبحى محمد ياسر طنطا محمد 37.53019.515152017.576شرق

المليجى   69070 سالم احمد طنطا محمود 383019.51514.5191875شرق

عامر   69071 على مصطفى طنطا محمود 38.53019.515152018.586شرق

درويش     69072 حامد عزت محمد احمد طنطا مروان 37.5251813.514.51615.576شرق

الجناينى   69073 رمضان شكرى طنطا مصطفى 393019.514.51518.751677شرق

اسماعيل   69074 محمد احمد طنطا معتز 3628.519.514.51519.515.566شرق

حسن    69075 عبدالحليم رجائى وليد طنطا ممدوح 36.525.519.51514.5191574.5شرق

حنتيرة   69076 عبداللطيف خالد طنطا مهند 362817.5151518.51387شرق

شبيب   69077 فوزى رضا طنطا مينا 393019.51514.7519.52097شرق

عبدالملك    69078 عياد حنا هانى طنطا مينا 37.525.516.511.511162086.5شرق

غالي    69079 عاذر نصيف سامح طنطا نبيل 3829.519.5151519.52097شرق

امين   69080 عزالدين ايهاب طنطا يحى 382917.515152017.596.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
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الدين     69081 جمال يحيى الدين جمال طنطا يحيى 39301915152016.584.5شرق

زكريا   69082 يسرى محمد طنطا يسرى 2825.51310517.516.573شرق

الشناوى    69083 ابراهيم محمد احمد طنطا يوسف 33.52817.510101718.552شرق

مغاورى   69084 فتحى سيد طنطا يوسف 39.52919.515152020810شرق

عفيفى    69085 محمد شبل محمد طنطا يوسف 35.525.515.513.510.515.51666شرق

محمود    69086 الدين محى محمد طنطا يوسف 37.524181312.518.51796.5شرق

جمعة    69087 محمد فتحى محمود طنطا يوسف 37.527.51914152015.574.5شرق

تادرس   69088 موسى مدحت طنطا يوسف 35.52617.51114.51418.584.5شرق

حسين    69089 منصور مكرم هانى طنطا يوسف 38.5302014.515202074شرق

سعد    69090 عزيز صموئيل رامى طنطا اليسا 39.53019.514.515202074شرق

فرة   69091 السيد احمد طنطا امينه 38.52918.515152019.598.5شرق

نجم    69092 عبداللطيف محمد النبوى طنطا تبارك 36.52917.513.510.51717.585.5شرق

الشربينى   69093 حلمى خالد طنطا تقى 2422.5107.5512.514.562.5شرق

دميان    69094 واصف مدحت مجدى طنطا جوستينا 38.530201515202085.5شرق

وديع   69095 رأفت هانى طنطا جولى 36.530151111.516.52076شرق

عازر   69096 كامل نادر طنطا جومانا 373016.511.511.516.52096شرق

سعدون    69097 احمد محمود سامح طنطا حبيبه 39.5301915152018.585.5شرق

سلم     69098 احمد سيد السعيد وليد طنطا حبيبه 38.53019.514.515201985.5شرق

حماد    69099 محمد احمد السيد طنطا حنين 38.52917131319.514.593.5شرق

صقر   69100 سليمان جابر طنطا حنين 392919.514.514.752015.593.5شرق

ناصف    69101 السيد ناصف السيد طنطا رحمه 39301813.51418.516.585.5شرق

عمار   69102 محمد جمال طنطا رضوى 38.53019.51415201999.5شرق

حسن    69103 احمد السيد محمود طنطا رغد 3729191315201887.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
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ابوعيسى   69104 حسين حامد طنطا رنا 383014.5117.518.514.587.5شرق

دياب    69105 يونسمحمد محمد طنطا رنيم 373018.513.5917.51998.5شرق

عيد    69106 هندى احمد ايمن طنطا روان 39.52918.5141519.51997شرق

فايد    69107 زكى محمد محمد طنطا رودينا 37.5291714.514.51816.588شرق

حجازى    69108 محمد منير محمد طنطا رودينا 3830171414.5201787.5شرق

عبدالغنى   69109 السيد علء طنطا رؤى 38.53017.514.515201798شرق

ابوشوشه    69110 عبداللطيف على سامح طنطا ريناد 38.52916.513.511.5191776شرق

عبدالشهيد   69111 يوسف فادى طنطا ساندرا 38.52912.59.57.518.51987.5شرق

ابوريد    69112 النبوى على محمد طنطا سحر 33.528.56119.51311.578شرق

البسيونى    69113 احمد احمد هانى طنطا سلمى 37.52917.5131419.51789شرق

خضر    69114 عبدالحميد بسيونى كمال طنطا سما 403019.515152018.599.5شرق

الشريف     69115 حامد شوقى احمد محمد طنطا سهيله 39.5301815152018.589شرق

علوان   69116 عبدالفتاح محمد طنطا شروق 38.53016141318.51787.5شرق

احمد    69117 عبدالعال عبدالجيد محمد طنطا شهد 39291614.514.519.515.587.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
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اندرواس    69118 حليم مرقص اشرف طنطا شيرى 39.5302014.514.519.51897.5شرق

عشماوي    69119 مؤنسمحمد محمد طنطا فرح 39.52917.515152017.598.5شرق

يعقوب   69120 فكرى فيكتور طنطا فيرينا 393018.51514.5202099شرق

الحو    69121 رشاد محمد ابراهيم طنطا لجين 3929.51914.5152016.586.5شرق

حنا   69122 رفقى اشرف طنطا مارى 362817.51315162097شرق

الله    69123 موريسعوض عاطف طنطا ماريا 36.5301914.511.5191987شرق

شرف    69124 السيد عبدالله محمود طنطا مدى 39.53018.51511.51917.597شرق

شنودة   69125 رمزى حاتم طنطا مريم 39.53019.51414.5202077شرق

علي   69126 بهجات حسام طنطا مريم 39.53019.515152016.587.5شرق

الحناوي    69127 يوسف صبرى عماد طنطا مريم 35.523.512137.5151787شرق

متولي    69128 محمود ابراهيم محمد طنطا مسك 39.529171513.5181457شرق

مطاوع     69129 سلمه طه اشرف طنطا ملك 3930191513181567.5شرق

الصياد    69130 عبدالعزيز السعيد سامح طنطا ملك 393018.5151519.516.588شرق

العبد    69131 احمد سمير محمد طنطا ملك 393019.514.514201766.5شرق

زغلول    69132 على صالح محمد طنطا ملك 38.529131313.5181677شرق

ناصف     69133 السيد ناصف السيد الله طنطا منه 39.53019149191797شرق

زكريا    69134 يسرى محمد الله طنطا منه 38.52810.511.57.514.516.576.5شرق

كامل   69135 جورج كمال طنطا مهرائيل 37.52917.51413182097شرق

اسحاق   69136 جورج ماجد طنطا ميرا 39301814.515202097شرق

العسال    69137 البدوى احمد محمد طنطا نادين 3829.511.58810.514.587شرق

السباعي    69138 محمد محمد حاتم طنطا ناديه 393018.513.5141916.585شرق

المقدم    69139 على سعيد حمدى طنطا ندى 38.53014.51414.75201676شرق

سليم   69140 عبدالحكيم محمد طنطا ندى 39.529.5191314.519.519.566.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
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السيد    69141 محمد عبدالعليم محمد طنطا ندى 37.5301011.5916.514.562شرق

غنيم   69142 محمد وجيه طنطا ندى 39.53019.751515201984.5شرق

على    69143 السيد حلمى السيد طنطا نوران 39.530201515201874.5شرق

الله     69144 جاد المليجى صلح ابراهيم طنطا هايدى 38.52916.513.51219.51272.5شرق

ابراهيم    69145 محمود عزت طنطا همسمحمود 39.52916.51414.519.518.578.5شرق

الفقي    69146 طه حامد محمد طنطا ياسمين 383016.514.513.52016.564.5شرق

الشريف    69147 محمد عبدالعزيز محمود طنطا ياسمين 3829.51414121813.572شرق

ميخائيل    69148 زكى يوسف ناجى طنطا يؤنا 393017137.52017.574شرق

الفونسسعدجبران   69149 امجد طنطا ابانوب 383018.51515201974.5شرق

مسيحه   69150 وهبه هانئ طنطا ابانوب 39301814.515202073.5شرق

ادريس     69151 السيد فتحى محمد حاتم طنطا احمد 39291914.515201474شرق

رمضان    69152 محمود صابر عادل طنطا احمد 322911.5117.51613.561.5شرق

عسكر    69153 ابوالعنين احمد محمد طنطا احمد 37301914.514.5191362.5شرق

الدهراوى    69154 مصطفى حسين محمد طنطا احمد 34.5281412.58.5151252.5شرق

عباسحمزة    69155 عبدالفتاح محمد طنطا احمد 36.53018.51412191163.5شرق

محرز   69156 عبدالمجيد محمود طنطا احمد 3629.519.512.59.518.514.555شرق

السعدى     69157 محمد الدين نصر ابراهيم طنطا ادهم 373020141419.516.562.5شرق

مارية    69158 حسين السيد عمرو طنطا ادهم 31.53014109.516.51362.5شرق

احمد    69159 محمد السيد محمد طنطا باسل 3729.51914.51519.51475شرق

جرجس    69160 ميخائيل ويصا هانىء طنطا بيشوى 363019.7514.5132016.564شرق

عبدالبر    69161 محمد سعيد اشرف طنطا زياد 362714131214.51363.5شرق

سالم     69162 عطيه عبدالفتاح محمد الدين طنطا سيف 37.529.51911.5141912.564.5شرق

شهاب    69163 احمد احمد محمد طنطا شهاب 37.53019.51314201667شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية الرافعي
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
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اسماعيل    69164 محمد زكريا احمد طنطا عبدالرحمن 22.51647.57.510.51376شرق

قطب    69165 عبدالله محمد احمد طنطا عبدالرحمن 39.53017.514.5152015.587.5شرق

ابوعاصى    69166 ابراهيم مندور رامى طنطا عبدالرحمن 31.52210.57.55.5613.576شرق

الله     69167 جاد عبدالحليم سعيد مصطفى طنطا عبدالرحمن 36.530201312.519.51575.5شرق

حموده       69168 الدين شمس محمد فتحى محمد اسامه طنطا عبدالله 38302014.5152015.576.5شرق

شديد   69169 السيد امير طنطا عبدالله 392919.514.5152018.587.5شرق

ابوعاصى    69170 ابراهيم مندور رامى طنطا عبيد 30.52311810.58.514.575.5شرق

يوسف    69171 حسين ابواليزيد شريف طنطا على 32251411.55.514.515.576.5شرق

حبسه    69172 محمد حامد عبدالرازق طنطا على 31.5241310.512.515.510.573شرق

ابوعيسى    69173 محمد محمد فتوح طنطا على 32.5151012.53.2512.51274شرق

الكاشف   69174 عادل تامر طنطا عمر 34301614.513.2516.51474.5شرق

غزال     69175 محمد خليل فوزى خالد طنطا عمر 34.5291091117.51546شرق

رزق   69176 ابوبكر محمد طنطا عمر 38.5261913.513.519.51555شرق

ابوعلى   69177 البدرى محمد طنطا عمر 383019.514.514.7519.515.578شرق

ابوطالب    69178 محمد السباعى يسرى طنطا عمر 36.53017.51313191368.5شرق

محمد   69179 ابراهيم حازم طنطا عمرو 39.5291613.5919.514.566شرق

فاخر    69180 عبدالوارث السيد خالد طنطا عمرو 392914.512.5918.51787شرق

محمد    69181 محمود مصطفى خالد طنطا عمرو 39.5302014.5152015.578.5شرق

الدمراوي   69182 زغلول سعد طنطا عمرو 39.53019.514.5152016.587.5شرق

جعفر   69183 محمد ايمن طنطا كريم 373019.514.51519.515.576شرق

الشافعى     69184 على محمد عباس طارق طنطا كريم 32211013.59.512.51363شرق

عزيز   69185 سمير امير طنطا كيرلس 812.561.5واحد15.5215.53شرق

البرادعى   69186 محمد حسن طنطا لؤى 393019.7514.511.5201677.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
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البرماوى   69187 امين اسامه طنطا محمد 39302014.515201877شرق

على    69188 السيد عبدالقادر السيد طنطا محمد 38291914.51519.51776شرق

فايد    69189 عبدالسلم رجب ايمن طنطا محمد 362916108.515.514.575.5شرق

رضوان     69190 احمد محمد الدين جمال طنطا محمد 39261414.514.7519.51566.5شرق

غنيم    69191 عبدالفتاح عبدالعزيز حامد طنطا محمد 38301713.514201586.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
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النادى    69192 عبدالجواد على عبدالجواد طنطا محمد 393017.512.59.51614.577.5شرق

رمضان   69193 على على طنطا محمد 383015.511.55.514.513.577شرق

الشورى   69194 محمد محمود طنطا محمد 39282014.5152016.5710شرق

مكاوى    69195 محمد سعد ممدوح طنطا محمد 363015.512.561613.577شرق

ابراهيم    69196 ابراهيم عبدالبارى نصر طنطا محمد 39.5291912131916.578شرق

قاسم   69197 محمود طارق طنطا محمود 39.52918.514.59.5201477.5شرق

موسى    69198 عبدالسلم احمد ياسر طنطا محمود 37.530161312.519.51177.5شرق

يوسف   69199 عبدالحكيم اشرف طنطا مروان 393017.514.515201478شرق

قوله   69200 مصطفى اكرم طنطا مروان 32.5291011.55.51412.576شرق

الله    69201 جاد حسن بدوى طنطا مروان 393018.5151519.510.589.5شرق

عبدالله    69202 عثمان عبدالله ياسر طنطا معاذ 38.530191515201689.5شرق

الديب    69203 محمد احمد اشرف طنطا مهند 393019.514.7515201889شرق

الفخرانى    69204 مصطفى ابراهيم طاهر طنطا مهند 3830201515201789شرق

النجار     69205 محمد عبدالباسط الدين حسام طنطا مؤمن 38.5302014.515191989شرق

عزيز   69206 رشدى عماد طنطا مينا 3930201515202098.5شرق

الطنطاوى    69207 زيدان طه سعيد طنطا نور 392919.51515201889شرق

عبدالله   69208 هاشم طارق طنطا يحيى 352916.514.75142011.599.5شرق

الحويجى     69209 محمود رجب عبدالناصر جمال طنطا يوسف 38301914.515191699.5شرق

سلمه   69210 محمود عادل طنطا يوسف 37.52319.59.5131017.589شرق

الشال   69211 سعيد محمد طنطا يوسف 3429179.513.51317.579شرق

عباسخضير    69212 عباس محمد طنطا يوسف 39.530201515191989شرق

عبدالحفيظ    69213 محمد عبدالله ياسر طنطا يوسف 39.52819.751514.519.7518.577.5شرق

عبدالفتاح    69214 رجاء محمد يحيى طنطا يوسف 313017.510.58.519.51777.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
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ابوضاهر   69215 محمد عبدالهادى طنطا ايمان 393019.514.515201898شرق

الجندى    69216 على محمد احمد طنطا اينور 38.5302014.51519.51788شرق

فؤاد   69217 مجدى تامر طنطا بيرل 37.53019.512.515202088.5شرق

الوكيل    69218 ابراهيم عبدالحميد اسامه طنطا تسنيم 3829191513.515.51988.5شرق

الصعيدى    69219 حامد عبدالسلم تامر طنطا تقى 383019.7514.513.518.51889شرق

عبدالله    69220 عبدالقادر عبدالغفار عبدالغنى طنطا دارين 39.53019.51314.5201889.5شرق

ابوسليم    69221 ابراهيم متولى ابوالعباس طنطا دنيا 37.529.5169.513161882.5شرق

دياب    69222 محمد محمد يحيى طنطا دنيا 35.53014.597.5101983شرق

زغلول    69223 محمد سامى هانى طنطا دينا 3930191314192077شرق

غنيم    69224 عبدالفتاح عبدالعزيز حامد طنطا رشيده 38.53017.51515202077.5شرق

قاسم   69225 محمود اشرف طنطا روان 37.5301714.514.75201977شرق

مدكور    69226 السيد احمد رأفت طنطا روان 393019.513.515191986.5شرق

الحيلة    69227 اسماعيل السيد محمد طنطا رودينا 38.5301913.5141714.563.5شرق

غراب    69228 فرج زكى عادل طنطا ساره 393018.513.51518.51885شرق

ابوالسعود      69229 متولى مصطفى الدين صفى مصطفى طنطا شهد 38.5301311.59.517.51776.5شرق

عبدالرؤف    69230 محمد ابراهيم وائل طنطا شهد 38.530191515201965شرق

الصباغ    69231 حسين محمد عبدالمنعم طنطا فرح 39.53019.51513.5202085شرق

سعيد   69232 عبدالسميع قطب طنطا فرح 382918.512.51116.52085شرق

حمزة    69233 برهان عبدالحميد علوى طنطا فريده 393017.512.59.517.51783.5شرق

الدين    69234 شمس عشماوى محمد طنطا لوجينا 38.53018.51410.518.51965شرق

هيكل   69235 محمود عماد طنطا لينا 37301612.5917.51795شرق

عطية    69236 منير جورج ايهاب طنطا مارتينا 36.529.517.514.5918.52075شرق

عبدالملك   69237 فهمى ميخائيل طنطا مارتينا 3027147.527.52085شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
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جرجس   69238 عدلى باهر طنطا مريم 39.53019.51515202085شرق

علي   69239 صديق طاهر طنطا ملك 31.521.5115510.51285شرق

هدهد     69240 عبدالمقصود محمد احمد الله طنطا منه 35301512.51116.51995شرق

رزق    69241 احمد فتحى احمد طنطا مى 36.528.518.51412.5191488شرق

ابراهيم    69242 ايوب مجدى ريمون طنطا ميرنا 39.530191515202088شرق

جرجسصليب    69243 مجدى رفيق طنطا نرفين 39.530201515202088شرق

عبدالخالق    69244 نبيل محمد خالد طنطا نور 39.52918.514.512.518.51378شرق

الشوربجى    69245 جمال محمد محمد طنطا نوران 393017.514.7511.519.518.598شرق

بركات    69246 شوقى محمد مجدى طنطا نورين 37.530181312191687.5شرق

الديب    69247 احمد عبدالعزيز احمد طنطا هايدى 3930181211.5191688شرق

مصيلحى    69248 سعد صابر الله طنطا هبه 38.52716137.5141689شرق

بشير    69249 رضوان عاطف محمود طنطا همسه 382915.5107.518.51889شرق

عبدالله     69250 ابراهيم حسن محمد احمد طنطا هنا 39.53018.51411201876.5شرق

ابراهيم    69251 محمد كمال رفعت طنطا يارا 34.5281012.57.5101676شرق

عواجه    69252 عطيه سالم محمد إعدادي    سالم ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 393019151419.751497.5شرق

البرماوي    69253 احمد محمد ايمن إعدادي    محمد ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 32.527.516.5105101558شرق

جبر    69254 عبدالعزيز محمد ايمن إعدادي    محمد ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 38.5301914.5142018.585.5شرق

نصير    69255 عبدالفتاح سعيد محمد إعدادي    يوسف ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 35.53017.51514.519.51986.5شرق

اللقاني    69256 عبدالحميد يوسف عبدالحميد إعدادي    حنين ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 3930191413.519.52089.5شرق

عنتر    69257 مصطفى حمدته مصطفى إعدادي    رزان ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 38301914.51319.51998.5شرق

العشماوى    69258 حسين الدسوقى ايمن إعدادي    رهف ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 38.5302014.515201999.5شرق

عبدالحميد   69259 محمود احمد إعدادي    شهد ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 34.53012.511.513.518.51883.5شرق

رمضان     69260 محمد محمد عبدالحميد ابراهيم إعدادي    فاطمه ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 36.53019.7514.5142019109.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
إعدادي   -  لغات الرسمية النصر
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احمد   69261 بدرالدين محمود إعدادي    ندى ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 39.5292014.514181899شرق

ماضي   69262 صفوت محمد إعدادي    يمنى ـ لغات الرسمية طنطا سبرباي 38.53015.5141418.51499شرق



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3226

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

حسين   69263 مصطفى صبرى للغات   احمد الخاصة العداديه طنطا المدينة 3729.51711.511.5181977شرق

سبع    69264 محمود محمود احمد للغات   ادهم الخاصة العداديه طنطا المدينة 38.529.511.51110.51717.563.5شرق

عبدالبارى    69265 توفيق عبدالله محمد للغات   جهاد الخاصة العداديه طنطا المدينة 35.528129.59.51916.563.5شرق

عيسى    69266 ماهر محمد ولء للغات   زياد الخاصة العداديه طنطا المدينة 35.53012.511.512.518.515.583شرق

على     69267 العابدين زين محمد الدين للغات   زين الخاصة العداديه طنطا المدينة 37.529181113.5191785.5شرق

الششتاوى    69268 حامد عبدالحميد خالد للغات   عمر الخاصة العداديه طنطا المدينة 39301614.514202096شرق

الزمرانى    69269 ابراهيم طلعت اسلم للغات   فؤاد الخاصة العداديه طنطا المدينة 34.52915.51414.519.516.596شرق

شلبى      69270 الدوله قمر عبدالمجيد فوزى الدوله للغات   قمر الخاصة العداديه طنطا المدينة 393019.7514.51519.51998شرق

عبدالكريم    69271 محمد عنتر اشرف للغات   مازن الخاصة العداديه طنطا المدينة 36291812.51119.51975.5شرق

فرحات      69272 احمد سيد محمد فاروق احمد للغات   محمد الخاصة العداديه طنطا المدينة 353018.514.51217.517.587شرق

سعفان    69273 الليسى محمود احمد للغات   محمد الخاصة العداديه طنطا المدينة 3830171512.519.517.586.5شرق

مصطفى    69274 راغب ابراهيم جمال للغات   مروان الخاصة العداديه طنطا المدينة 34.53011546.51375شرق

عبدالعظيم   69275 عبدالحق احمد للغات   مصطفى الخاصة العداديه طنطا المدينة 36.528.517.51414.52017.585.5شرق

الدسوقى    69276 عبداللطيف فاروق ياسر للغات   مصطفى الخاصة العداديه طنطا المدينة 3728.518149.51619.575.5شرق

مراد    69277 محمود رفعت محمد للغات   معاذ الخاصة العداديه طنطا المدينة 352710117.5101383شرق

رمضان    69278 على محمود حسام للغات   مؤمن الخاصة العداديه طنطا المدينة 38.53018.514141914.587شرق

الزيات    69279 محمد حمدى محمد للغات   يوسف الخاصة العداديه طنطا المدينة 382915.5121317.519.563شرق

عبيد    69280 عبدالبديع الدين علء للغات   اسراء الخاصة العداديه طنطا المدينة 36.5301914.515202096.5شرق

الشريف   69281 عبدالستار اكرم للغات   امال الخاصة العداديه طنطا المدينة 3628.517.51413201895.5شرق

زيان    69282 محمد احمد طارق للغات   ايتن الخاصة العداديه طنطا المدينة 38301914.511191986.5شرق

عمار    69283 على السيد فوزى للغات   ايه الخاصة العداديه طنطا المدينة 3427.57.58.5914.51985.5شرق

النويهى   69284 عبدالمنعم عيسوى للغات   بسيمه الخاصة العداديه طنطا المدينة 383016.513.58.5181898شرق

الخنيزى   69285 ابراهيم محمد للغات   جنه الخاصة العداديه طنطا المدينة 363019.514.51319.51996.5شرق
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خليل    69286 محمد ابوالعزم محمد للغات   جودى الخاصة العداديه طنطا المدينة 39.530181511191997.5شرق

البربرى    69287 ابراهيم محمد محمد للغات   حبيبه الخاصة العداديه طنطا المدينة 34.53016.513.512.51718.597شرق

غنيم    69288 عطيه السيد وائل للغات   حبيبه الخاصة العداديه طنطا المدينة 36.529.510139.5141987شرق

العشرى   69289 عبدالمنعم وائل للغات   رهف الخاصة العداديه طنطا المدينة 33.53011.5138151787.5شرق

منجود    69290 عبدالعزيز انور احمد للغات   شذا الخاصة العداديه طنطا المدينة 383017.514.514.519.51897.5شرق

مسلم   69291 احمد وليد للغات   صوفيا الخاصة العداديه طنطا المدينة 36301012.5816.51895.5شرق

خليفه    69292 احمد محمد ياسر للغات   لينه الخاصة العداديه طنطا المدينة 373018.513.51118.51885شرق

الغرباوى     69293 محمد السيد على هانى للغات   مريم الخاصة العداديه طنطا المدينة 373016.51414.519.751883.5شرق

سعد   69294 اسماعيل عبدالمغنى للغات   ملك الخاصة العداديه طنطا المدينة 3628.513.513.512101783شرق

اسماعيل   69295 سامى محمد للغات   نورسين الخاصة العداديه طنطا المدينة 393019.514.513.5191898.5شرق

يوسف    69296 محمد السيد محمد للغات   هايدى الخاصة العداديه طنطا المدينة 39.53018.514.51319.51998.5شرق

باشا   69297 عبدالعزيز محمد للغات   هايدى الخاصة العداديه طنطا المدينة 39.53019.5151519.52088شرق

عقل    69298 عبدالباقى احمد عبدالباقى إعدادي      ابراهيم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 39.52819.513.51517.51678شرق

فرحات    69299 محمد صبرى سعيد إعدادي      احمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 393019.7515152016.587.5شرق

الشيخ    69300 طلخان السيد طارق إعدادي      احمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 392919.514.515201988شرق

مكرم     69301 حسن محمد السيد محمد إعدادي      احمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 392919.514.5152015.586.5شرق

عويضه    69302 الدين صلح محمد إعدادي      احمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 33.529.52014.513.519.51986.5شرق

ابراهيم   69303 احمد مصطفى إعدادي      احمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3827.519.512.51319.514.576.5شرق

البسيوني    69304 مصطفى بدران وائل إعدادي      احمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.5301915152017.576.5شرق

امين    69305 محمد عبدالفتاح محمد إعدادي      اسر ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 383019.51514.5181997.5شرق

العدوي   69306 حامد مصطفى إعدادي      اسلم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3826.51813.511.519.51496.5شرق

شامة    69307 عبدالستار توفيق خالد إعدادي      حازم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 37.52919.513.51519.51889شرق

مصطفى    69308 محمد رأفت محمد إعدادي      خالد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 373019.514.51519.516.597.5شرق
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غزال    69309 محمد سيد احمد إعدادي      سيد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 37301914.51219.51675.5شرق

عبدالخالق    69310 عبدالعزيز محمد ناصر إعدادي      طارق ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3428.514.587.51814.567.5شرق

الديناري   69311 عراقى محمد إعدادي      عبدالرحمن ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.53019.515152018.578.5شرق

عامر   69312 سليمان وائل إعدادي      عبدالرحمن ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 36.5302015152019.577.5شرق

خطاب    69313 احمد رمضان اسامه إعدادي      علء ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 373015.5151414.51788شرق

ابوالعزم    69314 ابراهيم طه السيد إعدادي      عمر ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 31.52918.513.51519.51876.5شرق

دياب    69315 مليجى العزب تامر إعدادي      عمر ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 382919.514.51419.51988شرق

عمر    69316 محمد عبدالعزيز سامح إعدادي      عمر ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3628.5141191916.587.5شرق

هاشم   69317 عبدالمجيد على إعدادي      عمر ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 36.526.519.513.5919.514.567.5شرق

احمد    69318 بيومى عبدالقادر احمد إعدادي      عمير ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 372719.510.5102017.597.5شرق

بركات    69319 محمد جميل اسامه إعدادي      فارس ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 383019.514.5142017.598شرق

ابراهيم     69320 الله عوض كرم عماد إعدادي      مارتن ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 383019.51513201998.5شرق

ابواليزيد   69321 ابراهيم ايهاب إعدادي      مازن ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 383019.7515152018.599شرق

الديب    69322 محمد عنانى ايمن إعدادي      محمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.529201515201999.5شرق

عوارة   69323 عبدالعاطى حسن إعدادي      محمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 37.53020151519.51696شرق

عبدالخير    69324 مخلوف محمد رفعت إعدادي      محمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 343019.7514.514191897.5شرق

ياسين    69325 السيد عبدالحليم عبدالحليم إعدادي      محمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 36.5302013.51418.51896.5شرق

عفيفي     69326 عفيفى المهدى محمد مصطفى إعدادي      محمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3726.519.51412.519.51585.5شرق

المصري    69327 مصطفى محمد مصطفى إعدادي      محمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 34.527.519.511.57.517.51797.5شرق

كساب    69328 شبل محمد ياسر إعدادي      محمد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3830201515202098.5شرق

عمران    69329 السيد مختار محمد إعدادي      مختار ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 383020151519.517.598شرق

الصاوي    69330 مصطفى عبدالفتاح اشرف إعدادي      معاذ ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 36.53019.514.51519.517.587.5شرق

شنودة    69331 عبدالنور وصفى ايهاب إعدادي      ملك ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 382918.51515202084.5شرق
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حسن    69332 عبدالمجيد محمد سامح إعدادي      مهند ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 39.53019.51515202096.5شرق

صالح    69333 محمد محمد الدين إعدادي      نور ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.530201515201878شرق

شرف    69334 محمد فرج مجدى إعدادي      نور ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 382919.5151519.51986.5شرق

التهامى   69335 الشناوى جمعه إعدادي      يوسف ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 19.528.515.58818.51675شرق

حسين    69336 عفيفى مصطفى حسن إعدادي      يوسف ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 35.5271812121713.555شرق

شلبي    69337 سليمان السيد سليمان إعدادي      يوسف ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3625201413.5181174.5شرق

سعدة    69338 ابراهيم عبدالمنصف عمرو إعدادي      يوسف ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 36272099.5181475.5شرق

حجازي    69339 الله عطا محمد إعدادي      يوسف ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 37.529.5191311.52016.597.5شرق

عبدالسلم   69340 السيد ايهاب إعدادي      انجى ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 39.5302015152018.596شرق

ابوجرز    69341 محمد فتحى احمد إعدادي      تقى ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.530201515201796شرق

اباظة    69342 على محمود محمد إعدادي      تقى ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3830191514.5191898.5شرق

سلم    69343 ابراهيم فتحى احمد إعدادي      توته ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 37.52819.5151519.51995شرق

الديب    69344 الشناوى احمد ايهاب إعدادي      حبيبه ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

الشلبي    69345 احمد ابراهيم اشرف إعدادي      حنان ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 31.520.514117.514.518.573.5شرق

اسماعيل    69346 طلخان عبدالستار سعيد إعدادي      خلود ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3730191514201894.5شرق

الحاج    69347 طلبه السيد اشرف إعدادي      رغد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 39302014.513.5201682شرق

عيسى    69348 عطيه شفيق احمد إعدادي      ريم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 39.530201515202099شرق

فايد   69349 ابراهيم عمرو إعدادي      ريم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.52918.513.512.5191883شرق

زكي    69350 ابراهيم فوزى محمد إعدادي      ريناد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3728191513.519.51996شرق

السملوي    69351 احمد ساهر محمد إعدادي      سجده ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3722.517.514.5142017.565.5شرق

جادو   69352 محمد اسامه إعدادي      سما ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 392919.7514.5152016.594.5شرق

علي    69353 حسن ابوالمحاسن عاطف إعدادي      سما ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3730201512.5201787.5شرق

حسين   69354 زكريا محمد إعدادي      سما ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.5302014152017.595.5شرق
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عبدالخالق    69355 فوزى احمد شريف إعدادي      شذا ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 33.52513141214.516.594.5شرق

عبدالفتاح    69356 عبدالحميد احمد عبدالحميد إعدادي      شهد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 382919151519.51794.5شرق

الصبري   69357 عبدالمنعم علء إعدادي      شهد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.53019.515152017.585.5شرق

المليجي    69358 محمد ابراهيم مصطفى إعدادي      شهد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.530191513.52018.555شرق

ابوجريدة     69359 محمد الدين صلح يحيى إعدادي      شهد ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 3529.518.51512.519.518.563شرق

سالم   69360 على محمد إعدادي      صبا ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 2827.513.555.516.516.553.5شرق

غنيم    69361 محمود محمد محمود إعدادي      عنان ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 35.53017.515131917.567.5شرق

على   69362 محمد احمد إعدادي      فرح ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 39.530191515201656شرق

محمد   69363 شحاته محمد إعدادي      كنزى ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 33.5301814.51018.7514.577شرق

الشافعي    69364 عبدالغنى محمد حازم إعدادي      مروه ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 37.530191513.52014.577.5شرق

مرعى   69365 مصطفى احمد إعدادي      مريم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 29.528.5171312.516.7514.576.5شرق

سالم   69366 رجب عبدالسميع إعدادي      مريم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 383018.51515201684.5شرق

الليثي    69367 ابراهيم احمد محمد إعدادي      مريم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 362918131218.51454.5شرق

نصر    69368 امام عبدالرحمن محمد إعدادي      مريم ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.530191381915.574.5شرق

الدين      69369 جمال رفعت السيد الدين وسام إعدادي      ملك ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.53018.514.51519.51777شرق

حسين     69370 جاد فاروق على الله إعدادي      منه ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 34.5301913.513.5201757.5شرق

عامر    69371 محمد عبدالفتاح احمد إعدادي      مى ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 36.53019.513.5152012.567.5شرق

علي    69372 محمد مصباح احمد إعدادي      مى ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 393019.7515152018.569.5شرق

صالح   69373 حسن شريف إعدادي      نادين ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.53019.515152018.588.5شرق

راضي    69374 عبدالله السيد محمد إعدادي      ندا ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.53019.515152020810شرق

صقر    69375 منسى محمد نبيل إعدادي      نيره ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.53019.51515201977شرق
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ابراهيم    69376 غازى عاطف حامد إعدادي      يارا ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 38.53019.51515201986.5شرق

نور    69377 احمد سيد عبدالفتاح إعدادي      ياسمين ـ لغات الرسمية نجيب محمد طنطا اللواء 393019.515152014.576.5شرق

ابوطالب   69378 رمضان اسامه طنطا احمد 383020151519.513.565.5شرق

المزين   69379 نبيه اسامه طنطا احمد 39302014.515201965.5شرق

العبد   69380 صلح الشريف طنطا احمد 38.52919.515152014.575.5شرق

التطاوى   69381 احمد خالد طنطا احمد 373019.51514201575.5شرق

سمك    69382 حسن صبحى سالم طنطا احمد 38.52919.51515201867شرق

حسان    69383 على عبدالدايم مجدى طنطا احمد 3829201515201757شرق

عبدالمجيد   69384 عبدالحليم محمد طنطا احمد 37.52919.514.51519.51357.5شرق

محمد   69385 لبيب سامح طنطا ادم 37291914.512.519.511.557شرق

احمد   69386 عنتر سامح طنطا ادهم 37.5301914.51519.517.554شرق

اسماعيل   69387 عبدالعزيز ابراهيم طنطا اسماعيل 3629.51915152018.564.5شرق

المحلوى    69388 محمد السيد احمد طنطا السيد 37.53019.515152018.554شرق

مرزوق   69389 عبدالمنعم محمد طنطا اياد 373019.515152017.554شرق

عبدالكريم   69390 عبدالفتاح محمد طنطا حسين 38.53019.51515201764شرق

شلبى    69391 محمد احمد محمد طنطا خالد 382919.51514.52013.555شرق

العجمى   69392 مخلوف احمد طنطا زياد 37.52918.51510.51916.565.5شرق

سافوح    69393 عبدربه صلح محمد طنطا سيف 37291612.5121914.557شرق

فايد   69394 عبدالرحمن حازم طنطا عبدالرحمن 3630181311.519.51156.5شرق

خلف   69395 السيد محمد طنطا عبدالرحمن 362818149.519.51356.5شرق

شاهين    69396 عبدالغنى محمود محمد طنطا عبدالرحمن 31.525109.58148.564.5شرق

على   69397 محمد منير طنطا عبدالرحمن 36.53015.514.5141912.576شرق

احمد    69398 سيد شبل ياسر طنطا عبدالرحمن 37301811.510.519.510.575شرق

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد
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موسى    69399 يوسف عبدالرحمن يوسف طنطا عبدالرحمن 37.529.51914.514.5201566.5شرق

المصرى    69400 محمد السيد احمد طنطا عبدالله 38292014.514201667شرق

الشنتناوى    69401 عبدالحميد على هشام طنطا على 37.53019.51412201887شرق

شهبه   69402 عبدالمنعم اكرم طنطا عمر 37.53018.514.51019.51966.5شرق

الشريف   69403 مسعود جمال طنطا عمر 34.52916.51413.51916.573شرق

ابراهيم    69404 عباسمصطفى حسين طنطا عمر 37.529.5171514.52013.563.5شرق

مقبل    69405 محمد على محمد طنطا عمر 36281714.514.519.7513.555شرق

شاهين   69406 فاروق محمد طنطا عمر 37.53018.51515201585شرق

حسين    69407 عفيفى مصطفى محمد طنطا عمر 37.5301914.751519.51775شرق

سواحل     69408 احمد محمود الدين حسام طنطا فجر 31.527.510.5127.51712.543.5شرق

السباعى    69409 محمود على هشام طنطا كريم 37.52919151319.516.565.5شرق

باشا   69410 محمد ايمن طنطا مازن 36.5281814.751319.517.576.5شرق

راغب   69411 اسماعيل احمد طنطا محمد 37301915152017.573.5شرق

سعد    69412 فريد محمد احمد طنطا محمد 373019.7514.514.751916.576.5شرق

عبدالمقصود    69413 لطفى محمد احمد طنطا محمد 38.52917.51515201256شرق

ابراهيم   69414 محمد اشرف طنطا محمد 372919.5151519.51475شرق

باشا   69415 محمد ايمن طنطا محمد 3730191513.519.513.585شرق

عابدين   69416 محمد ايهاب طنطا محمد 3829191515201265.5شرق

ابراهيم   69417 محمد تامر طنطا محمد 352815.5151218.516.576شرق

الملخانى   69418 السعيد حسام طنطا محمد 383019.51515201687.5شرق

يس   69419 محمد محمود طنطا محمد 3930191515201677.5شرق

الله    69420 فتح احمد مصطفى طنطا محمد 382919.5151519.51583.5شرق

حسن   69421 محمد هانى طنطا محمد 352917.51413.519.51382شرق

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد
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نصر   69422 احمد هشام طنطا محمد 393019.51515201892شرق

الشعراوى   69423 احمد ابراهيم طنطا محمود 35.5301614.5152012.582شرق

الزناتى    69424 مصطفى مندى مصطفى طنطا محمود 35.5291713.51419.515.588شرق

سالم   69425 عبدالعزيز احمد طنطا مصطفى 37301912.515201698شرق

الصواف   69426 مصطفى وليد طنطا مصطفى 36.53019.51515201798شرق

البدوى    69427 على نبيه وليد طنطا مصطفى 32.526111211.5181187.5شرق

عبدالمنعم   69428 مهدى ياسر طنطا مهدى 36241313.51419.51687.5شرق

عفيفي   69429 عبدالمجيد محمد طنطا نادر 37.530191515201697شرق

الماحى    69430 احمد سيد احمد طنطا يوسف 35.52816151519.51786.5شرق

عامر   69431 محمد احمد طنطا يوسف 38.53019.5151519.51787شرق

محمد     69432 كمال محمد الدين حسام طنطا يوسف 373017.51313.519.51687شرق

حسين    69433 محمد فتحى محمد طنطا يوسف 383019151519.51887.5شرق

الرفاعى    69434 محمد احمد مالك طنطا اروى 373019.514.5142018.598شرق

اسماعيل   69435 محمود شريف طنطا الء 37.5301914.515201999.5شرق

الشرقاوى   69436 منصور ابراهيم طنطا بسنت 35.52913131418.515.597شرق

عبدالقادر   69437 فاروق احمد طنطا جنى 37.53018.514.515201888شرق

الباز   69438 عبدالهادى خالد طنطا جنى 372915.514.512.5191797.5شرق

الزيات    69439 عبدالرازق مسعد عادل طنطا جنى 32211063101475شرق

عوف    69440 على الشحات جبر طنطا جودى 36.5301514.51319.516.597.5شرق

ابراهيم   69441 عبدالخالق سعد طنطا حبيبه 37302014.515201899شرق

عبيد    69442 عبدالحميد عمر عاصم طنطا دنيا 35.5301614.514.5191889شرق

البدوى   69443 نبيه عبدالعزيز طنطا رغده 36.5291914.51418.51386.5شرق

المحلوى    69444 محمد السيد محمود طنطا سما 36.5271814.512181687شرق

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد
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عبدالحليم    69445 شوقى احمد محمد طنطا شهد 38.53018.514.51519.51779شرق

حسن     69446 محمد جمعه السيد محمد طنطا شهد 36.53019.5151519.51589شرق

الدين    69447 جمال محمود تامر طنطا عنان 38.53019.51515201888.5شرق

حسين     69448 عبدالمنعم الدسوقى ابراهيم اشرف طنطا فريده 36.53019.515152015.588.5شرق

جرجس    69449 زكى طلعت فادى طنطا فلورينا 38.53020151519.52099شرق

الشاذلى    69450 احمد نبيل اسر طنطا فيروز 38.53018.514.510201588.5شرق

الدسوقي    69451 عبدالمجيد محمد سامى طنطا لرا 38.53018.515132015.596.5شرق

الغرابلى   69452 احمد محمد طنطا لينه 383019151519.52098شرق

وهدان    69453 السيد فرج ايمن طنطا مرام 36.530191511.519.51986شرق

الشنيهى    69454 محمود فاروق احمد طنطا مريم 33.53015.51210.516.51786شرق

ابوزيد    69455 محمد عبدالمنعم سامح طنطا مريم 353017.513.515201998.5شرق

مطر   69456 فكرى سامح طنطا مريم 39.529.51914.751519.751795.5شرق

عباسى     69457 محمود السيد السيد طارق طنطا مريم 38.53019151519.751488.5شرق

عبدالحميد   69458 احمد محمد طنطا مريم 39.53019.51515201998.5شرق

الشنتناوى    69459 عبدالحميد على هشام طنطا مريم 36.530161412.5191586.5شرق

امان    69460 زكى محمد احمد طنطا ملك 37.53016.514.58.517.51796.5شرق

شتات   69461 محمد محمود طنطا ملك 39.53019.51515202098.5شرق

عبدالمقصود   69462 سعيد نصر طنطا ملك 38.53016.514.514.51617.586.5شرق

الحارثى     69463 احمد محرز سعيد اشرف طنطا ميار 36.5301715151814.576.5شرق

عبدالهادى   69464 كمال محمد طنطا ميار 38291913.51118.51987شرق

الدين    69465 جمال محمود احمد طنطا نوران 362916131019.51697.5شرق

السعدنى   69466 عبدالحميد جمال طنطا يمنى 37291514.751318.51696شرق

مرسى     69467 الله فتح ابراهيم محمد للغات    ابراهيم ع سكول مودرن طنطا طنطا 3830201515201879شرق

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد

 -        / إعدادي    للغات المتميزة يوسف أبو إدريس سمير محمد حرب أركان عقيد الشهيد
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الخولى     69468 خليل احمد عبدالله عبدالباسط للغات    احمد ع سكول مودرن طنطا طنطا 363015.512.51117.51989شرق

العبد    69469 عبدالفتاح احمد على للغات    احمد ع سكول مودرن طنطا طنطا 33301114141817.567شرق

الزيني   69470 درويش السيد للغات    زياد ع سكول مودرن طنطا طنطا 2329101213.518.51967.5شرق

سمره    69471 ابواليزيد سامى محمد للغات    سامى ع سكول مودرن طنطا طنطا 32.5271411.514.7517.516.565شرق

البدوي    69472 احمد حامد احمد للغات    عبدالرحمن ع سكول مودرن طنطا طنطا 29281811.5131814.566شرق

مهدي   69473 محمد محمد للغات    عبدالرحمن ع سكول مودرن طنطا طنطا 32.53019.51514.75201687شرق

ابواحمد   69474 مصطفى محمد للغات    عبدالرحمن ع سكول مودرن طنطا طنطا 362719.515152017.577شرق

جنه   69475 عاطف احمد للغات    عمر ع سكول مودرن طنطا طنطا 36.52919.51515202087شرق

ابوشهبه   69476 محمد مروان للغات    كريم ع سكول مودرن طنطا طنطا 35.529.51611.512.517.51776.5شرق

المرشدي    69477 سعد احمد محمود للغات    مهند ع سكول مودرن طنطا طنطا 33.5291012.510161883.5شرق

الجندي   69478 محمد نبيل للغات    مهند ع سكول مودرن طنطا طنطا 373018.51514.519.51977.5شرق

ربيع    69479 الدين جلل محمد للغات    يوسف ع سكول مودرن طنطا طنطا 38.53019.7515152017.598.5شرق

طايل    69480 طه محمد عمرو للغات    بسمله ع سكول مودرن طنطا طنطا 3830201514.52017109شرق

سليمان    69481 عبدالفتاح سليمان محمد للغات    بشرى ع سكول مودرن طنطا طنطا 31301212715.514.598.5شرق

الشافعى    69482 رشاد حسن محمد للغات    جنه ع سكول مودرن طنطا طنطا 38.530201515201999شرق

قبطان    69483 حسينى احمد حسينى للغات    حبيبه ع سكول مودرن طنطا طنطا 3830201515201998.5شرق

بطور    69484 كمال محمد محمد للغات    حبيبه ع سكول مودرن طنطا طنطا 36.53019.75151419.51998شرق

حسونة     69485 عبدالله على امين طارق للغات    رغد ع سكول مودرن طنطا طنطا 373019.51514.5201998.5شرق

منيسي    69486 فريد محمد هانى للغات    رغد ع سكول مودرن طنطا طنطا 343015.512.514.51918.588.5شرق

مكاوي   69487 احمد محمد للغات    رودينا ع سكول مودرن طنطا طنطا 37.53019.51515201999شرق

هلل    69488 محمود احمد هشام للغات    رودينه ع سكول مودرن طنطا طنطا 38.52918.5151520201010شرق

سليمان    69489 مرسي توفيق احمد للغات    سلمى ع سكول مودرن طنطا طنطا 38.53016.514.511.5209.587.5شرق

الشال   69490 عبدالحكيم محمد للغات    سلمى ع سكول مودرن طنطا طنطا 38.5302013.5152020910شرق
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النجار    69491 على عبدالوهاب محمد للغات    سما ع سكول مودرن طنطا طنطا 38.53019.513.514.52015.5810شرق

نصر    69492 السيد يحيى عزت للغات    مها ع سكول مودرن طنطا طنطا 322916.512.512.517.51789شرق

الطنطاوي    69493 محمود ابراهيم محمد للغات    يارا ع سكول مودرن طنطا طنطا 393019.7514.5142019107.5شرق

زاهر   69494 السيد اسلم ع   سيف للغات طنطا مدارسمصر 37.52819.513.5142018.587.5شرق

القرع   69495 محمد مجدى ع   عمر للغات طنطا مدارسمصر 3729.51324.5171776شرق

فرج   69496 السيد خالد ع   محمد للغات طنطا مدارسمصر 3129.57.51.5311.51665شرق

حنفى    69497 محمد حنفى محمد ع   مروان للغات طنطا مدارسمصر 31291494151666شرق

رحاب     69498 احمد على احمد الدين ع   نور للغات طنطا مدارسمصر 34.52919.512.510.519.515.577شرق

القيعي    69499 محمود ابراهيم يسرى ع   حور للغات طنطا مدارسمصر 37291611.5818.51968.5شرق

عامر     69500 اسماعيل غازى مختار شريف ع   شهد للغات طنطا مدارسمصر 38.53019.51514.519.518.598.5شرق

كشك   69501 محمد مجدى ع   مايا للغات طنطا مدارسمصر 3829.5191514.5191779شرق

السعدنى   69502 عبدالحميد خالد ع   ملك للغات طنطا مدارسمصر 38.530181311.519.516.557شرق

ابراهيم   69503 عباس احمد ع   هيا للغات طنطا مدارسمصر 3429128.55141657شرق

حافظ     69504 فهمى عبدالرازق محمد عبدالرازق ع   وفاء للغات طنطا مدارسمصر 35.52913.5119.516.51575شرق

بولس    69505 القمص اليشع انطون للغات   ابانوب الخاصه ع طنطا السلم 353017.51514.5202079شرق

سعد   69506 نعيم جورج للغات   ابرام الخاصه ع طنطا السلم 34.5281714.512.518.52099شرق

باسيلى   69507 مراد ماهر للغات   ابرام الخاصه ع طنطا السلم 37.5301814.512.5192098.5شرق

شبون   69508 عبدالحميد محمد للغات   ابراهيم الخاصه ع طنطا السلم 35.53014.514.51419.51998.5شرق

زين   69509 احمد خالد للغات   احمد الخاصه ع طنطا السلم 29.53013.5141117.51798.5شرق

عبدالنبى    69510 رياض احمد سامح للغات   احمد الخاصه ع طنطا السلم 37.52915.51411.519.51489.5شرق

ماضى    69511 ابراهيم سعد سامح للغات   احمد الخاصه ع طنطا السلم 362914.514.512.5171687.5شرق

الشويحى    69512 عبدالعزيز حمدى شريف للغات   احمد الخاصه ع طنطا السلم 343010.5117.517.51461.5شرق

الزيات    69513 عبدالمنعم محمد عبدالمنعم للغات   احمد الخاصه ع طنطا السلم 35.52815.5151012.516.57.53.5شرق
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نور    69514 عبدالعال زكريا علء للغات   احمد الخاصه ع طنطا السلم 36.53015.51513.517.51386شرق

القصراوى   69515 مرسى على للغات   احمد الخاصه ع طنطا السلم 30.52910.513.59.5161684.5شرق

عبدالحميد    69516 مصطفى فاروق هانى للغات   ادم الخاصه ع طنطا السلم 363018.514.51219.516.597شرق

خطاب    69517 على كامل احمد للغات   ادهم الخاصه ع طنطا السلم 38.53018.514.515201578شرق

المنشاوى    69518 فؤاد محمد بلل للغات   ادهم الخاصه ع طنطا السلم 353014.51410.5181466.5شرق

عبدالمسيح    69519 حليم جرجس امير للغات   ارسانى الخاصه ع طنطا السلم 383019.51515201967شرق

الفخرانى    69520 احمد ابراهيم احمد للغات   اسر الخاصه ع طنطا السلم 35.530161511.5171866.5شرق
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بدر    69521 عبدالعال اسماعيل عبدالعال للغات   اسماعيل الخاصه ع طنطا السلم 332515.514.510.516.517.594شرق

حسن    69522 محمد احمد ايهاب للغات   اكرم الخاصه ع طنطا السلم 352911.511814.51584شرق

داود    69523 رزق فريد فاخر للغات   انتونى الخاصه ع طنطا السلم 37.530191515201987شرق

منصورعبدالملك   69524 ابراهيم فاروق للغات   اندرو الخاصه ع طنطا السلم 26.5271212.510151976شرق

احمد    69525 حسن اسماعيل ايمن للغات   اياد الخاصه ع طنطا السلم 38.53019.515152017.587شرق

هنطش    69526 السيد محمد مسعد للغات   اياد الخاصه ع طنطا السلم 382919.51515201874.5شرق

منصور   69527 عبدالعظيم نبيل للغات   باسل الخاصه ع طنطا السلم 38.5301915152015.565شرق

خليل    69528 محمد مصطفى حمزه للغات   باهى الخاصه ع طنطا السلم 3830191415201776.5شرق

باسيلى   69529 مراد ماهر للغات   بيشوى الخاصه ع طنطا السلم 36291514.512.5192073.5شرق

ميخائيل    69530 ونيس بشرى وائل للغات   بيشوى الخاصه ع طنطا السلم 343016.5131218.52085.5شرق

الله     69531 عوض ميخائيل يوسف رائف للغات   جورج الخاصه ع طنطا السلم 37.53019.51515202078.5شرق

دميان   69532 لويس جون للغات   جوناثان الخاصه ع طنطا السلم 373018.514.515202077.5شرق

اماره   69533 اسماعيل موسى للغات   سعيد الخاصه ع طنطا السلم 38.52818.513.514.519.51364شرق

ادم     69534 على سمير احمد عمرو للغات   سمير الخاصه ع طنطا السلم 383019.51515201763.5شرق

وهبى     69535 حافظ وهبى سيد سماح للغات   سيد الخاصه ع طنطا السلم 373015.51515201573شرق

يوسف    69536 احمد السيد عبدالحليم للغات   سيف الخاصه ع طنطا السلم 36.53013.5141317.517107شرق

زكى   69537 سمير ساهر للغات   صموئيل الخاصه ع طنطا السلم 383018.51515202053شرق

عباس   69538 محمد مصطفى للغات   طه الخاصه ع طنطا السلم 3529191512191777.5شرق

غنيم   69539 مصطفى حسن للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا السلم 37.53019.514.5152013.566.5شرق

بدران   69540 محمد عماد للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51513.5201885.5شرق

الدسوقى   69541 السنوسى محمد للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا السلم 383019.51515201874.5شرق

صادومه   69542 عبدالحميد محمد للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا السلم 37.53017.513.514.518.51682.5شرق

السيد    69543 احمد عبدالفتاح محمد للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا السلم 372915.513.5152015.554شرق
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الفقى    69544 السباعى محمد محمد للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا السلم 393019.51515201786شرق

عبدالله   69545 محمد طارق للغات   عبدالله الخاصه ع طنطا السلم 37.5301514.514.51717.573شرق

زويل    69546 عزت عبدالله عزت للغات   عبدالله الخاصه ع طنطا السلم 393019.51515201674شرق

حبلص    69547 ابراهيم عبدالله محمد للغات   عبدالله الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515201778.5شرق

يوسف    69548 عادل محمد ياسر للغات   عبدالله الخاصه ع طنطا السلم 37.529171415201868.5شرق

بدر    69549 ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم للغات   عبدالمنعم الخاصه ع طنطا السلم 35.52811.510.57.518168.57شرق

الشريف   69550 ابراهيم احمد للغات   على الخاصه ع طنطا السلم 33.52910119.5151466.5شرق

محمد    69551 محمد على عبدالغنى للغات   على الخاصه ع طنطا السلم 38.5292015152017.598.5شرق

بيصار   69552 ابراهيم خالد للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 383019.515152015.568.5شرق

عبدالشافى   69553 مرسى طارق للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 38.52917.514141712.585شرق

البرقوقى   69554 ناجى طارق للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51514.5201497.5شرق

الشافعى    69555 نجيب احمد محمد للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515201497.5شرق

جاد   69556 الدسوقى محمد للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 362415.51314.75181776شرق

عبدالجواد   69557 حماده محمد للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 382916.51513.518.51787.5شرق

الغا     69558 عبدالفتاح عونى مصطفى للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 34.528.514.513.514181476.5شرق

خليفه   69559 عبدالفتاح وائل للغات   عمر الخاصه ع طنطا السلم 39301414.514.5201587.5شرق

البديوى   69560 لطفى احمد للغات   عمرو الخاصه ع طنطا السلم 3427.51414.514.5191788شرق

عطيه    69561 حسين السيد خالد للغات   عمرو الخاصه ع طنطا السلم 3930201515201788شرق

الجارحى     69562 اسماعيل حموده الدين للغات   فارسحسام الخاصه ع طنطا السلم 38.53019.51515201776.5شرق

حسن     69563 حسن عبدالسلم اسلم محمد للغات   فارس الخاصه ع طنطا السلم 30.529141211.518.51485.5شرق

سلمه   69564 مسعد للغات   كاراسعيسى الخاصه ع طنطا السلم 3930191515202088شرق

حنا   69565 ناجى منسى للغات   كارل الخاصه ع طنطا السلم 39.530191515202088.5شرق

داود   69566 عبدالمحسن محمد للغات   كريم الخاصه ع طنطا السلم 32.529138.51216.515.575.5شرق
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عفيفى   69567 كامل محمد للغات   كريم الخاصه ع طنطا السلم 38291714.513181287.5شرق

دلش    69568 ابراهيم يحيى هشام للغات   كريم الخاصه ع طنطا السلم 37.53016.51515201475شرق

ابراهيم    69569 محمد رمضان وليد للغات   كريم الخاصه ع طنطا السلم 3830191514201485شرق

الله    69570 عطا احمد يحيى للغات   كريم الخاصه ع طنطا السلم 37301914.514.5201585.5شرق

فوزى   69571 عبدالله هانى للغات   كيرلس الخاصه ع طنطا السلم 37.53017.515152018.584شرق

الله     69572 رزق فهيم جرجسجورج للغات   مارك الخاصه ع طنطا السلم 36.52917151519.518.565.5شرق

رزق   69573 فريد جورج للغات   مارك الخاصه ع طنطا السلم 393017.51512.5201653.5شرق

المولد   69574 مصطفى شادى للغات   مازن الخاصه ع طنطا السلم 34.5261010.55.512.512.585شرق

سليم    69575 ابراهيم حسن عادل للغات   مازن الخاصه ع طنطا السلم 3930201413.5201989شرق

العدوى   69576 محمد محمود للغات   مازن الخاصه ع طنطا السلم 3127.56.587.5111182شرق

محمود    69577 وجدى سمير عمرو للغات   مجدى الخاصه ع طنطا السلم 383019.515152016.588.5شرق

قمر   69578 عبدالمجيد اشرف للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 38.53015.513.511201684.5شرق

عبدالرحمن    69579 السيد عبدالفتاح السيد للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 292814129.5181376.5شرق

الخولنى   69580 محمد ايمن للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 38.530181513.52018.588شرق

زغلول    69581 الزهاوى جميل حسن للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 33.53012.510519.513.584.5شرق

طه    69582 كامل محمد طارق للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 38.530181513.5201784.5شرق

عبدالله   69583 سامى عبدالحميد للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 36.529.515.510619.513.556.5شرق

دنيا    69584 عثمان على مجد للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 35.5291813142013.587شرق

المهين     69585 عبدالله محمد جمال مصطفى للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 36.53019.51515201478شرق

حسين    69586 على عادل ياسر للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 39.5301914.514.752014.586.5شرق

سرور     69587 محمود الدين نور يحى للغات   محمد الخاصه ع طنطا السلم 312718.512.57.519.512.578شرق

موسى    69588 على عبدالباقى خالد للغات   محمود الخاصه ع طنطا السلم 3930191515201789شرق

عبدالقادر    69589 السيد محمد طلعت للغات   محمود الخاصه ع طنطا السلم 3729187.54.515.514.585.5شرق
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صلح   69590 حامد خالد للغات   مروان الخاصه ع طنطا السلم 38301912918.514.586.5شرق

الطوخى   69591 عثمان خالد للغات   مروان الخاصه ع طنطا السلم 29.526135.5619.51375.5شرق

منصور    69592 السعيد احمد محمد للغات   مروان الخاصه ع طنطا السلم 34.52810.513.513.51912.597.5شرق

سلمه    69593 عبدالله على محمد للغات   مروان الخاصه ع طنطا السلم 38.52912.511.57.516.51489شرق

المعداوى   69594 سعيد ياسر للغات   مروان الخاصه ع طنطا السلم 36.53019.514.514.7519.515.589شرق

الشدودى   69595 عبدالله ياسر للغات   مروان الخاصه ع طنطا السلم 36.53016961411.585شرق

الله     69596 عوض محمد مصطفى اسر للغات   مصطفى الخاصه ع طنطا السلم 39.52818.59.52.51614.576شرق

السبكى   69597 جبر محمد للغات   مصطفى الخاصه ع طنطا السلم 39.5302014.515201887شرق

عبدالتواب   69598 معوض حمدى للغات   نور الخاصه ع طنطا السلم 38.53019.515151917810شرق

عبدالعزيز   69599 سمير احمد للغات   هارون الخاصه ع طنطا السلم 20297.585.561189شرق

محمد    69600 على فضل ايمن للغات   هشام الخاصه ع طنطا السلم 39.5292014.515201889.5شرق

حموده    69601 عبداللطيف محمود عادل للغات   ياسين الخاصه ع طنطا السلم 38.5302014.57.517.51688.5شرق

عبدالعزيز    69602 رضا عبدالمنعم خالد للغات   يحيى الخاصه ع طنطا السلم 39302014.5152019810شرق

محفوظ    69603 عبدالمجيد السعيد محمد للغات   يحيى الخاصه ع طنطا السلم 38301813.51519.519810شرق

زايد   69604 اسماعيل عبدالمجيد للغات   يس الخاصه ع طنطا السلم 35.5291711.55171687.5شرق

خطاب    69605 على كامل احمد للغات   يوسف الخاصه ع طنطا السلم 37.53018.514.51519.51988.5شرق

ناصف    69606 فهمى سامى اسامه للغات   يوسف الخاصه ع طنطا السلم 3529.516.51413172088.5شرق

الشيمى   69607 محمد ايهاب للغات   يوسف الخاصه ع طنطا السلم 39302014.515201889.5شرق

نصر   69608 مصطفى حاتم للغات   يوسف الخاصه ع طنطا السلم 363018.5117.5132079شرق

الله     69609 عوض ميخائيل يوسف رائف للغات   يوسف الخاصه ع طنطا السلم 38.5302014.514202088.5شرق

ارمنيوس   69610 غبريال عادل للغات   يوسف الخاصه ع طنطا السلم 39301914.514.519.52088.5شرق

عجايبى   69611 صادق هانى للغات   استر الخاصه ع طنطا السلم 3829.516.5141519.52088.5شرق

المكاوى   69612 عبدالفتاح عماد للغات   امنيه الخاصه ع طنطا السلم 342913.5115171588.5شرق
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الله      69613 فضل الله عوض فؤاد اسحق للغات   ايلريه الخاصه ع طنطا السلم 32.5271484.5182088.5شرق

الشعراوى   69614 محمد هشام للغات   ايه الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515202088.5شرق

نصير    69615 على ابراهيم احمد للغات   بتول الخاصه ع طنطا السلم 35.5301813.55.519.51586.5شرق

سليمان   69616 عبدالمجيد رأفت للغات   بسمله الخاصه ع طنطا السلم 373019.5158.519.51687شرق

الخطيب   69617 عبدالغنى محمد للغات   بهجه الخاصه ع طنطا السلم 37.53015157.518.51886شرق

ابوديب    69618 رشاد محمود حسام للغات   جنى الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515201889شرق

دويدار    69619 سرى محمد سائد للغات   جنى الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515201989شرق

الغمرى    69620 مرشدى الدين عماد للغات   جنى الخاصه ع طنطا السلم 36.53017147.519.514.589شرق

نصر    69621 عبدالحميد رسمى محمد للغات   جنى الخاصه ع طنطا السلم 30.529.51914.57.5201797.5شرق

الوكيل   69622 محمد مروان للغات   جنى الخاصه ع طنطا السلم 353019.51515201799شرق

سعيد   69623 ميشيل هانى للغات   جوسيان الخاصه ع طنطا السلم 393019.51515202089شرق

هديب   69624 عبدالمحسن طارق للغات   جومانا الخاصه ع طنطا السلم 393019.51515201999.5شرق

مصطفى    69625 ابراهيم سيد ابراهيم للغات   حبيبه الخاصه ع طنطا السلم 37.5301613.51019.51987شرق

الشيخ    69626 ابراهيم احمد هيثم للغات   حل الخاصه ع طنطا السلم 38.529.519.513.51519.51987شرق

مصطفى    69627 على عاصم خالد للغات   دراين الخاصه ع طنطا السلم 36.53016.51510.518.51897شرق

ابوناعم    69628 عبداللطيف عبدالسميع تامر للغات   رزان الخاصه ع طنطا السلم 383019151219.51898.5شرق

الهاشمى    69629 ابراهيم فاروق محمد للغات   رنا الخاصه ع طنطا السلم 38.5301714.513201987.5شرق

الشرقاوى     69630 ابراهيم محمد الدين عصام للغات   رنيم الخاصه ع طنطا السلم 36.53019.51514.5202087شرق

زياده    69631 عبدالرؤف قطب محمد للغات   رنيم الخاصه ع طنطا السلم 3830191515201998.5شرق

حسين    69632 حافظ محمد محمود للغات   روان الخاصه ع طنطا السلم 37.53016.51414.519.51998.5شرق

سلطان    69633 فؤاد احمد حازم للغات   رودينا الخاصه ع طنطا السلم 39291914.514.5201985.5شرق

ياقوت   69634 سعيد عثمان للغات   رودينا الخاصه ع طنطا السلم 383015.5151519.51886.5شرق

منصور     69635 عبدالسلم شوقى محمد وليد للغات   رول الخاصه ع طنطا السلم 38301515132019.598.5شرق
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شبير   69636 عبدالعزيز عصام للغات   روهندا الخاصه ع طنطا السلم 373016.514.513191998شرق

العطار    69637 محمد عبدالفتاح سامى للغات   ريم الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515201998.5شرق

يونس   69638 محمد اكرم للغات   ريناد الخاصه ع طنطا السلم 36.530131512.5191988.5شرق

يوسف    69639 عوض كمال هانى للغات   ساره الخاصه ع طنطا السلم 38.53019.515152019.598.5شرق

وهبه   69640 سمير سامر للغات   ساندرا الخاصه ع طنطا السلم 38.53019.515152020910شرق

جابر    69641 السيد احمد حسين للغات   سلمى الخاصه ع طنطا السلم 37.52917.51310.518.51895.5شرق

حميده    69642 امين رضا محمد للغات   سلمى الخاصه ع طنطا السلم 36301213.51218.519810شرق

دويدار    69643 عبدالرحمن لطفى احمد للغات   سما الخاصه ع طنطا السلم 393019.51515201988.5شرق

كامل    69644 محمد حسنى سامح للغات   سما الخاصه ع طنطا السلم 39.53020151519.51989شرق

سعد   69645 عبدالمنعم طارق للغات   سما الخاصه ع طنطا السلم 37.53017.51515191988.5شرق

ونيس    69646 حبيب صموئيل هانى للغات   سوسنه الخاصه ع طنطا السلم 39.53019151519.519.588.5شرق

الشنوانى    69647 محمد عبدالرازق محمد للغات   شهد الخاصه ع طنطا السلم 30.529.5109.5911.515.597.5شرق

جاد   69648 مسعد محمد للغات   شهد الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515201989.5شرق

فرها    69649 احمد محمد مصطفى للغات   شهد الخاصه ع طنطا السلم 36.5301913.51018.51989.5شرق

عبدالمجيد    69650 مصطفى محمد مصطفى للغات   شهد الخاصه ع طنطا السلم 17.515.569.5واحد34301412شرق

العجان     69651 احمد سعيد بشير احمد للغات   صفا الخاصه ع طنطا السلم 38.5301913.515201696شرق

عطيه    69652 بسيونى عاطف اسامه للغات   غاده الخاصه ع طنطا السلم 39.53018.51415201986شرق

زايد      69653 محمد نجيب محمد شوقى محمد للغات   فرح الخاصه ع طنطا السلم 27.530109.58.513.51666شرق

الجبالى   69654 مجدى نبيل للغات   فرح الخاصه ع طنطا السلم 34.5301914.514.5192096شرق

فوزى   69655 هانى بيتر للغات   كارين الخاصه ع طنطا السلم 39.530201514.519.752098.5شرق

فؤاد   69656 ماهر ايهاب للغات   كلرا الخاصه ع طنطا السلم 36.53017.51515202098.5شرق

سليمان    69657 محمود محرم شريف للغات   كنزى الخاصه ع طنطا السلم 36.529.516.5137.5191588شرق

الدين     69658 نجم حسين عبدالهادى ماجد للغات   لوجين الخاصه ع طنطا السلم 3728.5121410161787.5شرق
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سوس    69659 هندى ماكن مينا للغات   مارى الخاصه ع طنطا السلم 392919.51514202099شرق

جرجس   69660 رضا ماجد للغات   ماريا الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51514.5202095شرق

توفيق   69661 حسن اسامه للغات   مايا الخاصه ع طنطا السلم 3530151581718109شرق

شفيق   69662 مجدى مايكل للغات   مايا الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515202099.5شرق

ميخائيل   69663 رشدى رؤوف للغات   مريم الخاصه ع طنطا السلم 393019.515152020810شرق

عطوه    69664 على سمير سامح للغات   مريم الخاصه ع طنطا السلم غـغـغـغـغـغـغـغـغـشرق

هواش    69665 محمد طه محمد للغات   مريم الخاصه ع طنطا السلم 373016.513.59.517.514.587شرق

عشوش   69666 محمد اشرف للغات   ملك الخاصه ع طنطا السلم 38.530171512.52013.5108.5شرق

الشعيرى    69667 حافظ صبحى ايهاب للغات   ملك الخاصه ع طنطا السلم 39.5301915152018109.5شرق

عبدالعال    69668 توفيق محمد منتصر للغات   ملك الخاصه ع طنطا السلم 383019.513.51119.51669.5شرق
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بدر   69669 على وسام للغات   ملك الخاصه ع طنطا السلم 383019.514.514.518.51996شرق

عفيفى    69670 رفعت احمد الله للغات   منه الخاصه ع طنطا السلم 393016.514.514.518.514.586شرق

بيومى     69671 محمد احمد اسامه الله للغات   منه الخاصه ع طنطا السلم 37.5301914.751519.519710شرق

البنهاوى     69672 عبدالفتاح محمد مصطفى الله للغات   منه الخاصه ع طنطا السلم 3630181512.518.516610شرق

البدوى   69673 محمد خالد للغات   منه الخاصه ع طنطا السلم 383019.515152019710شرق

جرجس   69674 عبدالنور رءوف للغات   ميرانا الخاصه ع طنطا السلم 363018.513.51319.52068شرق

لبيب   69675 ادوار لبيب للغات   ناتالى الخاصه ع طنطا السلم 3529181512.519.520610شرق

احمد    69676 عباس احمد اشرف للغات   ندى الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.514.514.5201969شرق

السعداوى    69677 محمد حمدى عادل للغات   ندى الخاصه ع طنطا السلم 37.5302014.51519.51886شرق

قنديل    69678 يوسف احمد محمد للغات   نور الخاصه ع طنطا السلم 37.53019.51515201865.5شرق

عبدالغفار    69679 حلمى عباس وليد للغات   نور الخاصه ع طنطا السلم 38301914.514.517.51957شرق

حافظ   69680 فاروق وليد للغات   نورين الخاصه ع طنطا السلم 393019.515152020810شرق

الشرقاوى   69681 طه محمد للغات   هاجر الخاصه ع طنطا السلم 38.53019.51512.515.51787شرق

النحراوى    69682 سالم محمد صبرى للغات   هاله الخاصه ع طنطا السلم 38.52918.514.51417.51986.5شرق

قطب   69683 قطب محمد للغات   هديل الخاصه ع طنطا السلم 38.5302014.514.519.518910شرق

منصور   69684 عبدالعظيم نبيل للغات   همسه الخاصه ع طنطا السلم 373014.514.513191586شرق

يوسف   69685 على احمد للغات   هنا الخاصه ع طنطا السلم 39.53019.51515201897شرق

عطيه    69686 عبدالحميد فاروق محمد للغات   هنا الخاصه ع طنطا السلم 383019.5151519.51776.5شرق

شلبى    69687 زكى احمد محمد للغات   وسام الخاصه ع طنطا السلم 37.53013.51513171982.5شرق

الدغش   69688 احمد فوزى للغات   ياسمين الخاصه ع طنطا السلم 3630191514.519.51968.5شرق

عيد    69689 عبدالغنى ابراهيم ابراهيم للغات   ابراهيم الخاصه ع طنطا المستقبل 38.5291913.59.518.51693.5شرق

حنفى     69690 احمد الدسوقى ابراهيم هانى للغات   ابراهيم الخاصه ع طنطا المستقبل 393019.514.515201685شرق

الصفتي   69691 حميده فايز للغات   احمد الخاصه ع طنطا المستقبل 38301414.51116.51885.5شرق
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الكيلني   69692 احمد محمد للغات   احمد الخاصه ع طنطا المستقبل 39301814.512.5201886شرق

عزام   69693 عبدالمجيد محمد للغات   احمد الخاصه ع طنطا المستقبل 332913.510.511.514.51866.5شرق

سلمة    69694 اسماعيل عبدالقادر حسام للغات   ادهم الخاصه ع طنطا المستقبل 36.5301814.51419.51677شرق

عيسى   69695 ابراهيم احمد للغات   اشرف الخاصه ع طنطا المستقبل 37.5291914.514.517.51885شرق

براغيت     69696 احمد احمد احمد الدين للغات   جمال الخاصه ع طنطا المستقبل 36.53018911.518.51775شرق

الخولي   69697 محمود اسامه للغات   حازم الخاصه ع طنطا المستقبل 38.53018.5149.519.51685شرق

حسان    69698 احمد حامد محمد للغات   حامد الخاصه ع طنطا المستقبل 39301914.514201886شرق

عبدالله   69699 احمد هشام للغات   زياد الخاصه ع طنطا المستقبل واحد35291968.75916.58شرق

الخطيب    69700 محمد ابوالسعود محمد للغات   سيف الخاصه ع طنطا المستقبل 393019.51515201996.5شرق

قناوى   69701 كمال هيثم للغات   سيف الخاصه ع طنطا المستقبل 3730147.55.5191585شرق

فايد   69702 صلح وليد للغات   صلح الخاصه ع طنطا المستقبل 38.53017.51515191985.5شرق

القاضى   69703 احمد محمد للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا المستقبل 37.530171511.5181986شرق

حسن    69704 ابراهيم رأفت محمد للغات   عبدالرحمن الخاصه ع طنطا المستقبل 35291814.513.519.51485شرق

سليمان    69705 محمود منير حمدى للغات   على الخاصه ع طنطا المستقبل 25285.5451016.596شرق

عبدالسلم     69706 عبدالرحمن عبدالسلم وليد الدين للغات   عماد الخاصه ع طنطا المستقبل 39.53019.51515201676شرق

خاطر    69707 عمر عبدالعزيز طارق للغات   عمر الخاصه ع طنطا المستقبل 31.53012.512.511.5181665شرق

محمود   69708 حسين محمد للغات   كريم الخاصه ع طنطا المستقبل 38.52916.51512.2519.51675.5شرق

شيحة   69709 الدسوقى ايهاب للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 393018.5151519.751965.5شرق

عبدالحق    69710 عبدالقوي حمدى باسم للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 382917.5138191985شرق

العشرى   69711 ابراهيم تامر للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 38.530191314.5201685شرق

توفيق    69712 محمد احمد تامر للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 3529.5141413.519.51786.5شرق

شعير   69713 تحسين حسن للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 382918.514.515201786.5شرق

عبدالعزيز   69714 منير عماد للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 3929.519.514.515202067شرق
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الحناوي   69715 البسيونى محمود للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 38.5291613.51419.51176.5شرق

الكومي    69716 يوسف محمد يوسف للغات   محمد الخاصه ع طنطا المستقبل 373012.512917.51885شرق

الخلفى   69717 محمود بدوى للغات   معاذ الخاصه ع طنطا المستقبل 37.53016141119.51957شرق

شهاب    69718 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن للغات   مهند الخاصه ع طنطا المستقبل 353014.514.513201565شرق

جعفر    69719 عبدالحميد سعيد عبدالحميد للغات   نديم الخاصه ع طنطا المستقبل 382919.514.514.2519.51988شرق

عباس   69720 بدير عباس للغات   هاجد الخاصه ع طنطا المستقبل 37.53019.75151519.51777.5شرق

لطفي    69721 محمد يسرى محمد للغات   يسرى الخاصه ع طنطا المستقبل 352715.5141014.514.575شرق

نصار    69722 الدين جمال حسن للغات   يوسف الخاصه ع طنطا المستقبل 362917141319.514.568شرق

حمزة    69723 عبدالعليم عبدالحميد حمزه للغات   يوسف الخاصه ع طنطا المستقبل 39301914.51419.751888شرق

زايد   69724 اسماعيل رشيد للغات   يوسف الخاصه ع طنطا المستقبل 382919.751414201779شرق

غرابة   69725 احمد فؤاد للغات   يوسف الخاصه ع طنطا المستقبل 382914.513121915.587.5شرق

الشيتى    69726 طه ابراهيم وليد للغات   اسراء الخاصه ع طنطا المستقبل 3729.5201511.5201789.5شرق

عثمان   69727 عبدالفتاح رباح للغات   الء الخاصه ع طنطا المستقبل 37.53018.51511.5201799.5شرق

المكاوى   69728 محمود احمد للغات   بسمله الخاصه ع طنطا المستقبل 36.527151413201888شرق

الصفطى    69729 المرسى رفعت عمرو للغات   جانا الخاصه ع طنطا المستقبل 38291913.512201987.5شرق

حمادة    69730 محمد احمد عمرو للغات   جنا الخاصه ع طنطا المستقبل 37.530181413.5201678.5شرق

سليمان     69731 حسين الحاج محمد احمد للغات   جنه الخاصه ع طنطا المستقبل 39.53019.51515201999.5شرق

ابواليزيد   69732 احمد ايمن للغات   جنه الخاصه ع طنطا المستقبل 34.53012108191687.5شرق

السيسي    69733 السيد احمد امير للغات   جنى الخاصه ع طنطا المستقبل 363019.51512.5201889.5شرق

الكوراني    69734 محمد مصطفى تامر للغات   حبيبه الخاصه ع طنطا المستقبل 38.53019.51515201899.5شرق

عرابي   69735 ابراهيم ايمن للغات   رحمه الخاصه ع طنطا المستقبل 35.530131412.52016.575شرق

الطوخي   69736 عبدالمنصف احمد للغات   رهف الخاصه ع طنطا المستقبل 393019.51515201998شرق

القسطاوى    69737 حامد محمد حامد للغات   روان الخاصه ع طنطا المستقبل 38.5302014.515201996.5شرق
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الغنيمي     69738 ابوالفتوح محمود احمد محمد للغات   روتان الخاصه ع طنطا المستقبل 362917.51514201786شرق

اسماعيل    69739 عبدالمقصود السيد ابوشادى للغات   ساندى الخاصه ع طنطا المستقبل 383019.514.512201987شرق

غانم   69740 عبدالفتاح عبدالعظيم للغات   شذى الخاصه ع طنطا المستقبل 3829201514.7519.51696شرق

عبدالعاطي    69741 محمد شعبان ياسر للغات   شهد الخاصه ع طنطا المستقبل 2928139.51216.51376.5شرق

النجار   69742 محمود محمد للغات   علياء الخاصه ع طنطا المستقبل 37.530201513.5201797شرق

الصهرجتي   69743 ابراهيم علء للغات   كرما الخاصه ع طنطا المستقبل 383019.514.514201888شرق

العقاد   69744 احمد مصطفى للغات   مايا الخاصه ع طنطا المستقبل 38.53019.5151519.7515.597شرق

باقي   69745 ميخايل باسم للغات   مريم الخاصه ع طنطا المستقبل 38.53019.51515201987شرق

الجنك   69746 احمد شفيق للغات   مريم الخاصه ع طنطا المستقبل 39.53019.515152015.597.5شرق

عبدالرسول    69747 شوقى محمد احمد للغات   ملك الخاصه ع طنطا المستقبل 39.53019.51515201799شرق

ابوالعطا   69748 محمود التهامى للغات   ملك الخاصه ع طنطا المستقبل 383019.515152018910شرق

مسعد   69749 كرم طارق للغات   ملك الخاصه ع طنطا المستقبل 38.53019.513.514.52015.597.5شرق

منصور   69750 اسامه لؤى للغات   ملك الخاصه ع طنطا المستقبل 39.5281614.513.519.51797.5شرق

حبيب    69751 محمود طاهر محمد للغات   ملك الخاصه ع طنطا المستقبل 363014128.51913.597.5شرق

الشقر     69752 محمد نصرالدين وليد الله للغات   منه الخاصه ع طنطا المستقبل 38.529.516.514.7514201796.5شرق

الشناوي   69753 عبدالسلم تامر للغات   ندى الخاصه ع طنطا المستقبل 342911.510.51016.517.597شرق

الفار    69754 فتوح نعيم احمد للغات   نور الخاصه ع طنطا المستقبل 3929191515201797.5شرق

شوشه   69755 احمد محمد للغات   نورا الخاصه ع طنطا المستقبل 38.530181514.5201899شرق

براغيت    69756 احمد احمد احمد للغات   هانيا الخاصه ع طنطا المستقبل 3928.518.511.513191596.5شرق

البياري    69757 عبدالرحيم جمال احمد للغات   يارا الخاصه ع طنطا المستقبل 39281913.511201688شرق

البطاوى    69758 حسن احمد اسامه طنطا احمد 3323107.54.571785غرب

الشريف    69759 شوقى احمد حامد طنطا احمد 38.52818.514.7515201885غرب

الهرميل   69760 فؤاد طارق طنطا احمد 3419.574371885غرب

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث
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البنا   69761 حسن عبدالستار طنطا احمد 3627.5109.59141465غرب

الزرقاني   69762 محمدى طارق طنطا ادهم 33.5221386111865.5غرب

العلبى     69763 ابواليزيد محمد سعيد محمد طنطا الحسين 32291010.58101786غرب

جمعة    69764 احمد سمير ايمن طنطا زياد 36301414.514.5201886غرب

السيد    69765 محمد عبدالعال محى طنطا زياد 3628199917.51986.5غرب

عرفة    69766 عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح طنطا سعيد 3227106.58.515.51886.5غرب

زيدان   69767 عبدالسلم باسم طنطا سيف 363018.510.510.5191885.5غرب

درويش   69768 محمدعبدالرازق ابراهيم طنطا عبدالرحمن 342919.5141018.51896.5غرب

شتا    69769 احمد امين مجدى طنطا عبدالرحمن 34.5281412.513.517.51886غرب

عبدالغفار   69770 عبدالرحمن محمد طنطا عبدالرحمن 38.5301714.51519.751895.5غرب

بلبل     69771 على سالم عبدالنبى هشام طنطا عبدالرحمن 362814.5141417.51885.5غرب

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث
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سعد    69772 عبدالحميد عبدالوهاب احمد طنطا عبدالوهاب 352513.5911.517.51885غرب

دويدار    69773 ابوالفتوح محمد عبدالفتاح طنطا فارس 32.526137.59.5131785غرب

محمد    69774 عبدالبارى عبدالبارى محمد طنطا كريم 27206.58.55.511.51565غرب

عوض    69775 ابوالفضل نعمان اسامه طنطا محمد 36271612.51117.51877.5غرب

غالى   69776 عبدالغنى جلل طنطا محمد 38.53018.51515201698.5غرب

هجرس   69777 محمد مجدى طنطا محمد 372916.513.513201696.5غرب

السكرى   69778 وهبه وليد طنطا محمد 3527121114191787.5غرب

عبدالرحمن    69779 البهى محمد احمد طنطا محمود 382919.751414201887.5غرب

الجنزورى    69780 مصطفى ابراهيم عاطف طنطا مصطفى 383019.511.51218.51786.5غرب

عبدالكريم   69781 السيد محمد طنطا مهند 37.53018.51314.5201886غرب

الفرت    69782 عبدالرحمن محمد ياسر طنطا الهام 38.53019.513.5152017.597.5غرب

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث
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حطب    69783 صادق محمد مصطفى طنطا امنيه 37.53015.512.512181786.5غرب

حمودة    69784 محمود مصطفى محمود طنطا تسنيم 39.5301915152016.597غرب

درة   69785 محمودمحمد وائل طنطا دنيا 362615.513.57.51515.595غرب

الله    69786 عوض احمد مروان طنطا رزان 32.52711.513.59.5151695غرب

سعيد    69787 محمد عيد سامح طنطا رضوى 30301010811.51552.5غرب

شتا    69788 احمد امين مجدى طنطا رضوى 3529141113.518.516.596غرب

فرج   69789 عزت محمد طنطا سلمى 33281087.511.51295.5غرب

السيد    69790 على رضا بلل طنطا شهد 38.5291812.514.5191765غرب

سعد    69791 عبدالحميد عبدالوهاب احمد طنطا عزه 363016.51314201585غرب

جمعة    69792 ذكى سمير محمد طنطا فرح 352716.59.510.51716.565غرب

درويش    69793 السيد عبدالعزيز عماد طنطا لوجين 373014.511.56.51715.586.5غرب

ابوالغار    69794 الدين محيى محمد طنطا مريم 25.5201027514.595غرب

السكرى   69795 وهبه وليد طنطا ملك 39301913.51519.51786غرب

هجرس   69796 محمد مجدى طنطا منه 37.529141314191477غرب

اسماعيل    69797 عبدالمنعم البسيونى حسام طنطا ندى 33.5301414.59.51714.575غرب

الديب    69798 محمد رفعت محمد طنطا ندى 38.5291914.515201796غرب

العزيرى   69799 زكى وليد طنطا نوران 38.53019.51315201985.5غرب

عيد    69800 ابراهيم شعبان سعيد طنطا يارا 392919.511.513201885.5غرب

جرامون     69801 حسن رشاد محمد عمر طنطا ياسمين 39.53019.515152019910غرب

معارك   69802 احمد هشام طنطا احمد 36291914.514.52012.5610غرب

النجار   69803 جرجس ايمن طنطا جرجس 35.5301914.751519.52089.5غرب

الله     69804 جاب بسيونى حامد احمد طنطا حامد 30307.5127.519.513.557.5غرب

عماره   69805 سعد كمال طنطا سعد 373013.511.59171368.5غرب

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي    -  للغات الرسميه الدين غياث

إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
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سلمان    69806 امبابى احمد اسامه طنطا عبدالرحمن 38.530201515202099.5غرب

ابوهندي    69807 الدين صلح محمد طنطا على 39.53020151519.52099.5غرب

غلوش   69808 عبدالهادى احمد طنطا عمر 38.53019.7514.7514.5201679.5غرب

الصواف   69809 فاروق عبدالوهاب طنطا كريم 373018.5151419.518.589.5غرب

ابوعيطة   69810 احمد مصطفى طنطا كريم 38.52919.51515201979.5غرب

ابوداود   69811 حسن احمد طنطا محمد 9.5غـغـ10817.5غـ24غـغرب

علم    69812 عبدالله محمد اسامه طنطا محمد 3730191513.52017.579.5غرب

موسى    69813 اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل طنطا محمد 303011129.5161687.5غرب

الجزار   69814 محمد حمدى طنطا محمد 3730191513.518.51899غرب

عكر   69815 عبدالسلم طارق طنطا محمد 393019.51515201979.5غرب

البرى   69816 احمد عبدالغفار طنطا محمد 3229.511.513.58.51618710غرب

الهواري    69817 احمد عبدالعزيز محمود طنطا مصطفى 36.5301614.7511191888.5غرب

إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
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الذهبي   69818 محمد على طنطا يوسف 37.5301714.751116.51787غرب

ابوحجازي   69819 ابراهيم احمد طنطا سلسبيل 332416.58.58.512.51875.5غرب

حامد   69820 محمد عبدالغنى طنطا شهد 373019.5141419.51973غرب

مطر   69821 فريد ملك طنطا فيرجينيا 393019.514.51419.52062غرب

مينا   69822 صادق عيسى طنطا كيرمينا 38.5301913.515202061.5غرب

شهاب   69823 احمد رضوان طنطا مريم 39.530191515202062غرب

غنيمه   69824 محمد يحيى طنطا نها 34.5291712.58101961.5غرب

ابوسعدة   69825 محمد ايمن طنطا هبه 322717131212.518.561.5غرب

الشناوى    69826 انور فاروق السيد المحلة ابراهيم 34.529151313201988.5شرق

ابوسعيده    69827 زكى محمد السيد المحلة احمد 32.5291311.51118.517.5810شرق

ابوالهيثم   69828 احمد ايهاب المحلة احمد 38.53018.514.751519.751989.5شرق

احمد    69829 محمود عبدالسلم محمود المحلة احمد 38.53019.5151519.52089.5شرق

على    69830 شاكر محمد ياسر المحلة احمد 333015.51410191786.5شرق

على    69831 فاضل على عبدالستار المحلة اياد 302810.55.512191677.5شرق

صقر    69832 مصطفى احمد محمد المحلة بلل 30.5271091118.51588.5شرق

سميه    69833 مصطفى ابراهيم مصطفى المحلة تامر 39.5301915152016910شرق

سمية    69834 مصطفى ابراهيم مصطفى المحلة حازم 39.5301915152017810شرق

ابراهيم   69835 عبدالخالق عبدالرحيم المحلة خالد 35301314.5152013.587.5شرق

ابوسالم    69836 امين رضوان احمد المحلة رضوان 332810.59.511.518.51489شرق

عوض    69837 العابدين زين تامر المحلة زين 38.53019.515152019.5710شرق

ابراهيم    69838 محمد سعد محمد المحلة سعد 252969.510201689شرق

الله     69839 عوض محمد احمد الدين المحلة سيف 39291713.515201998شرق

العيسوي     69840 احمد محمود احمد الدين المحلة سيف 383018.51414.52018810شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما
إعدادي   -  لغات الرسمية برما

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية
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السيد     69841 محمد رشاد باسل الدين المحلة سيف 34.524.51011818.51989.5شرق

النشار    69842 محمد صفوت ياسر المحلة سيف 393017.51515201989.5شرق

الدمنهورى    69843 رضوان احمد المحلة عبدالرحمن 3729.51512.513201787شرق

امين     69844 مصطفى زغلول عادل محمد المحلة عبدالرحمن 3830191515201889شرق

ابوالسعود   69845 شفيق وائل المحلة عبدالله 3729147.57.519.518910شرق

هاشم    69846 يوسف طعت مصطفى المحلة على 33.53016.513.514.5201689.5شرق

الرسول    69847 عادل محمد احمد المحلة عمر 372717.515152017.599.5شرق

يوسف    69848 السعيد ابوبكر محمد المحلة عمر 382819.751513.5201778شرق

شعبان    69849 محمود احمد محمود المحلة عمر 352814.51212.52013.588شرق

الغنام    69850 بدوى عزت هشام المحلة عمر 34291713.5122017.579شرق

الرفاعى     69851 ابراهيم بدير ابراهيم وليد المحلة فارس 343016.513.51319.516.599شرق

بتت   69852 عبدالحليم محمود المحلة كمال 34.52916.513121916.5810شرق

عرفه    69853 عبدالباقى عبدالوهاب احمد المحلة مازن 35.528.514.5141319.514.589شرق

وفا    69854 احمد سعد احمد المحلة محمد 35.52916.514132017.589شرق

البرجى   69855 حسن السيد المحلة محمد 31.5307.514818.51469شرق

ابراهيم    69856 زاهر محمد جمال المحلة محمد 37301914.7512.5201597.5شرق

دحيه    69857 توفيق طلعت حسين المحلة محمد 38.53018.513.58201586شرق

امين   69858 محمد عبدالله المحلة محمد 37.5281514.75122014.586.5شرق

النشاوي    69859 ابراهيم عبدالعظيم على المحلة محمد 363018.513.5131917.578شرق

العشرى    69860 على على مصطفى المحلة محمد 3730161515201889شرق

حسين     69861 عبدالسلم محمد محمد وليد المحلة محمد 28.52815.5107.515.51698.5شرق

شاكرعلى    69862 محمد ياسر المحلة محمد 2922.51211.5101910.587شرق

ابوالعنين   69863 عبداللطيف محمد المحلة محمود 3330111314.518.51896.5شرق

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية
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نور   69864 محمد ايمن المحلة مروان 32.529.51214.7591913.598شرق

محمد    69865 السيد محمود ياسر المحلة مروان 3730171515201568شرق

ابوحسن    69866 على منصور وليد المحلة منصور 322912.5147.519.51566شرق

بعليله    69867 السيد ابوالنجا السيد المحلة مهند 3327.51512.514.519.51188شرق

عطوه     69868 محمد جلل الدسوقى هانى المحلة مهند 2829.514.51210.518.51688شرق

زايد    69869 عبدالرحيم محمود الدين المحلة نور 35241413.511.519.517.586.5شرق

عمر     69870 احمد على محمود على المحلة نور 38.529.517.515142016.589شرق

القصاص    69871 غازى غازى وليد المحلة وليد 2528157.53101355شرق

حسنى    69872 محمد صلح اشرف المحلة يوسف 38.529.519.51514.52017.589.5شرق

ابوطالب    69873 محمد عطيه عادل المحلة اصاله 38.53016.514.7513201998.5شرق

جمعه    69874 عبدالحميد عاطف محمد المحلة امل 38301714.7514.7519.518.586شرق

عامر    69875 عبدالفتاح عبدالفتاح رضا المحلة امينه 3529.516151119.516.597شرق

جعفر   69876 الدسوقى الدسوقى المحلة ايناس 383016.514.57.519.51787.5شرق

ابوزيد    69877 عبدالعال حسن محمد المحلة ايه 36.5301814.5141817.598شرق

المرسى    69878 خميس محمد اشرف المحلة بسمله 38.530171513191056شرق

تره   69879 محمد على المحلة تسنيم 39.530201515201798شرق

عوض    69880 العابدين زين تامر المحلة جنه 39.53019.514.515201997شرق

السحت    69881 ابراهيم عبدالمنعم مجدى المحلة جنه 38.53019.751515202099.5شرق

القرع    69882 عبدالحى محمود احمد المحلة جودى 39.53019.751514.5202088شرق

سكر   69883 محمد ابراهيم المحلة حبيبه 383018.514.57.518.514.556.5شرق

امين   69884 عبداللطيف اسامه المحلة حبيبه 383016.513.514.5201997شرق

عبدالمجيد    69885 ابراهيم عبدالمنعم سيد المحلة حبيبه 39.53019.515152019105.5شرق

الشهاوي    69886 عبدالعليم احمد ايمن المحلة داليا 383018147.518.515.597شرق
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بشار   69887 على وائل المحلة روان 38301814.5101917107شرق

يوسف    69888 محمد عزت مازن المحلة روزان 38.5301914.5152020910شرق

ديمتري    69889 داود لويس شريف المحلة روفينا 3830171511.5202097شرق

عبدالظاهر   69890 السيد محمد المحلة رؤى 383019.7514.5152019.596.5شرق

البسيونى    69891 مصطفى عبداللطيف هشام المحلة زينه 38.53019.51515201798.5شرق

ابودره    69892 عبدالحميد السعيد محمد المحلة ساره 3929191515201788.5شرق

الدين     69893 جمال مدحت محمد محمد المحلة ساره 393019.515152018910شرق

محمود    69894 محمد طه هانى المحلة ساره 373018.5141319.52099.5شرق

يونس   69895 عبدالفتاح فكرى المحلة سالى 38.5301914.514.519.7517.589شرق

شاهين   69896 حسن عاصم المحلة سلمى 383018.514.51419.517.578.5شرق

ناصف   69897 وجيه على المحلة ضحى 35301811.59.519.51866.5شرق
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حشيش   69898 ابراهيم ايهاب المحلة فرح 37.52917.513.514191687شرق

الموجى   69899 شحاته عماد المحلة فرح 3629.51614.515201688شرق

البنا    69900 السعيد ابوالعنين ابراهيم المحلة لما 393017.513132014.597.5شرق

السويدى    69901 احمد عادل اسامه المحلة مايا 393016.514.514.518.51277.5شرق

شريف   69902 على محمد المحلة مريم 373018.51515201788شرق

سليم      69903 حسن فهمى محمد حسين الله المحلة منه 39.52918.5131519.519910شرق

شندى     69904 محمد احمد عبدالحليم الله المحلة منه 32.529179.512.514.51175شرق

الشورى    69905 بهجت هانى الله المحلة منه 403019.51514201888شرق

السمان    69906 محمد محمد رضا المحلة منى 383019.513.512.519.515.578.5شرق

بعليله    69907 السيد ابوالنجا السيد المحلة ميرنا 35301814.515191958شرق

الصياد   69908 حسنى محمد المحلة ميرنا 38.53019.514.515201889شرق

سلطان    69909 محمد عادل هانى المحلة ندى 383019.51515201999شرق

عيسى    69910 محمد محمد حسيب المحلة نوران 3830191515201879شرق

الحبيبى   69911 عبدالعزيز محمد المحلة نوران 373019.513.5152019810شرق

عبداللطيف   69912 خيرى محمد المحلة هاجر 3126.51467.5131776شرق

عبدالخالق     69913 حسن السيد كمال هيثم المحلة همسه 39.530181515201898.5شرق

العبدالمسيرى   69914 حسن عمر المحلة يمنى 383018.513.7513.516.517.589شرق

تادرس    69915 شكرى سعد ناجى المحلة ابانوب 3629158.51018.52063.5غرب

النادى    69916 شعبان عبدالرازق شعبان المحلة احمد 3429.514108.5171475.5غرب

شرع    69917 عبدالحميد عاطف محمد المحلة احمد 393016.515152012.585غرب

البناوى   69918 عبدالهادى محمد المحلة احمد 3727151211.510.51356.5غرب

ابراهيم    69919 نجيب فوزى ماجد المحلة بيتر 38.5301514.7513.519.513.588غرب

المزين   69920 عبدالمقصود احمد المحلة زياد 38.528.520141319.51365.5غرب
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محروس    69921 محمد جابر علء المحلة زياد 3830201412.518.513.575غرب

البدوى    69922 المنسى محمد محمد المحلة ضياء 38.529.516.510.510.5101177غرب

الجدى    69923 محمد عبدالله مسعد المحلة عبدالله 27241787.5121376.5غرب

ابوزيد    69924 محمد عبده خالد المحلة عمرو 39.530191514.5201978.5غرب

الجمل   69925 ابراهيم مصطفى المحلة عمرو 3930181515191787.5غرب

البرعى    69926 مراد محمد وائل المحلة عمرو 38.530201515201477.5غرب

الجوهرى    69927 عبدالفتاح محمد احمد المحلة مازن 393019.51515201379غرب

ابويوسف   69928 عبدالحميد رضا المحلة محمود 29.521131212812.576غرب

عبدالعظيم   69929 مبارك محمد المحلة محمود 393019.5131018.51477.5غرب

المحلوى    69930 عبدالعزيز السيد عبدالعزيز المحلة مروان 3829.519101113.51577.5غرب

ابوعمر   69931 عبدالخالق محمود المحلة مصطفى 39.53020131418.51678.5غرب

الرجبى    69932 محمد السيد حمدى المحلة يوسف 382919.514.513.512.51478.5غرب

خليل    69933 حسن احمد حسن المحلة الء 373019.513142018.584.5غرب

شتا    69934 ابوالمعاطى عبدالعليم اشرف المحلة بسمله 34.5281511.7581713.548.5غرب

الدين      69935 شرف الله عوض احمد شريف المحلة بسنت 36.528.516.59.511.517.518.569.5غرب

النشرتى   69936 فوزى محمد المحلة رزان 39301810.59.5191588.5غرب

الشريف       69937 احمد السيد الدين جلل محمد مصطفى المحلة رغد 34.53019129.751613.574.5غرب

احمد    69938 عامر هلل اسامه المحلة رقيه 37.5301914.515191379.5غرب

الحايس     69939 ابوالفتوح مجاهد محمد جلل المحلة رقيه 39.53019.513.515201889.5غرب

محمود    69940 الدسوقى ابراهيم وليد المحلة رنا 39301914.5132015710غرب

يونس   69941 كمال اشرف المحلة ساره 403019.514.514.52017.568غرب

اسماعيل    69942 حسن محمد علء المحلة ساره 2925117.57.513873.5غرب

راشد    69943 حسن احمد احمد المحلة سلمى 322510.59811.513.584.5غرب
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إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد

إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد

إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد
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المزين   69944 زكريا محمد المحلة كريمان 3830191110191186غرب

مسلم    69945 محمد ابراهيم تامر المحلة مريم 393019.51515201887.5غرب

الدقادوسى   69946 عبدالحميد عمرو المحلة مها 38301912.51519.515.588غرب

بدير   69947 محمود محمد المحلة نغم 39301915152014.588غرب

حامد   69948 العوضى محمود المحلة ياسمينا 392819.59.751518.51987.5غرب

ديوان   69949 حسين ياسر المحلة ابراهيم 403019141519.51675غرب

وهبه    69950 زكى احمد ايمن المحلة احمد 393019.514.514201779غرب

جوهر    69951 اسماعيل حامد خالد المحلة احمد 38301914.51519.51989غرب

يسحبيب    69952 كامل خالد المحلة احمد 373016.57.5819.51588.5غرب

تمام    69953 على حسن عمرو المحلة احمد 38.53018.514.51419.512.588غرب

الزواوي   69954 رزق عمرو المحلة احمد 332911121216.514.588غرب

ابوحشيش    69955 الدسوقى الدسوقى محمد المحلة احمد 38.53019.514.515201989غرب

جحا    69956 محمود السيد هيثم المحلة احمد 272915119.517.513.588.5غرب

عمارة   69957 محمود ياسر المحلة احمد 38301913.514.5201979.5غرب

حسين    69958 محمود مصطفى محمد المحلة ادهم 3529.518.512.514.519.7515.577.5غرب

الجارحي   69959 السيد سرحان المحلة السيد 37.5302015152015.567غرب

دوس    69960 صادق جورج صادق المحلة جوزيف 36.530179.5817.517.585.5غرب

البيسى   69961 عبدالحميد خالد المحلة حسام 37.5291912.513.519.518.575.5غرب

البخ    69962 على حسن تامر المحلة حسن 38.530181310.5191982.5غرب

ابوالعنين   69963 حمدان محمد المحلة زياد 37.52916141019.51985غرب

بصل    69964 محمد مصطفى عمرو المحلة طارق 373013.511.59.51918.585.5غرب

عبدالله    69965 محمد صلح احمد المحلة عبدالرحمن 3628.511.510.51018.51482غرب

صقر     69966 عبدالمهدى هاشم الدين حسام المحلة عبدالرحمن 37.53014.591418.51488غرب

إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد

إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد

إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد

إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد

إعدادي     -  لغات الرسمية الدرة محمد الشهيد

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح
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ابويوسف    69967 العفيفى عبدالحميد محمد المحلة عبدالرحمن 34.523.51567.518.51885غرب

عمارة   69968 محمد اشرف المحلة على 35.529138.57.518.51482غرب

طه     69969 ابراهيم الدسوقى عبدالحفيظ عصام المحلة على 38.5291713.58.5201882غرب

فودة    69970 عبدالهادى على محمد المحلة على 372216.5128.5181883غرب

زيادة    69971 مصطفى الدين علء المحلة عمر 3530171412.519.511.584.5غرب

ابوالغيط   69972 عبدالخالق احمد المحلة فارس 393018.512.512.5191973.5غرب

الغندور    69973 عبدالقادر فتحى عبدالقادر المحلة فتحى 393018.514.514.52016.583غرب

الشافعى   69974 ماهر هاشم المحلة ماهر 38302014.7515201888.5غرب

الشناوى   69975 ربيع احمد المحلة محمد 37.527.5168812.51681.5غرب

طه    69976 رمضان نبيل تامر المحلة محمد 33.527187.55.518.51683.5غرب

زيد     69977 رمضان مخيمر محمد طارق المحلة محمد 36.53018.51110.5191586.5غرب

الشيمي   69978 عبدالموجود عاطف المحلة محمد 383017.514152016.577.5غرب

الموافى    69979 حلمى عبدالمنعم عبدالحليم المحلة محمد 35.52517.567.51913.584غرب

اسماعيل    69980 معوضسعد عماد المحلة محمد 382917.5992013.584غرب

شلبى    69981 غازى سالم مجدى المحلة محمد نصف383017.510.59.519.514.58غرب

عبدالحميد   69982 سالم مصطفى المحلة محمد 37.52915.55.5418.513.582غرب

القصار    69983 حسن البسطويسى مغاورى المحلة محمد 36.53015.5109201882غرب

المنصورى    69984 الششتاوى محمد محسن المحلة معتز 32.519.5113.54.5101475.5غرب

على     69985 الحاج احمد عبدالعزيز ايمن المحلة مهند 3729.51611.57.517.51586.5غرب

السيد    69986 محمد السيد السيد المحلة يوسف 37.5251388.51814.565.5غرب

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح
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منصور    69987 محمد ابراهيم محمد المحلة يوسف 392915.51210.519.513.584غرب

عبدالمقصود    69988 نجم نجم محمد المحلة يوسف 33.525137.57.514.51383.5غرب

عبدالظاهر   69989 السيد ايمن المحلة اروى 38.53018.51312.517.51486.5غرب

عبده    69990 محمد رشيدى احمد المحلة اسراء 3929.51610.59.512.515.585.5غرب

احمد    69991 عبدالحميد محمد المحلة اشرقت 393019.514.515201996.5غرب

ابوشبل    69992 كامل محمد ياسر المحلة الء 39.5301113.58.518.517.586.5غرب

الدين     69993 شرف مصطفى عبدالغفار اشرف المحلة ايات 39301714.513.517.51664.5غرب

بلل    69994 ابراهيم زكريا محمد المحلة تقى 38.53017.5111119.515.585غرب

رضوان    69995 كمال شوقى احمد المحلة حبيبه 37.53019141419.512.586غرب

البحيرى     69996 ابوالمعاطى الشحات احمد حسن المحلة حبيبه 372916.510.510.5171574.5غرب

قنديل    69997 محمد مصطفى جابر المحلة حنين 382912941114.585غرب

عبدالجواد   69998 عوض مجدى المحلة حنين 37.530161411161686غرب

نخله   69999 يحيى سامى المحلة ديانا 39.52914.513.512.518.52086.5غرب

الدسوقى   70000 محمد هشام المحلة ربا 38.53019.514.515201587.5غرب

هاشم   70001 سليمان علء المحلة رغد 39.53019.515152019.589.5غرب

جبر    70002 ملح طلعت ايمن المحلة روان 39301713.51219.51679غرب

خاطر    70003 حسن فريج محمد المحلة روتانا 36.52911.5111115.51163.5غرب

حسن    70004 احمد سليمان ياسر المحلة زينه 39292014.5152017.595.5غرب

السيد    70005 حسين حسين عبدالخالق المحلة ساره 37261212819.51675.5غرب

سعده   70006 السيد محمد المحلة ساره 393019.513.514.5202078.5غرب

الدين    70007 محب حامد عادل المحلة سعاد 39.529.51913.5142018.584.5غرب

الهندوم   70008 عبدالله السيد المحلة سلمى 39301913.515202097.5غرب

عذبة    70009 حسن ابراهيم محمد المحلة سما 39281913.58.5201997غرب

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح
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الغرابلى    70010 محمد المحمدى سمير المحلة سهيله 38.5292013.5152015.598.5غرب

العنانى    70011 الدين عز محمد المحلة سهيله 36.526.519.513.514.51811.585غرب

خالد    70012 احمد فرغلى طارق المحلة شهد 38.52919.51514.51916.581.5غرب

الشافعي   70013 السيد رزق المحلة عل 3830161514.5171581.5غرب

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح
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عبدالله    70014 ابراهيم حافظ ابراهيم المحلة فاطمه 37.5301512.511.51916.574.5غرب

مصطفى    70015 محمد امام محمد المحلة ليلى 38301614.514.52015.581.5غرب

تكل    70016 انيس سمير طارق المحلة مارلى 39301914.7515202091.5غرب

عماره    70017 عبدالمنعم ادهم المحلة مريم 383019.514.751519.515.596.5غرب

عبدالحميد    70018 ابوالفتوح عزت عبدالحميد المحلة مريم 38.5301913.514.52014.585.5غرب

جحا   70019 السعيد محمد المحلة مريم 3728.519.75127.51914.592.5غرب

انورعجلن   70020 محمد محمد المحلة مريم 373019.513111914.583غرب

عون    70021 محمد امام عبدالسلم المحلة مياده 38.530191515201587غرب

ابوالسعاد   70022 عبدالفتاح محمد المحلة ميار 393014.514.7514.519.517.596.5غرب

الدين     70023 شرف موسى عبدالعزيز محمد المحلة ميرنا 38.52918.514.515201962غرب

الخشن   70024 محمد وليد المحلة ميرنا 39.53018.51515202098.5غرب

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح
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القمرى    70025 اسماعيل عبدالفتاح شريف المحلة نادين 392818.514.51419.52086غرب

عبدالمطلب    70026 عبدالرازق سمير عمرو المحلة نادين 3427.518.514.51019.518.586غرب

الشيخ   70027 السيد محمود المحلة نرمين 38.529.51814.515201483غرب

الشيخ     70028 محمد رشاد احمد محمد المحلة نورين 3129.51012.510.5191354غرب

على    70029 عبدالحميد على مجدى المحلة هاجر 38.53017.513.513.5191191.5غرب

منصور    70030 عوض على محمد المحلة هاجر 39.530171314.51913.599غرب

سيف    70031 محمد السيد عصام المحلة هايدى 39.53018.51314.5201696غرب

الصايغ    70032 محمد محمد المحلة همسرضا 38.530191313201783.5غرب

معروف    70033 محمد فتحى هشام المحلة يارا 39.52819.514.5141913.595.5غرب

عباس    70034 مسعد حسين المحلة يمنى 37.53014.513.514.75181385غرب

رفاعى    70035 السيد محمد حسام لغات   احمد خاص المريكيه المحلة جلورى 37.53019.7515152014.585.5غرب

السحت    70036 عبدالرحمن انور عبدالرحمن لغات   احمد خاص المريكيه المحلة جلورى 36.53017.514.51419.51285.5غرب

السامولى    70037 احمد احمد عمرو لغات   احمد خاص المريكيه المحلة جلورى 3329.511.5117.51717.585غرب

احمد    70038 عزب اسماعيل هانى لغات   احمد خاص المريكيه المحلة جلورى 35.528.51012.581715.586.5غرب

ابوعرب    70039 محمد نبيل السيد لغات   اسلم خاص المريكيه المحلة جلورى 38281814.57.51916.585غرب

السروجى    70040 محسن راضى احمد لغات   راضى خاص المريكيه المحلة جلورى 352978.57.51317.587غرب

ابوضره    70041 عبدالخالق محمد مصطفى لغات   عمر خاص المريكيه المحلة جلورى 39301914.515201788.5غرب

عبده    70042 محمود محمد ابراهيم لغات   محمود خاص المريكيه المحلة جلورى 269.55.55.5531073.5غرب

الحصاوى    70043 كامل نشأت كامل لغات   بسمله خاص المريكيه المحلة جلورى 38.52917.512.514.519.51586.5غرب

غيدة    70044 عبدالحى ابراهيم عبدالحى لغات   جمينه خاص المريكيه المحلة جلورى 39301914.514.7519.516.585.5غرب

الطبال    70045 مصطفى سمير محمد لغات   جنه خاص المريكيه المحلة جلورى 362715.557.5161485غرب

المزين    70046 عبدالمقصود محمد محمد لغات   روان خاص المريكيه المحلة جلورى 34.527.565.57.511.51084.5غرب

الفيومى    70047 محمد محمد احمد لغات   سلمى خاص المريكيه المحلة جلورى 37.529121010191587.5غرب

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح

إعدادي    -  لغات الرسمية الدين صلح
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محمد    70048 ابوالوفا عبدالجواد محمد لغات   سلمى خاص المريكيه المحلة جلورى 37.53013.513.5131817.587غرب

موسى    70049 حسنى خليل مصطفى لغات   شهد خاص المريكيه المحلة جلورى 38.5301611.51418.513.598.5غرب

صادق    70050 محمد طارق لغات   مريم خاص المريكيه المحلة جلورى 222842.54.56.510.587غرب

موسى    70051 حسنى خليل محمد لغات   مريم خاص المريكيه المحلة جلورى 382910108.5181568غرب

السنيطى    70052 السيد الزغبى طارق لغات   هنا خاص المريكيه المحلة جلورى 3827.51912.512.52016610غرب

الصعيدي    70053 فتحى محمد محمد 392919.7514.7512.519.7517.587.5سمنوداحمد

مرعي   70054 محمد 33151114.57.58.51377سمنودانسمصطفى

الغرباوي   70055 احمد عبدالحميد 39.528.519.514.511.5201568سمنودعمر

ابوحمره   70056 كمال فاروق 35.52613.5128.51715.567.5سمنودفارس

شحاته    70057 عبدالرحيم حسين عبدالرحيم 37.529201414202068سمنودكريم

سليمان   70058 احمد مدحت 38271013612.51457.5سمنودلؤى

راجح   70059 معوض جلل 25.528712.55.5141357سمنودمحمد

المنير   70060 عبدالهادى رامى 30.526.511.513.58.51118.598.5سمنودمحمد

البربري   70061 فرج محمد 382912.5141218.518.588سمنودمحمد

درويش   70062 عبدالله ياسر 37.5291614.59.515.518.588.5سمنودمحمد

الحلو   70063 محمود محمد 34261013.5610.51287سمنودمحمود

سالم     70064 الدين نجاح احمد الدين 3728.517.513.512.51815.568.5سمنودنور

شعيب   70065 السعيد ايمن 393018.51211.519.51866.5سمنودالء

الغيطاني   70066 عبدالرحيم عبدالهادى 37.529.51713.513.5201767.5سمنودالء

العبد   70067 السعيد محسن 39281912.51419.518.578سمنودامل

مدين   70068 اسامه محمد 33.523111314.5172068سمنودداليا

ادم   70069 احمد حسن 39.529.51912.515202067.5سمنودروان

العباسي    70070 احمد صلح مازن 392916.512.515202078سمنودرول

إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
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الحسيني   70071 محمد محمد 39.5301812.515202077.5سمنودشهد

عمران   70072 عبدالحميد عمران 342719.759.5132016.577سمنودضحى

الزيات   70073 السعيد محمود 3825.518.57.511.51918.566.5سمنودفرح

لشين   70074 عبدالوهاب جمال 392919.51315201967.5سمنودكنزى

الشورى   70075 عرفه سامح 39.53016.51313.5201855.5سمنودلينا

شاهين   70076 كمال احمد 39.53017.514.514.519.517.576.5سمنودمريم

شحاته   70077 محمد احمد 3929.517.58.514.519.51956.5سمنودملك

اسماعيل   70078 محمد حلمى 35.52811.57.51019.51166.5سمنودندى

البرلسى   70079 فؤاد فتحى 39.53018.514.515201966.5سمنودهنا

يعقوب    70080 سليمان ابراهيم عبدالغنى 3727.517.5148.51715.576.5سمنودابراهيم

العليمى   70081 ابراهيم محمود 3827.51914.7511171667.5سمنودابراهيم

سيداحمد    70082 ابراهيم سيد بهاء 393019.515152018.585سمنوداحمد

الجاوى   70083 احمد سامح 37.528.5191514201675سمنوداحمد

ابوعثمان   70084 عبده ضياء 393019.7514.75152014.583.5سمنوداحمد

الفقى    70085 شكرى سعيد فيصل 37.528.519.7515152015.575.5سمنوداحمد

الجراحى    70086 احمد السيد محمد 39292014.7515201865سمنوداحمد

عبده   70087 جوده محمد 38.527.519.514.514121363.5سمنوداحمد

عزام   70088 ماجد محمد 38.52917.51515201866سمنوداحمد

شعبان    70089 عبدالفتاح سمير عمادالدين 39.53019.751514.52018.567سمنودادهم

البسيونى   70090 عيد محمد 392919.7514.7515201874سمنودباسل

بدوى   70091 عبدالعظيم محمد 39.529.52015152019.564سمنودخالد

عوض   70092 رضوان محمد 3830201515202074.5سمنودرضوان

غانم   70093 فتحى احمد 38.52515.514.7514191463.5سمنودزياد

إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية التحرير
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
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قابيل    70094 عبدالرحيم عزوز السيد 39.53019.515152016.574.5سمنودزياد

الزنقرانى   70095 السعيد محمد 393019.751515201787.5سمنودزياد

مشاق   70096 عبدالله محمد 35.528.51913.512.5201777.5سمنودزياد

عقيل    70097 محمود مصطفى محمد 252810.53.54.51616.575سمنودسامح

ابراهيم    70098 عبدالسلم بهجت محمد 37.53017.514.7514.519.514.585سمنودسلمان

شتا    70099 احمد جمعه احمد 39.530201514.52017.564سمنودعبدالرحمن

البرلسى   70100 محمود خالد 383019.751515201564.5سمنودعبدالرحمن

ابوعسر   70101 فتحى يحيى 3630201514.75201864.5سمنودعبدالرحمن

بدر   70102 عبدالمنعم عبدالعزيز 28.52616.514.510.516.511.573سمنودعبدالغنى

الجد   70103 سلطان خالد 353019.514.51519.51683.5سمنودفادى

البحراوى   70104 ابراهيم خالد 322916.512.58.518.51267.5سمنودفارس

الزفتاوى   70105 زكريا محمد 333018.51410.5191678سمنودمازن

الطحان   70106 ابراهيم احمد 36.52920151519.513.588.5سمنودمحمد

محسب   70107 محمد احمد 37.530201515201696.5سمنودمحمد

شحاته    70108 نورالدين محمد احمد 38.53019.515152010.576.5سمنودمحمد

عبده   70109 عبداللطيف بهاءالدين 37.53019.514.512.52012.555سمنودمحمد

ابوالعطا   70110 محمد حسن 27.5281410.5819.51275سمنودمحمد

الدقدوسى    70111 محمد جوده محمد 3026.514.59.5416.511.566.5سمنودمحمد

الغنام   70112 عبدالخالق مصطفى 33.527.517.514.751117.51376سمنودمحمد

ابوغنيمه   70113 اسماعيل نادر 3929201515201786سمنودمحمد

نور   70114 يوسف هشام 362917.514.51318.513.576سمنودمحمد

خليل    70115 الحسينى محمد ياسر 37.53018.5151519.751477سمنودمحمد

الخولي   70116 عبداللطيف خالد 27.52310.5113.513988.5سمنودمحمود

إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3268

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

ابوالعطا   70117 محمود مصطفى 38.53019.514.7515201578.5سمنودمحمود

الوكيل   70118 محمد احمد 34.52917.5147.519.513.586.5سمنودمروان

سويدان   70119 مصطفى ابراهيم 372917.514.7514.5201278سمنودمصطفى

السعداوى   70120 مصطفى محمد 353017.514.758.518.51177سمنودمصطفى

ابوالدهب   70121 طه خالد 35.5291714.7513.51914.586.5سمنودمهاب

الكلف    70122 شرف فوزى محمد 33291514.7512.5191175.5سمنودمهند

النمس    70123 احمد ايمن الدين 342918151317.510.587سمنودنجم

ابراهيم    70124 الدرينى محمود رزق 393019.7515152014.577سمنودهانى

العفيفى   70125 السيد ياسين 38.5302015152012.587سمنوديوسف

ربيع   70126 شكرى نشأت 372715811.517.517.587سمنودبسنت

جبر   70127 على ايمن 39.5301913.515201966سمنودتقى

يوسف   70128 مصطفى ياسر 37301911.514.751919.576سمنودجودى

رزق    70129 مختار على مختار 38301915152013.566.5سمنودحبيبه

خليل   70130 ابراهيم هانى 383019.59.51519.751975سمنودحبيبه

عبده   70131 محمد كمال 38.52919.51514.75201978سمنودرضوى

الجاوى   70132 عبدالحميد اسلم 36.53019.51314.52018.577سمنودرنا

عوض   70133 منير شريف 343016.5914.519.51576.5سمنودرنا

لشين   70134 صابر رجب 383019.51415201987سمنودرناد

عبدالحليم   70135 الرفاعى اسلم 383019.5131519.514.566.5سمنودروان

برعى    70136 لبيب محمد شريف 362919101419.516.557سمنودروان

الوزه   70137 السعيد محمود 333018131318.51588.5سمنودروان

شريف   70138 سامى محمد 383019.514.7514.7518.514.588.5سمنودريهام

حمام   70139 السعيد محمد 383019.514.515191578.5سمنودسانتى

إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
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شعيب   70140 السعيد فتحى 39.52919.7514.51519.51678.5سمنودسلمى

سكر   70141 حميدو عبدالغنى 37.5301911.57.51916.588.5سمنودشهد

سعفان    70142 بدوى على عمرو 35.53019.512.51117.51296.5سمنودشهد

غيط   70143 مصطفى السيد 3230199.57.511.51688.5سمنودلينه

السايس    70144 جبر محمد منصور 30.529.515.512122014.579سمنودمروج

التونى   70145 نبيل احمد 36.53019.5141517.515.589سمنودمريم

الدقدوسى   70146 جوده محمد 29.520.57.53.51.551165.5سمنودمريم

التونى   70147 نبيل احمد 37.53019.514.51419.513.568.5سمنودمنه

خطاب   70148 مصطفى محمد 37.52819.75127.51815.599.5سمنودمى

ابوعيده   70149 عبدالحميد ضياء 383019.75151519.51999.5سمنودميرنا

جعفر   70150 مجدى ايهاب 36.530191515191889سمنودناديه

خطاب   70151 مصطفى محمد 39302012.51019.751779.5سمنودندا

عطا   70152 على محمد 363018138.51815.568.5سمنودنغم

الشرقاوى   70153 عبدالعزيز عادل 3730191311.5191468.5سمنودنوران

ابوعرب   70154 مصطفى بهاء 383018.51310.52013.579سمنودنيرمين

سراج   70155 محمد هانى 393019.514.5152013.578.5سمنوديارا

الشوربجى    70156 محمد ابوبكر حازم 35.53019.51410.52018.556.5زفتاابوبكر

الجوهرى    70157 سليمان السيد ابراهيم 38.529.519.513132016.576زفتااحمد

جبر    70158 محمد عبدالله اشرف 35.252915.585.5181563.5زفتااحمد

خضر    70159 السباعى عبداللطيف السباعى 39302014.5152013.576.5زفتااحمد

عبدالكريم     70160 على السيد السيد ايهاب 39.530201414.52016.587زفتااحمد

الله     70161 جاب محمد فاروق جمال 37.529201314.52013.597زفتااحمد

سليم    70162 السيد ابراهيم حسن 3528.51815152016.576زفتااحمد

إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود
إعدادي   -  لغات الرسمية سمنود

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو
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حسن     70163 رشاد محمد محمد رشاد 2317185414.513.556زفتااحمد

العابدين    70164 زين عبدالفتاح زين 32281914.5142012.556.5زفتااحمد

الجندي    70165 عثمان عبدالمغنى عبدالفتاح 38.5292014.75132019.567زفتااحمد

عامر    70166 السيد جوده عبدالله 3829201515201966زفتااحمد

الوكيل   70167 الطنطاوى محمد 362919.5137.519.51966.5زفتااحمد

غانم    70168 جاد احمد محمود 34.526.519.514.751019.51677زفتااحمد

الشال    70169 احمد عبدالفتاح محمود 31.524188.5817.517.576زفتااحمد

منصور    70170 حسن اسماعيل حسن 3227187.58181956زفتااسماعيل

عفان     70171 عبدالله الزمان قمر السيد 362317.58818.51786.5زفتاامجد

الدنديطى     70172 حسنين عطيه فتحى احمد 352918129.5191655.5زفتابراء

اسعد    70173 عزيز فايق محب 24.52618.51110.5191955زفتاجون

سيف    70174 ابراهيم شديد ابراهيم 37292014.515201976.5زفتاحامد

عبدالله   70175 حسين هيثم 362719.51413191886.5زفتاحسين

سالم    70176 السيد عبدالله السيد 382819.514.515201877زفتاخالد

جوده    70177 سليم جبر وليد 3323.517.51212181766.5زفتاخالد

منقريوس    70178 عزيز رؤوف اشرف 242612147.51618.555زفتارؤوف

محمد    70179 عبداللطيف الحمدى عمرو 3227.518.514.51517.51355زفتازياد

فرغلى     70180 تمام حسن جابر محمد 37301914.7510.5181466.5زفتازياد

ابوالخير    70181 ابراهيم جوده محمد 392919.5151519.51977.5زفتازياد

المغير      70182 احمد الصديق ابوبكر هشام الدين 36.528.51914.514.519.7518.555زفتاسيف

سعد   70183 على علء 383019.514.515201958.5زفتاعلى

القصاص   70184 السيد عادل 3830201515201778زفتاعمر

الشوربجي    70185 محمد عبدالعليم محمد 35.5301814.759.519.516.567.5زفتاعمر

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو
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عبده     70186 احمد سيد محمد ممدوح 38302014.515201365.5زفتاعمر

هلل     70187 الدين صلح محمد هشام 362718.514141711.566زفتاعمر

البحراوي     70188 ابراهيم عبدالله محمد ايهاب 37.5301915152014.554زفتامازن

رمضان    70189 توفيق راشد طارق 383019.751515201865زفتامازن

الفار    70190 عبدالقادر مامون انس 38.52919.51515201765زفتامامون

الراعى    70191 حامد مصطفى خالد 342717.512.5918.513.564.5زفتامجدى

ابوشلق    70192 الصباحى السيد ابراهيم 363016.514.59.52013.577.5زفتامحمد

الحدينى    70193 عبدالعزيز كمال اسامه 36.530191514.519.515.567زفتامحمد

الغزالي   70194 محمد ايمن 36.530191510.51915.557.5زفتامحمد

الدين      70195 خير متولى الدين خير تامر 262418.5147.518.51254.5زفتامحمد

سالم    70196 على محمد حمدى 36.52919118.5181682.5زفتامحمد

العتوى    70197 البيومى محمد رضا 35.53018.514.757.51617.555.5زفتامحمد

الدين     70198 بدر ابراهيم احمد طارق 39.52919.514.512.52019.556.5زفتامحمد

قاووق     70199 محمود مكرم محمد عبدالمنعم 3930191515201666.5زفتامحمد

الصياد     70200 السيد على محمد على 36.52918.512.57.516.515.567.5زفتامحمد

الخولى    70201 السيد عطا عمر 373019.514.5152014.569زفتامحمد

الشرقاوى    70202 عبدالبارى محمد عمرو 3828.517.514.514.517.510.564.5زفتامحمد

شراب     70203 احمد سيد محمود ناصف 37301213.511.5151452.5زفتامحمد

يوسف    70204 عبدالقادر محمد وائل 3930191515191777زفتامحمد

رضوان    70205 عبدالعزيز لطفى وليد 393019.515152015.569زفتامحمد

عياد     70206 عبدالله رجب محمود احمد 39.530191312.519.51668زفتامحمود

الفرو    70207 محمود رشدى رضا 25181110.5881367.5زفتامحمود

صالح    70208 عبدالفتاح محمود عبدالفتاح 39.530171514.5201768زفتامحمود

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو
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احمد    70209 عثمان مدحت انور 3829191514191467زفتامدحت

صابر    70210 حسين مصطفى حسين 4030201515201778.5زفتامصطفى

الدين     70211 خير ذكى ممدوح ذكى 373016.5141218.51778زفتاممدوح

الربعه    70212 احمد حلمى هشام 36.53016.513.514.5201577.5زفتامهند

ابراهيم     70213 يوسف ماهر مصطفى محمد 3730141413.518.51468.5زفتامؤمن

بدران    70214 محمد عطيه احمد 3929.51914.511.5201658.5زفتايحيى

محمد      70215 احمد الدين صلح محمد احمد 4029.519.51514201658.5زفتايوسف

ونس    70216 حسن عبدالعاطى اشرف 40301513.511201768زفتايوسف

حسن    70217 فتوح سمير تامر 37.530168.57.51915.557زفتايوسف

عبدالصادق   70218 مامون عادل 36.52919.59.57.518.515.577.5زفتايوسف

غانم    70219 اسماعيل عبدالمعطى عصام 371914.598131252.5زفتايوسف

حزين     70220 محمد السيد نبيل عصام 34.529.51412.57.516.59.564.5زفتايوسف

ابوريه    70221 محمد عبدالسلم محمد 383016.513.510201667.5زفتايوسف

شاهين    70222 السيد متولى محمد 4030201515201888زفتايوسف

الغرابلى    70223 الدسوقى محمد هشام 403019.514.515201786.5زفتايوسف

العسال    70224 ابراهيم احمد ياسر 39.530191515201777.5زفتايوسف

غوض    70225 عبدالباقى يونس محمد 393011148.519.51676.5زفتايونس

شاهين    70226 ابراهيم يحيى ابراهيم 232913.511817.51478زفتااروى

ابوحجيل    70227 رضوان عبدالمولى عماد 383017.514.512.5171888.5زفتااسون

الشناوى    70228 على عادل تامر 393014.512.59.517.51689زفتاالء

الحفناوى    70229 احمد محمد محمد 403019.514.515201889زفتاامنيه

البرهامى    70230 مصطفى محمد ايهاب 39.53019.514.514201488.5زفتاانجى

محمد     70231 فهمى البسيونى احمد عادل 36.529171191615.578زفتابسمله

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو
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طباره    70232 بيومى القناوى بيومى 393019.514.51519.751887.5زفتاتسبيح

عثمان    70233 عبده محمد عماد 38.53019.514.514.75201785.5زفتاتسنيم

عبدالحميد   70234 عبدالحى محمد 39.53019.514101815.593.5زفتاجمانه

عبدالعزيز   70235 ابراهيم ايمن 39.530201514201489زفتاجنى

شحاته     70236 احمد سيد محمد 40302014.5152018910زفتاحماسعمر

يوسفحسن   70237 كمال 393018.51414.751918.588.5زفتاحنين

خليفة    70238 احمد حسن عادل 39.530201412.52018.578.5زفتادعاء

القاضى    70239 عباس فتحى اسامه 393018.514.5132018.588.5زفتاروان

وهبه    70240 محمد عادل سامح 393017.512.511.519.517.577زفتاروان

داود    70241 محمد محمد صبرى 38.5302013.51419.518.578.5زفتاروان

البنهاوى   70242 على طارق 36.52918.5129.517.51577زفتاروان

المكاوى    70243 على على عبده 373016.51514.5191566زفتاروان

عبداللطيف    70244 محمد عبداللطيف محمد 3829.51713.51519.51286زفتاروان

السيد    70245 عباس محمدعيد حاتم 3929.518.51515201388.5زفتارؤى

الطباخ    70246 اسماعيل عبدالملك محمد 393019.51515201988زفتاريم

الطحلوى    70247 عبداللطيف عادل اسلم 403019.515152019.5910زفتاسلسبيل

شندى     70248 عبده شوقى محمد امجد 38301510.57.5201596.5زفتاسلمى

سيد   70249 فاروق محمد 39.5302015152018.579.5زفتاسلوى

احمد      70250 سيد مصطفى عبدالحميد مدحت احمد 383016.514132012.587زفتاسما

زكى    70251 عبدالخالق محمد امين 39.5301814.514.75201896.5زفتاسماء

الهورينى    70252 متولى رضا المتولى 37.530181414201998.5زفتاسهيله

رباح    70253 السعيد ابراهيم محمد 39292014.514.5201998.5زفتاسوسن

بدر    70254 فريد محمد فريد 403018.51514201778.5زفتاشدو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو
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ابويوسف     70255 ابراهيم العابدين زين ابراهيم 39.53019.51313.52017610زفتاشهد

ابوشال    70256 عبدالحميد وهبه ابراهيم 37.5281412.59.51915.576.5زفتاشهد

احمد    70257 على عبدالشافى عاطف 382918.5141319.512.564.5زفتاشهد

بدر    70258 فريد محمد فريد 3729.51614.513.5201498.5زفتاشهد

ابوالخير    70259 محمد نبيل محمد 39301513.512.51714.597زفتاشهد

وحش    70260 محمد عبدالعال محمد 40302015152017.593.5زفتافاطمه

الدويك    70261 المرسى خاطر عاطف 3730141310.52012.596زفتافريده

سلم     70262 خليل محمود انور ايمن 40301914.515201874.5زفتالجينه

عمر    70263 البسطويسى محمد تامر 35291614.514.51814.556زفتالوجين

احمد     70264 منير محمد عبدالرازق شريف 36.529.513.513.510181596.5زفتاليلى

الحداد    70265 محمد احمد محمد 38302014151917.589.5زفتالينه

رمضان    70266 السعيد سليم احمد 403019.515152018810زفتامرام

زغلول   70267 ابوريه ابوريه 37.529.518.513.512.5191587زفتامريم

خليل    70268 محمد على محمد 40302014.5152016.588.5زفتامريم

الجزار    70269 محمد عبدالمعطى تامر 38.53019141218.51795.5زفتاملك

الصقار    70270 محمد الصديق عصام 38.528.520151419.51496زفتاملك

ابوعيش    70271 محمد عبدالله اسلم 37291915152014.585.5زفتامنه

محمد     70272 عبدالسلم الفضالى جمال الله 34.52119.57.5131516.574.5زفتامنه

عبدالحافظ     70273 محمد فتحى ياسر الله 39.5302015152014.596.5زفتامنه

احمد     70274 منير محمد عبدالرازق شريف 34.53015.511.57.515.515.595زفتامنيره

رضوان    70275 السيد مرتضى السيد 403019.51515201999زفتاندى

الدين     70276 خير ذكى محمد احمد 33.52313.567.514.51864زفتانعمات

الطحان    70277 حسن عبدالعزيز احمد 38301913.512.518.51676زفتانور

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو
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السعدنى    70278 محمد عبدالمطلب محمد 4030191313201388زفتانور

احمد    70279 عبدالمجيد نور احمد 3729151313171558زفتانورهان

الجمل    70280 عبدالمجيد صالح محمد 38.53014.51213.5181658زفتانورهان

مطر    70281 على السيد وليد 4030201515201999.5زفتانورهان

مبارك    70282 حسن السيد تامر 36.5302014.51519.51589زفتاهدى

بسه     70283 احمد سيد حسين ايهاب 39.5302015152014.586زفتاهدير

على    70284 يوسف صابر يوسف 372919.512.515197.567زفتاهناء

سنبل    70285 بدوى عبدالفتاح حازم 362613.587.56.59.564.5السنطةاحمد

ابراهيم    70286 عبدالمقصود محمد سامى 38.53018.5141219.51575السنطةاحمد

سلم    70287 الششتاوى شاهين ايمن 39301914.51518.51476السنطةشاهين

سليمان    70288 السباعى عبدالوهاب ياسر 393019.51414.5191297السنطةعبدالوهاب

الدين    70289 شمس السعيد السعيد 38.53019.751515201698.5السنطةلؤى

طراوة    70290 عبدالرحمن محمد عبدالفتاح 39.5302015152014.569.5السنطةمحمد

رجب     70291 موسى سند الدين عماد 3428.5127.551512.558السنطةمحمد

الفقى    70292 محمود مصطفى احمد 36.5281510.59121368السنطةمحمود

رمضان    70293 توفيق مصطفى احمد 4030191514.75201598.5السنطةمصطفى

الشرقاوى   70294 سعد المرسى 36.52819.51391913.588السنطةيوسف

عبدالمنعم   70295 محمد مراد 32.5291510.51118.51368السنطةيوسف

قنصوه   70296 شوقى محمد 39.53019.5137.51915.577السنطةامنيه

كساب    70297 احمد على هيثم 383017.511.57.52017.564السنطةتبارك

بركات     70298 عبدالوهاب محمد عبدالفتاح محمد 40302013.5152017810السنطةحنين

عامر     70299 احمد ابوالفتح محمد حاتم 40302013.510.5191789.5السنطةرقيه

بدير   70300 حامد عبدالستار 403019.514.515201789.5السنطةرودينا

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية العاص بن عمرو

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار
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الحصرى    70301 السيد احمد محمد 39291813.511.517.517.5810السنطةشهد

عطيه    70302 محمد حسنى ايمن 38.5301613121914710السنطةعفاف

الخولى    70303 محمد حسن عبدالمنعم 342713.54.5810.51689.5السنطةمريم

حموده   70304 جابر السيد 39.5302013.515201779السنطةملك

الشرقاوى   70305 نصر ياسر 393019.7512101917.579السنطةملك

سند    70306 عبدالقوى ابراهيم ايهاب 342712107.51716.556.5السنطةهاجر

هجرس     70307 ابراهيم محمد عادل الله 383016.513.512.519.517.589.5السنطةهبه

العزب    70308 السيد محمود عبدالخالق 372817.544.51911.558السنطةامير

الشامى      70309 العل بو ا خضر اسامه 383014.54.57.517.517.588السنطةحبيبه

الزنطاحى    70310 على كمال محمود 38.530201515201778السنطةشروق

قنديل     70311 كمال سعيد نصر الله 39.5302013.515201987.5السنطةمنه

المنشاوى   70312 حسين مصطفى 3929.519.751514.5201978السنطةهاله

عزام   70313 رجب وسيم للغات   احمد الخاصة العداديه 39.5301813.515201987.5السنطةالورمان

دراز    70314 المهدى ابراهيم محمد للغات   ادهم الخاصة العداديه 332717147.519.51577السنطةالورمان

حسن    70315 ابراهيم عبدالمقتدر عبدالناصر للغات   حازم الخاصة العداديه 38301213.51018.51587السنطةالورمان

الوكيل   70316 سعد عصام للغات   عبدالرحمن الخاصة العداديه 34.53014.51212181676.5السنطةالورمان

الطرابلسى    70317 عارف ماجد خالد للغات   ماجد الخاصة العداديه 302813.5117.517.513.587.5السنطةالورمان

عبدالسلم    70318 المرسى مروان محمد للغات   مروان الخاصة العداديه 37291614.514.518.51886.5السنطةالورمان

مهنا    70319 طاهر مصطفى طاهر للغات   مصطفى الخاصة العداديه 36.53016159.517.51788السنطةالورمان

جمال    70320 احمد صلح حازم للغات   يوسف الخاصة العداديه 37.530181410.5201488السنطةالورمان

مقبل    70321 المهدى محمد عبدالهادى للغات   اميره الخاصة العداديه 38.5307.513.513.51815.588.5السنطةالورمان

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي     -  لغات الرسمية ياسر بن عمار

إعدادي      -  لغات الرسمية العزيز عبد بن عمر

إعدادي      -  لغات الرسمية العزيز عبد بن عمر

إعدادي      -  لغات الرسمية العزيز عبد بن عمر

إعدادي      -  لغات الرسمية العزيز عبد بن عمر

إعدادي      -  لغات الرسمية العزيز عبد بن عمر
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موسى    70322 امين ابراهيم ياسر للغات   جنه الخاصة العداديه 38.5291414.7514.5191578السنطةالورمان

بعلط    70323 عبدالحليم توفيق احمد للغات   دينا الخاصة العداديه 37.53015.515152014.567.5السنطةالورمان

عبدالمقصود   70324 السيد احمد للغات   رانسى الخاصة العداديه 383016.51514.5201377.5السنطةالورمان

توفيق    70325 محمد احمد مصطفى للغات   مريم الخاصة العداديه 36.529.51014.57.51815.577.5السنطةالورمان

ابراهيم     70326 احمد سيد محمد محمد 36.529.517.514.51118.51583.5السنطةابراهيم

عبيد   70327 عبدالبديع اكرم 38.53018.514.7512.519.514.585السنطةاياد

الغنام   70328 احمد عبدالحميد 352617.514.757.515.513.585السنطةجمال

درويش   70329 عبدالفتاح حسين 38.52816148.517.516.589السنطةعماد

الصفطاوي    70330 عبدالحميد محمد ايمن 39.5302015152018810السنطةمحمد

عسكر   70331 ابراهيم ياسر 3629181513191788السنطةمحمود

عمارة   70332 شوقى السيد 393018.515142016.588السنطةمصطفى

النجار   70333 محروس عزت 39301814.5111814.588.5السنطةيحيى

الخطيب   70334 مصطفى ناصر 34.5191012.5813.514.587السنطةرنا

الله    70335 عطا عبدالرحمن محمد 37.53019.7514.514.5191589السنطةروان

عياد   70336 على محمد 34.527.515.512.512.51714.588السنطةسهام

نصار   70337 فتحى محمود 39301914.515191787السنطةليلى

الماضي    70338 عبدالمنصف احمد الهادى 38.530171310.516.51585السنطةنور

الدريني   70339 محمد ايراهيم 392819.514.514191585السنطةنورهان

عجيز    70340 السيد محمد اشرف 39.53019.51515201479السنطةاحمد

عبدالهادى    70341 محمد احمد الدين 37.529.517.514.51318.51477.5السنطةسيف

الرفاعى     70342 عبدالمنعم عبدالفتاح كمال الدين 38.529.515.514.514.519.7516.576السنطةضياء

نجم    70343 على عبدالعظيم عاطف 37.5291613.59.5191475.5السنطةعاطف

عسل   70344 خليفه لبيب 35.528.516.51312.51915.576السنطةكرم

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي    -  لغات الرسمية مزيد طوخ

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر
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طريح    70345 محمد محمد نبيل 33.52810.55814.59.574.5السنطةمازن إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر
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حسين    70346 المرسى السيد صبحى 39.53019.7514.5152010.573السنطةمحمد

خطاب   70347 ربيع عبدالحميد 393019.7514.5152017.564.5السنطةمحمد

شلبى    70348 التهامى محمد ياسر 39.53019.51515201784السنطةمحمد

عبدالخير    70349 زكى عبدالله ايمن 38.5291913.513.52017.597.5السنطةالء

سليم    70350 العزب عبدالعليم جمال 36.5301914.5142014.595السنطةالء

عبدالرحمن   70351 عبدالوهاب محمد 31.5296.585101876.5السنطةايه

سلطان    70352 محمد عبدالجواد محمد 31.521710.510.5714.576.5السنطةسما

هدهود    70353 على عبدالخالق طارق 27275.555.55.511.584.5السنطةشروق

عيسى   70354 صبحى حاتم 372919.7512.510.519.515.585.5السنطةمريم

هدهود    70355 على عبدالخالق خالد 283074.55.5611.584.5السنطةمريم

سرحان    70356 الششتاوى عبدالرازق خيرى 3628.5118.51012.51493.5السنطةمريم

البهنسى    70357 عبدالهادى محمد تامر 38301914.513.5201776السنطةملك

سعد   70358 محمد بليغ 372812.513.512.518.51586السنطةميار

السيد    70359 عبدالعظيم الدين علء 39301713.514.5201485.5السنطةندى

دربيله    70360 سليمان عبدالرحمن محمد 32243.57.57.5612.576.5السنطةنرمين

عيسى    70361 انور بهجت محمد 39.53019.5151519.7518.588السنطةنهاد

الشرقاوى   70362 محمد محروس 37.530191515201987السنطةنهال

سليم    70363 العزب عبدالعليم جمال 39.53018.514.513.5201987.5السنطةهاجر

الشرقاوى   70364 على احمد 38.53019.51515201989السنطةوفاء

شنب   70365 ابوالسعود محمد 35.5301712.51219.51676قطوراحمد

الكتامى    70366 قرشى يوسف محمود 393019.5151519.517.556.5قطوراحمد

ريان    70367 محمد امين السيد 39.53019.514.7515191855.5قطوراسلم

عامر    70368 محمد حسن خالد 32271714.51319.51755.5قطورحسن

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي     -  لغات الرسمية الباب كل كفر

إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
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موسى    70369 ابراهيم ابوالفضل مصطفى 37.52919.51515201372قطورخالد

زيدان    70370 مصطفى مصطفى محمد 3529611.514131362.5قطورعبدالرحمن

النجار     70371 احمد عبدالقادر الدين تاج 34.528.513.511131613.582.5قطورعمر

ابورية   70372 بيومى محمد 39.529.516.51111.515.512.572.5قطورعمر

علوان    70373 على عبدالعال محمود واحد35.5301010.591111.55قطورعمر

راضى    70374 ابوالفتوح كمال اشرف 393016.513.513.519.517.572.5قطوركريم

راضى    70375 ابوالفتوح كمال ابوالفتوح 393018.513152017.581.5قطورمحمد

الشهاوى    70376 حسن حسن باسم واحد39282014.751519.517.58قطورمحمد

الرفاعى    70377 محمد بدوى رجب 3730161213.51516.581.5قطورمحمد

الشهاوى    70378 ايوب حسن عادل 3730161312.517.514.572.5قطورمحمد

العطار    70379 محمد فاروق محمد 333010.55.55.5813.572قطورمحمد

خطاب    70380 محمد مصطفى محمد 36.5301713.510.512.510.572قطورمصطفى

شعبان    70381 عبدالواحد عبدالفتاح محمود 28.5275.54.5511.511.551.5قطورهادى

غنيم   70382 محمد حسان 3829.518.514.514.51813.591.5قطورايمان

شمس    70383 سيداحمد ابراهيم محمد 34.5301915151916.593قطورايه

النجار    70384 بسيونى صلح عبدالناصر 38302015152017.591.5قطورجهاد

شريف    70385 محمد عبدالعاطى عادل 3830181281817.572قطورحنان

الور    70386 حلمى عبدالعليم رضا 38.5301412.512.518.517.581.5قطورحنين

السعيد    70387 السيد فاروق مجدى نصف393019.514.51520197قطوررويدا

الزمك    70388 ابراهيم محمود محمد 39.53020151519.51893.5قطورعل

ابوشمعة   70389 فهيم بسيونى 3830201414.518.515.583.5قطورفرح

جنانة    70390 مصطفى عبدالحميد سعيد 35.5291013.51418.517.581.5قطورهاجر

الدبابى    70391 بسيونى عبده عبده 39.53019.514.514.52017.571.5قطوريارا

إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
إعدادي   -  لغات الرسمية نشيل
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العراقى    70392 عبدالنبى ابراهيم عبدالنبى الزيات ابراهيم 37.529147.57.515.514.588.5كفر

مصطفى    70393 بسيونى بسيونى باسم الزيات احمد 38.53017.512.511.52015.579كفر

النصيرى    70394 مصطفى محمود عادل الزيات احمد 3026127.55.518.51278.5كفر

شلش   70395 عبدالحميد محمد الزيات احمد 1.571162واحد28104كفر

سالم    70396 احمد كمال محمد الزيات احمد 3930187.57.51716.571.5كفر

شلتوت    70397 حسين عبدالجواد مصطفى الزيات احمد صفر38.528167.5512.5147كفر

عبدالسلم    70398 فتحى محمد محمود الزيات ادهم نصف35.526143410.511.57كفر

عرفه    70399 عبدالمنعم محمد ياسر الزيات اسر 39.53019.514.5152013.575كفر

غباره    70400 السيد السيد احمد الزيات حسام 332712.5107.51014.572كفر

المصرى    70401 محمد السيد محمد الزيات حسام 38.5302014.5152019.576.5كفر

الدهراوى    70402 احمد السيد رضا الزيات ذياد 3830191414.519.51968كفر

عبدالمنصفشوشان    70403 عبدالعزيز مرغنى الزيات زياد 3728171311191672كفر

حسين   70404 عبدالستار نبيل الزيات زياد واحد38271693.515158كفر

الحمامى    70405 مصطفى سعد احمد الزيات سعد 33.51713101114.511.562كفر

خميس     70406 احمد انور احمد الدين الزيات سيف 3628.5151092013.572كفر

سند    70407 محمد محمد خليل الزيات عبدالرحمن 382919.514.513.52013.561.5كفر

الدهراوى   70408 محمد طارق الزيات عبدالرحمن 36.528.516.5111116.513.582.5كفر

الجمل   70409 سعيد عماد الزيات عبدالرحمن 38.53019.51514.52014.567.5كفر

الدهراوى    70410 محمد مصطفى هاشم الزيات عبدالرحمن 3730201514201758كفر

محمد    70411 عبدالمجيد عبدالعزيز وليد الزيات عبدالعزيز 3421.51195.5141564كفر

يحيى    70412 يوسف ابوالفتح محمد الزيات عبدالله واحد35.525.512107.510106كفر

القشلن   70413 محمود سمير الزيات عمر 37.523.516.512.5915.51366كفر

خيره    70414 عبدالعزيز فريد حمدى الزيات عمرو 392919.514.515201479كفر

إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
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جوده    70415 ابواليزيد مصطفى خالد الزيات عمرو 383019.51414.519.515.583.5كفر

عبدالشهيد    70416 عوض فهيم عادل الزيات ماريو 322014107.5111772.5كفر

سليم    70417 الدسوقى عبدالقوى احمد الزيات محمد 3418.51610.57.51514.564.5كفر

السيد    70418 عبدالغنى محمد احمد الزيات محمد 372818.510.57.518.51554كفر

المظالى    70419 عبدالجواد ابراهيم سامح الزيات محمد 30.516.510105.51012.562.5كفر

النجار    70420 عبدالهادى ابوالمكارم شريف الزيات محمد 36.526.516.5101118.51284كفر

ابوالوفا    70421 يوسف محمود شريف الزيات محمد 393019.51515201164كفر

نوفل     70422 بلتاجى احمد محمد عادل الزيات محمد 38.52917.513.514.519.513.565كفر

عبدالفتاح    70423 محمد عبدالفتاح على الزيات محمد 37.525.513111017.51074كفر

البرعى    70424 يوسف محمد على الزيات محمد 3525.514.51081611.564كفر

سالم    70425 احمد محمود مصطفى الزيات محمد 39302014.515201864.5كفر

شلش    70426 احمد احمد معتز الزيات محمد 3121.510108141374.5كفر

العطار    70427 احمد محمد ناصر الزيات محمد 35.525161312.51813.564كفر

خطاب     70428 محمد محمود السيد هانى الزيات محمد 383019.7514.51519.7514.563.5كفر

اسماعيل   70429 محمد ابراهيم الزيات محمود 2816.5109.58.510.512.577.5كفر

نجا   70430 عبدالحميد صلح الزيات محمود 3828.519.514.5152018.578كفر

الصباغ   70431 محمد طارق الزيات محمود 3728.52013.5142017.579كفر

شوشه    70432 محمود محمد محمد الزيات محمود 393019.514152019.578كفر

الخولى     70433 على البيومى محمد ناصر الزيات مراون 38.53019.51414201884كفر

سليم    70434 الدسوقى عبدالقوى احمد الزيات مصطفى 38.529.519.7515152017.565.5كفر

الطوخي    70435 السيد ابراهيم محمد الزيات مصطفى 3323.5109.57.5161453كفر

إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
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المحلوى     70436 عطيه حامد الدين محى الزيات نجيب 251878.52.512.511.552.5كفر

زيدان    70437 شعبان عبداللطيف سعيد الزيات يوسف 32.52574.52101356كفر

عبداللطيف     70438 عبدالقوى محمود الدين علء الزيات يوسف 352812.511.513.518.51286كفر

الفقى    70439 عبدالنبى ابوالفتح محمد الزيات يوسف 3417117.53.571253كفر

مطر    70440 عبدالجواد احمد محمد الزيات يوسف 3021.5107.55.5515.542كفر

عبدالمقصود    70441 على مبروك محمود الزيات يوسف 37.52918.514.515201543.5كفر

حمدى    70442 محمد على مصطفى الزيات يوسف 39291713.5111812.563.5كفر

موسى    70443 احمد عبدالله اشرف الزيات اسماء 38.52819.5131319.51673.5كفر

الهوارى    70444 محمود فوزى محمد الزيات ايمان 37.527171011.51916.574.5كفر

الدين     70445 جمال احمد على احمد الزيات ايه 383019.515152017.598.5كفر

الله     70446 جاد عبدالغنى احمد عاطف الزيات ايه 38.52919.7513.5142016.596كفر

حسان    70447 محمد عبدالوهاب محمد الزيات ايه 382917.51412181676.5كفر

خفاجى    70448 محمد ابراهيم ايهاب الزيات بسمله 38.52819141419.51454كفر

عبدالله    70449 فاضل زكى خالد الزيات بسمله 3929.517.513.513.518.514.564كفر

الخنيزى    70450 محمد ابراهيم محمد الزيات بسمله 39.53019.51515201773.5كفر

علم    70451 عبده علم فرج الزيات بسنت 38.530191111181557.5كفر

الدين     70452 سيف محمد زكريا محمد الزيات تسنيم 39.53019.7515152014.585كفر

الدهراوى   70453 حسين مصطفى الزيات تسنيم 37.528.519.7514.513.5201376.5كفر

سلطان    70454 حسن جاد حسن الزيات حبيبه 36.5301912.512201566كفر

الحداد    70455 رياض على هانى الزيات حبيبه 381712.57.55.5101857.5كفر

البربرى   70456 ابرهيم احمد الزيات سمرمحمد 3726101213162057.5كفر

سعد    70457 جرجسجوده نشأت الزيات سميره 3525.51810.59112074كفر

الفقى    70458 عبدالقوى سالم ابوالفتح الزيات شهد 3325.5124.57.57.515.585كفر

إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
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مرعى    70459 احمد عبدالرازق محمد الزيات شهد 393019.51514.52019.575كفر

الشريف    70460 محمد مصطفى ممدوح الزيات شهد 38.528.5199.51218.51676.5كفر

سليمان     70461 سالم الدين سراج رزق الزيات شيماء 351711.57.57.5141456.5كفر

الديهى    70462 عبدالمجيد السعيد ايمن الزيات علياء 39.53019.51314.5201979.5كفر

الدهراوى    70463 على رياض ابراهيم الزيات فاتن 3015164.54.531273.5كفر

خضير    70464 احمد عبدالعزيز عمرو الزيات كنزى 3420195.5121116.575كفر

قشطه    70465 ابراهيم عبدالمنعم ايمن الزيات مريم 38.52919.7514.515191765كفر

الشيمى    70466 حسن مصطفى محمد الزيات مريم 38301914.5152018.584كفر

العسكرى     70467 مصطفى السعيد اسماعيل احمد الزيات منه 3929.519.51310.517.51785.5كفر

شلش     70468 محمد حموده اكرم الله الزيات منه 381515.58.55.5112065.5كفر

الشاذلى    70469 اسماعيل محمود تامر الزيات ندى 39.530191515201977كفر

إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
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حماد    70470 محمد رجب سعيد الزيات نهى 39.52919.7515152017.586.5كفر

الشابوري    70471 محمد رمضان ناجح الزيات نوران 37.524.518121217.517.576.5كفر

عبدالهادى   70472 عبدربه عبدالقادر الزيات هاجر 38.526.519.514.514.5201766.5كفر

مبروك    70473 طه جمال وليد الزيات همس 39.53019.514.514.519.51888كفر

شربان    70474 ابراهيم محمد مصطفى الزيات هنا 38.52717.511.57.5121963.5كفر

قطب    70475 عيسوى قطب ابراهيم الزيات احمد 36.5261712.513181688كفر

الضبابي   70476 نجاح ابراهيم الزيات اشرف 38.526.5201312.5181778.5كفر

شلتوت    70477 العشرى مصطفى عبدالنبى الزيات حسام 39292014.515201978.5كفر

الغزالي   70478 نبيه عصام الزيات سيف 26.519.511291414.569كفر

ابوشادي    70479 عطيه السيد عصام الزيات شادى 3828.518.51410.518.517.568.5كفر

هدى    70480 السيد محمد ابراهيم الزيات مازن 29221010.55131056.5كفر

زيدان   70481 فهيم صلح الزيات محمد 37.522.512.510917.51658.5كفر

دحروج   70482 محمد سعيد الزيات محمود 382514.5115.5171778.5كفر

خيره    70483 محمد مصطفى احمد الزيات مصطفى 3929.519.513.51419.51878.5كفر

عبدالعزيز    70484 عبدالفتاح سعيد احمد الزيات معاذ 36.5281557.518.515.557.5كفر

الدين    70485 شمس عبدالرحمن سعد الزيات يوسف 38.5302014.515201978.5كفر

ابوطالب   70486 عبدالنبى حازم الزيات الحسناء 39301912.5152019.578.5كفر

الزمراني   70487 عطيه جمال الزيات امنيه 39.52918.51210.51819.576.5كفر

القط    70488 محمد محمد ياسر الزيات ايمان 39.53019.75151519.520710كفر

رمضان   70489 رجب ابراهيم الزيات فاطمه 39.52917.513132019.579كفر

عبدالله    70490 عبدالرسول مصطفى ايمن الزيات ملك 37.528167.57.5201989كفر

الزمراني   70491 احمد هشام الزيات نور 37.528.5191214.5201879كفر

عصر   70492 فتحى محمد الزيات نورين 3827.51710.57.5171477كفر

إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار
إعدادي   -  لغات الرسمية إبيار

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد
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عوض    70493 احمد حمام حسن الزيات يمنى 38.52918.5141519.51677كفر

عيد    70494 عبدالرؤوف محمد هشام 38.5291915102014.586.5بسيوناحمد

بيومى    70495 على محمد سعيد 393019.515151915.587بسيوناسامه

غنيم    70496 مرسى السيد محسن 39.52516.5151419.51376بسيوناشرف

الدهشورى   70497 اسماعيل مصطفى 38.52819.7515151910.576.5بسيوناشرف

عيسى    70498 عفيفى فتحى تامر 382918.5141218.51676.5بسيونامير

سرحان   70499 السيدعبدالحليم احمد 39.53019.51514.52014.557.5بسيونعبدالرحمن

الفارة    70500 حسن محمد صبحى 372819.51514.5201154بسيونعبدالرحمن

المحص   70501 محمد مروان 393018.514.51218.51987بسيونعبدالملك

ضاهر    70502 حامد انور ماجد 393020151519.51276.5بسيونعلى

عثمان   70503 بسيونى طارق 39.530201515201887.5بسيونعمر

بدر    70504 محمد مصطفى اكرم 39.529.5201513.52016.577.5بسيونكريم

الغرابلى    70505 ابراهيم عبدالنبى فتحى 3723.51713.58.515.51167بسيونكريم

حبيب   70506 عبدالحميد عبدالحميد 38.53019.7514.513.5201477بسيونمحمد

الحول   70507 جبرمحمد على 39302014.5152014.567بسيونمحمد

ابوحمر   70508 مصطفى شبل 39.53019.51514191577بسيونمصطفى

الدقلة    70509 عبدالسلم محمد مصطفى 37.527.517.5151016.51465.5بسيونمصطفى

سلهب    70510 احمد سعيد احمد 30.5251211.53.51010.573بسيونمعتز

ابوليمون    70511 احمد ابراهيم محمد 3829.519.7514.513201855.5بسيونهشام

عجورة    70512 ابراهيم ابراهيم محمد 39.528171514.752011.575بسيونيوسف

زايد   70513 فؤاد ياسر 39292015152013.576.5بسيونيوسف

معالى   70514 احمد محمد 39.53019.515152019910بسيوناسراء

سعيد    70515 سعيد احمد سعيد 39.529.519.515152016.577.5بسيونايمان

إعددي     -  لغات الرسمية النجار فؤاد الشهيد

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية
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فكية   70516 383019.51415202089.5بسيونبارثينوسجرجسرمسيس

قبوض    70517 احمد الحسن محمد 393019.514.514.752017.5710بسيونجمانه

الدين    70518 علم محمد مصطفى 36.527.511.512.55.5191565بسيونرؤى

جمعه    70519 عبده محمد اشرف 37301813.59.517.512.577بسيونسلمى

احمد    70520 احمد عثمان احمد 36.53015147.518.512.575.5بسيونمريم

عبدالتواب    70521 محمد عبدالتواب اشرف 37.5281814.57.518.510.576بسيونمريم

حموده    70522 عبدالرازق ابوالمجد عصام 392917141419.515.577بسيونمريم

هللى   70523 هللى محمد 3930201414.52015.598.5بسيونمريم

شاهين    70524 عبدالمنعم شريف الله 393017.514.57.517.513.567.5بسيونمنه

النحراوي    70525 ابراهيم محمد عصام 36.52910.5117.517.514.565.5بسيوننورهان

خضر   70526 السيد جمال 37.53017147201578.5بسيونهنا

ابوحمر   70527 عبدالسلم احمد 392916.514.510181568.5بسيونياسمين

عبدالنبى    70528 سعد على فتحى المحلة مصطفى 3828.5169.57.5101545شرق

الدين    71001 شمس حسن محمد طنطا حسن 38.51917.5شرق

صالح    71002 الله كرم محمد طنطا خالد 331216شرق

حنتيره    71003 عبدالرحمن سيد محمد طنطا عبدالرحمن 35.51213.5شرق

معوض   71004 حسنى مهيب طنطا عبدالرحمن 35.510.512شرق

احمد     71005 سيد عبدالوهاب نبيل محمد طنطا عبدالله 3716.517شرق

ابودشيش    71006 على عبدالمنعم محمود طنطا على 27.5713.5شرق

المام    71007 عبدالرحمن اسماعيل اكثم طنطا عمر 39.519.519شرق

عوض    71008 احمد ابوشبانه شريف طنطا عمر 38.52018شرق

المرسي   71009 احمد حازم طنطا عمرو 341514.5شرق

النشرتاوي   71010 صدقى حمدى طنطا محمد 3711.514.5شرق

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  لغات الرسمية الجمهورية

إعدادي   -  بالراهبين لغات الرسمية

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا
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عمران     71011 محمود على محمود على طنطا محمد 3313.516شرق

فودة    71012 محمد محسن احمد طنطا محمود 36.515.516.5شرق

خليل    71013 محمد ابوالعزم شريف طنطا جنا 3711.514.5شرق

عمران   71014 السيد طارق طنطا جنى 37.51516.5شرق

مراد    71015 احمد محمود عاطف طنطا جنى 36.513.517.5شرق

صقر   71016 محمدى محمد طنطا حفصه 37.513.516.5شرق

هويدي   71017 شعبان السيد طنطا حياه 351017.5شرق

جوهر   71018 نبيل احمد طنطا مريم 381117.5شرق

فريد   71019 عبدالملك امير طنطا مريم 3516.520شرق

عيسى    71020 طلبه سليمان سامح طنطا ملك 38.51816.5شرق

المنشاوي   71021 عبدالحميد محمد طنطا نور 34.513.517شرق

حماد    71022 محمد محمد وحيد طنطا نورسين 361317.5شرق

جادالله   71023 حافظ محمد طنطا نورين 361616شرق

بسطوروس    71024 رياض غالى بول طنطا ارسانى 30.51520شرق

دميان    71025 راغب اسعد اميل طنطا اندرو 381719شرق

امين   71026 بديع باسم طنطا بيتر 3114.520شرق

عزيز   71027 صبرى اشرف طنطا جورج 38.51619شرق

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات     سكول مودرن اعدادى - IGطنطا

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم
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رامون    71028 محمد احمد انور طنطا سامح 3611.515شرق

الشيخ   71029 عبدالمغنى ايهاب طنطا سيف 3717.515.5شرق

عطيه    71030 محمد عبدالله محمد طنطا عبدالله 381818شرق

الخولى     71031 يوسف الدين جمال محمد طنطا عمر 30.51612.5شرق

رجب   71032 عبدالمنعم احمد طنطا مروان 341613.5شرق

النعناعى    71033 ممدوح محمد محمود طنطا مصطفى 32.51717شرق

كيرلص   71034 بخيت جرجس طنطا يوسف 37.515.520شرق

عواره   71035 محمود عمرو طنطا يوسف 371818شرق

معوض   71036 ملك فادى طنطا يوسف 3815.520شرق

السعيد   71037 هارون هيثم طنطا يوسف 30.517.515شرق

ميخائيل    71038 اسحق لطفى عادل طنطا ايرينى 3817.519شرق

البحيرى    71039 احمد محمد وليد طنطا جويريه 37.51713شرق

ابوالصفا   71040 على اشرف طنطا دارين 3818.519شرق

نوح   71041 عبدالبديع محمد طنطا ريم غـغـغـشرق

رزق   71042 محمد على طنطا فريده 33.516.514شرق

فرج    71043 عزيز عبدالمسيح حسام طنطا مادونا 36.51520شرق

ناشد   71044 فخرى اسامه طنطا مريم 36.512.519شرق

ابراهيم    71045 حليم سامى امير طنطا مريم 331617.5شرق

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم
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عيسى     71046 محمد حنفى محمد احمد طنطا ملك 30.513.511.5شرق

درويش   71047 محمد فوزى طنطا ملك 37.51915.5شرق

الحفناوى   71048 عباس محمود طنطا ملك 36.516.514.5شرق

الطباخ   71049 احمد محمد طنطا احمد 37.51313.5شرق

سلم    71050 محمد على محمد طنطا حسن 251014.5شرق

السايس    71051 محمد تامر الدين طنطا سيف 33.510.511.5شرق

حسونه     71052 عبدالرحمن رضا مصطفى حاتم طنطا عبدالرحمن 351916شرق

حجازى    71053 على عبدالوهاب احمد طنطا عمر 33.515.519شرق

مصيلحى    71054 منير محمد عمرو طنطا محمد 29.5615.5شرق

مشالى    71055 عبدالغفار محمد عمرو طنطا مروان 361415شرق

خليل    71056 خالد سليمان عدنان طنطا مصطفى 291012شرق

صالح    71057 محمد شبل حازم طنطا يوسف 34.51014شرق

خليفه    71058 محمد على عصام طنطا يوسف 381816.5شرق

نور    71059 احمد السيد وليد طنطا حبيبه 381814.5شرق

عطيه   71060 فايز فكرى طنطا ساره 3713.514شرق

مراد   71061 ايمن ايمن طنطا سلمى 371017شرق

الديهى   71062 اسماعيل حسن طنطا عبير 38.516.516شرق

الششتاوى    71063 كمال احمد شريف طنطا فايزه 38.516.514.5شرق

صقر    71064 السيد بسيونى خالد طنطا لجين 39.519.7518.5شرق

مزروع     71065 فراج محمد محمد هيثم طنطا مريم 3814.513.5شرق

ضحا    71066 عبدالغنى محمد شبل طنطا ملك 38.569شرق

عيسى    71067 محمود مصطفى محمد طنطا ملك 3918.514شرق

الششتاوى   71068 جاد احمد طنطا نوران 361014شرق

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى - IGالسلم

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل

للغات    الخاصة اعدادى  IGالمستقبل
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الخطيب   72001 محمد ابوالعز المشتركة  ابراهيم ع طنطا سـبرباى 135543.514.511.57شرق

الشحري   72002 احمد بشرى المشتركة    ابراهيم ع حبلص ماهر طنطا محمد 10664.54.512.5107شرق

عيد   72003 احمد ابراهيم المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 8.55553.511136شرق

عيسى   72004 عزت اشرف المشتركة   احمد عمرع شدى طنطا المر 1185.553.515116شرق
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ابوحميدة    72005 الغباشى احمد السيد بنون   احمد العداديه منوف طنطا محلة غـغـغـغـغـغـغـ9شرق

بدر   72006 محمد صبحى طنطا احمد 2154.54.53.51012.56شرق

ابوعبيه   72007 عبدالعزيز عبدالرحمن المشتركه   احمد العداديه رقية طنطا السيدة 16.56.55.54.5413.5146شرق

بلل    72008 على عبدالفتاح عبدالرحيم المشتركة    احمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 1674.55313136شرق

ربيع   72009 احمد مسعود طنطا احمد 18.5765513.512.57شرق

عبدالغفار   72010 مصطفى مصطفى المشتركة  احمد ع طنطا الرجدية 195654.514108شرق

ابوعريضه    72011 السيد عبدالله ابراهيم المشتركة  اسلم ع طنطا الرجدية 1886.58513146شرق

ابوالنور   72012 محمد عبدالرحيم المشتركه   اسلم العداديه رقية طنطا السيدة 112.564.54.510.5105شرق

العشرى    72013 محمد عبدالعزيز محمد المشتركة  اسلم ع طنطا الرجدية 19.54652.512.5105شرق

الفقى    72014 سالم عبدالخالق سعد المشتركة  اسماعيل ع طنطا الرجدية 82543.510105شرق

ابوسكر    72015 اسماعيل مصطفى محمد المشتركة  اسماعيل ع طنطا الرجدية 955.524.514.5107شرق

عامر    72016 محمود السيد خالد المشتركة  السيد ع طنطا الرجدية 147.567.54.513.512.56شرق

المجدوبى   72017 امام خالد بنون   امام العداديه منوف طنطا محلة 13.5574.53.512107شرق

الشيخ   72018 الصاوى عبدالفتاح المشتركة  ايمن ع طنطا الرجدية 8.556.52.54.513146شرق

غنيم    72019 سليمان سليمان احمد بنون   باسل ع يوسف طنطا سيد 26.515.513261514.56شرق

البدوى   72020 مرسى محمد طنطا بدوى 15.515.51455.514.5136شرق

مكاوى    72021 السيد حسين احمد العداديه    حسين أ ت زغلول طنطا سعد 34.5291310.7510.51915.59شرق

الخطيب    72022 احمد حسين سامى بنون  حسين فريدع طنطا محمد 241913.547.514.512.56شرق

عبدالله   72023 رجب كمال العداديه    رجب أ ت العمارة طنطا عزبة 11201057.514.510.57شرق

العطار   72024 عبدالرازق ابراهيم المشتركة    رضا ع حبلص ماهر طنطا محمد 252814.547.515.514.57شرق

الله    72025 جاب عبدالعظيم احمد المشتركة     سعيد ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 9.52512.54.58.51614.57شرق

محمد    72026 حسن عبدالنبى نشات العداديه    سعيد أ ت زغلول طنطا سعد 142011.55.57.51312.56شرق

عماره    72027 عبدالفتاح ابراهيم عاطف المشتركة  شريف ع طنطا الرجدية 28.519.5127.51116.5136شرق

. أ      ت المشتركة ع فرج مرسى حامد

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

. أ     ت المشتركة ع العراقى كفر
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السقا   72028 محمود زينهم كة    عبدالحميد المشتر ع بـر طنطا شـو 10.5191247.514.514.56شرق

علم   72029 السيد احمد المشتركة  عبدالرحمن ع طنطا اخناوى 10.515134.57.516136شرق

شهاب    72030 حسن عبدالشكور محمد المشتركة   عبدالرحمن ع السودان طنطا ميت 10.517135.55.514156شرق

ابوالسعود    72031 على محمد محمود بنون  عبدالرحمن فريدع طنطا محمد 5.51511.5231212.56شرق

ابوزهرة    72032 عبدالله السيد طلعت طنطا عبدالله 251912.51.5615157شرق

فوده   72033 عيد رضا طنطا عطيه 2120.51347.51614.57شرق

مسلم   72034 عنتر سامى بنون   عنتر العداديه منوف طنطا محلة 1419.51549.517146شرق

البدوى   72035 امام تاج طنطا فارس 2319.51558.516.514.57شرق

يحى    72036 ابوالنصر محمد عبدالعزيز المشتركة  كريم ع طنطا الرجدية 373018.512.514.52015.56شرق

عطا   72037 سعد رزق بنون   مجدى العداديه منوف طنطا محلة 14.510.537.5413.510.55شرق

ابوهدور   72038 محمد ابراهيم بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 14.513.54.593.515105شرق

القحافي    72039 محمد عبدالرحيم ابواليزيد المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 12154.594.51511.55شرق

العوس   72040 احمد احمد بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 11.52047.5410155شرق

البدوى   72041 محمد احمد المشتركة  محمد ع طنطا اخناوى 1918644.51512.57شرق

محمود   72042 ابراهيم اشرف طنطا محمد 13.515.547.521486شرق

رمضان   72043 السيد اكرم طنطا محمد غـغـغـغـغـغـغـغـشرق

الخولى    72044 حسن حسن السيد كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 8.518.5553.513.5107شرق

البدوى    72045 محمد حسين السيد طنطا محمد 14.5173.58.53.514118شرق

البدوى   72046 حسين بدوى طنطا محمد 10195.593.513.5105شرق

الخرسيتى     72047 احمد سيد بيل بن المشتركه   محمد العداديه رقية طنطا السيدة 13.521.537.54.51310.58شرق

الكلوي    72048 محمد بسيونى جمال المشتركة    محمد ع حبلص ماهر طنطا محمد 101948.54.511138شرق

المكاوى    72049 محمد عبدالرحمن سعيد المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 1411.558.54.51514.55شرق

المبابى    72050 اسماعيل النبوى شعبان المشتركة  محمد ع طنطا سـبرباى 24214.511415.513.57شرق

أ    .  ت العدادية الوقاف منشاة
 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

. أ     ت المشتركة ع العراقى كفر

أ    .  ت العدادية الوقاف منشاة
 . العداديه   أ ت الداعور عزبه

. أ     ت المشتركة ع العراقى كفر

. أ     ت المشتركة ع العراقى كفر
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شوشه   72051 ابراهيم فتحى كة    محمد المشتر ع بـر طنطا شـو 1815.5610.5415.513.57شرق

الصردى   72052 احمد فتحى بنون   محمد العداديه منوف طنطا محلة 191557.5414104شرق

النجار   72053 شحاته فتحى بنون  محمد فريدع طنطا محمد 25.529.57.52.54.515126شرق

النيدانى   72054 الغمرى ابراهيم بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 7.52058.5411.56.54شرق

الفضالى   72055 عوض احمد بنون   محمود العداديه منوف طنطا محلة 8.5155.52.53.55.555شرق

غريب    72056 الصفتى محمود احمد طنطا محمود 14.59.57.58.537.5105شرق

المليجى   72057 عبدالرحمن حامد كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 1511.51110.5412.5135شرق

حجازى   72058 فتحى رضا كة    محمود المشتر ع بـر طنطا شـو 24.528134.258.517148شرق

شاهين   72059 احمد محمد طنطا محمود 1315107.53.511.512.56شرق

الجران   72060 عامر محمد المشتركة    محمود ع حبلص ماهر طنطا محمد 148.5104.5410105شرق

الله     72061 ابوجاب مرسى الشافعى مصطفى طنطا محمود غـغـغـغـغـغـغـغـشرق

ابوالخير   72062 عوض وحيد طنطا محمود 1311107.5410136شرق

داود   72063 محمود محمد كة    مختار المشتر ع بـر طنطا شـو 13.515.57.57.51.510146شرق

بدران    72064 محمود معوض محمود طنطا معوض 10.515108.5410104شرق

محمد    72065 عبدالمعطى ابراهيم الدين طنطا نور 8.516.5107.53.512.512.55شرق

الشربينى   72066 بدير ربيع المشتركة اسماء طنطا شبشيرالحصةع 14.555.53.52312.55شرق

البهنسى   72067 عبدالستار عبدالستار طنطا ايمان 3.514.55نصف21964.5شرق

ريشه   72068 شعبان عبدالسلم المشتركة     ايه ع حسـين ابو مصـطفى طنطا حـسـين 2274.54.51.54128شرق

البنا   72069 رمضان محمد بنات  حبيبه ع طنطا العنانية 2010.535.52.57135شرق

نور    72070 حامد احمد ربيع المشتركة سيمون طنطا شبشيرالحصةع 195.57.54.52.510.5134شرق

كامل   72071 محمد طلعت العداديه    فاطمه نور كامل محمد طنطا الشهيد 196.53.55.524.5134شرق

النجار    72072 مرسى مرسى محمود الخاصه    ندى بنات ع المسلم طنطا الجيل 511.54نصف223.52.55شرق

السيسى   72073 سعيد سلمه بنات  نورا ع طنطا العنانية 281114.57.58.518124شرق

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

المشتركة  /        العدادية سلم بدوى العزب محمد رجب مهندس اللواء

 . العداديه    أ ت البلتاجى محمد الشهيد

 . العداديه    أ ت شبشير حصه شهداء
. أ     ت المشتركة ع العراقى كفر

المشتركة  /        العدادية سلم بدوى العزب محمد رجب مهندس اللواء
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عبدالدايم    72074 عبدالحميد سيداحمد عبدالحميد المشتركة  هاجر ع طنطا اخناوى 410.54نصف19.5762شرق

خليل   72075 محمد حافظ المشتركة  وسيله ع طنطا اخناوى 29.5155.52.55610.56شرق

الغزالي    72076 طه احمد محمود بنات  ياسمين ع طنطا المنشاوى 226.55.5225115شرق

حميده   72077 محمد راضى بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 19.591010.57.510.511.54غرب

الغزيرى   72078 عبدالحليم صبحى بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 8.59104.53.510104غرب

عوض    72079 محمد عبدالجيد ممدوح بنين  ابراهيم العداديه طنطا الحمدية 1715105.5610106غرب

عبدالمطلب   72080 عبدالرحيم ابراهيم بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية غـغـغـغـغـغـغـغـغرب
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التباع   72081 مراعى اشرف بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 188.51088.51213.56غرب

بر    72082 محمود عبدالحميد السيد بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 1815109.59.511135غرب

جادو   72083 عبدالعزيز السيد ع       احمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 1917.51010.51011.5156غرب

الصياد   72084 السيد صبحى بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 12.516.57.57.59.510.5126غرب

الدسوقى   72085 عبدالحميد عادل بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 11167.58.51011105غرب

زيد   72086 احمد عصام بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 2017.51010.57.512126غرب

حسن    72087 سليمان بخيت عصمت بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 18.516.578.561110.56غرب

عيسي   72088 مبروك محمد بنين  احمد العداديه طنطا الحمدية 13157.57.581010.54غرب

ابوحسن    72089 متولى السيد ابراهيم بنين  السيد العداديه طنطا الحمدية 1715107.53.510135غرب

الله     72090 نعمه احمد على ابراهيم بنين  السيد العداديه طنطا الحمدية 14.5181087.511135غرب

الجاويش    72091 على على رجب ع       السيد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 19.517.511.57.57.510.5155غرب

الفرماوى    72092 محمد عبدالسلم محمود بنين  بلل العداديه طنطا الحمدية 2315109.58.514.513.56غرب

غنيم   72093 فتحى عادل بنين  خالد العداديه طنطا الحمدية 16.5155.59815.515.55غرب

عجيبه   72094 شوقى اسامه بنين  شوقى العداديه طنطا الحمدية 2015.5101081114.56غرب

العربى    72095 احمد صالح احمد بنين  صالح العداديه طنطا الحمدية 2315108.57.510.5145غرب

عبدالمجيد   72096 رمضان سعيد بنين  عبدالحق العداديه طنطا الحمدية 2815101181214.54غرب

الشافعي    72097 حسن ابراهيم حسين بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 26.5156.58.58.512144غرب

فرج    72098 شحاته عبدالرحمن مصطفى بنين  عبدالرحمن العداديه طنطا الحمدية 24.515.510109.510.5145غرب

الصباغ   72099 عبدالعزيز عبدالحميد طنطا عبدالعزيز 22151010811.5136غرب

الشرقاوي   72100 محمد محمد بنين  عبدالله العداديه طنطا الحمدية غـغـغـغـغـغـغـغـغرب

ناصف   72101 عبدالجيد خليفه بنين  عماد العداديه طنطا الحمدية 20.515787.510106غرب

خميس   72102 محمد ياسر بنين  كريم العداديه طنطا الحمدية 17.58.55.57.5510105غرب

عيسى    72103 ابوزيد عبدالمحسن ابوزيد بنين  محسن العداديه طنطا الحمدية 241710117.514.5106غرب

(   ) جنزورسايقا /     منشأة المشتركه مشهورع محمد اسلم الشهيد
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الغزيرى   72104 محمد احمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 14.576.5845.595غرب

عثمان    72105 زكى حسن السيد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 17.57.54.59510115غرب

عبدالرحمن   72106 محمد حسن بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 2315109.56118.55غرب

سويلم    72107 حفنى عبدالنبى حفنى بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 18.5157.587.510.5104غرب

صقر   72108 احمد سعيد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 191512108.51411.55غرب

الروبى   72109 حماد صبحى بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 25.517141112.514.5115غرب

غنيم    72110 عبدالرازق محمد عبدالله بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 26.517.514.510.5121410.55غرب

الماحى   72111 محمد عبدالوهاب ع       محمد مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 20.5151511.512.514.510.55غرب

الدبوالى   72112 عبدالجليل ماهر بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 12.58.57.54.55106.55غرب

الديب    72113 حسن محمد بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 16.59.579.561095غرب

العزيزى   72114 محمد رمضان بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 19106.510.57.51010.55غرب

ابواسماعيل    72115 عبدالله احمد محمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 2016.5119.5814.5126غرب

شاهين    72116 جمعه قطب محمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 6غـ117.513.5غـغـ23غرب

الغول   72117 محمود محمد بنين  محمود العداديه طنطا الحمدية 22.5910105.5148.55غرب

خليل   72118 محمد هشام بنين  مؤمن العداديه طنطا الحمدية 20.511.510107.510106غرب

ابوخضره   72119 ابراهيم شحاته بنين  نادر العداديه طنطا الحمدية 19.5151097.51087غرب

صليب    72120 حكيم عزمى عازر بنين  ناصر العداديه طنطا الحمدية غـغـغـغـغـغـغـغـغرب

بريك   72121 سعيد رشاد بنين  هشام العداديه طنطا الحمدية 201010.597.514.58.54غرب

الجاريه   72122 عيد شبل ع       وسيم مرحوم محلة الغريب حسن السعيد رقيب طنطا الشهيد 18.59.512118.5166.56غرب

ابوعيطه    72123 سيداحمد بدر شعبان بنين  يوسف العداديه طنطا الحمدية 2415.511.51081313.57غرب

عبدالرحمن   72124 زكى مختار للبنات   حنان العداديه الوقاد طنطا نبيل 25.5612.591416.511.58غرب

الخواص   72125 احمد ناجى للبنات   رشا العداديه الوقاد طنطا نبيل 19.5613.59141658غرب

القلشى   72126 عبدالخالق صبرى للبنات  شيماء العداديه طنطا شونى 27.5812.512.512.516.510.57غرب
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محمد   72127 غريب مصطفى للبنات   صباح العداديه الوقاد طنطا نبيل 238.512.512.5121612.58غرب

زايد   72128 عبدالنبى عاطف للبنات   نهله العداديه الوقاد طنطا نبيل 119.510810.51658غرب

الطنطاوى   72129 السعيد السعيد المتكاملة    ابراهيم المشتركة ع السراج المحلة ميت 1810.557.5815126شرق

محمد   72130 عبدالمولى رضا المشتركة    احمد ع البسطويسى كفر المحلة ف 9151.57.5512.5105شرق

على   72131 بديع عبدالمجيد المحلة احمد 2515487.51915.58شرق

سليمان    72132 السيد عبدالعظيم مصباح جوده      احمد حسين حسين احمد اول ملزم المحلة الشهيد 111512.511.51012.57.57شرق

موسى    72133 السيد عبداللطيف موسى المتكاملة    السيد المشتركة ع السراج المحلة ميت 8.515.513.51311136.56شرق

غازي   72134 السيد محمد أ   بهجت ت العدادية المحلة دخميس 10.519.51512.5121385شرق

اسماعيل   72135 حامد عبدالعادل أ   جمال ت العدادية المحلة دخميس 9231813.51311.565شرق

ابوالفتوح   72136 المغاورى محمد المشتركة    رضا ع البسطويسى كفر المحلة ف 11.5185.51211156.56شرق

حامد    72137 واصل محمد السيد أ   رفعت ت العدادية المحلة دخميس 7.5195.51110.514.576شرق

مصطفي   72138 احمد ابراهيم أ   عبدالحميد ت العدادية المحلة دخميس 11.5161013.51013.596شرق

موسى   72139 عبدالله صبحى أ   عبدالله ت العدادية المحلة دخميس 916.56.51181696شرق

شلبى    72140 مصطفى حسنى حسام المحلة عمر 2122.510.511614.5106شرق

الفروجى    72141 محمد جميل ادهم المحلة فريد 1724129.5131410.57شرق

محمد   72142 محمد مراد أ   كريم ت العدادية المحلة دخميس 151912.513.51315.587شرق

حامد   72143 عبدالحميد رمضان أ   ماهر ت العدادية المحلة دخميس 14.522.5181414.517.5127شرق

خليفه    72144 احمد المرسى زكى المحلة محمد 10191913.5141612.58شرق

صقر    72145 ابراهيم ابوالهدى محمد المحلة محمد غـغـغـغـغـغـغـغـشرق

بدير   72146 عبدالرحمن محمد المحلة محمد 14.520.511.58.5121797شرق

عثمان   72147 عبدالعظيم الحسينى المحلة محمود 24.52312.591418107شرق

النبي     72148 حسب احمد النبى حسب المحلة محمود 919.5107.57.514.5107شرق

غازى    72149 ابراهيم يونس عابد المتكاملة    محمود المشتركة ع السراج المحلة ميت 12.517.510105.51696شرق

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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الحاجه   72150 على فؤاد المحلة محمود 12181011.58.514.598شرق

درويشقطب   72151 السيد أ   نادر ت العدادية المحلة دخميس 1117181310.5156.57شرق

سالم   72152 على المغازى أ   وليد ت العدادية المحلة دخميس 8157.557.510.5107شرق

عبدالله    72153 فتحى محمد سمير بنات   ايه ع زينب المحلة السيدة 37.515.514.5128.510168شرق

نوير   72154 سيداحمد رشاد بنات  رغده العدادية المحلة الجابرية 15.54.562216.5135غرب

صالح   72155 يوسف محمد أ   شاديه ت العدادية المحلة دخميس 21.51510.511.510.5714.55شرق

الفل    72156 ابراهيم عيد مبروك بنات   شروق ع زينب المحلة السيدة 3124158916.515.56شرق

مصطفى    72157 السعيد السيد الله بنات    منه ببشبيش ع هشام المحلة زكى 296.510.542.5713.56شرق

السقا    72158 محمد حسين محمد بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد غـ6.510غـ8.55.5127.5غرب

الششتاوى   72159 ابراهيم مصطفى بنين    ابراهيم ع خليل الحى المحلة عبد 131513.57.57.51012.55غرب

ابوعيشه   72160 احمد الشحات بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 913.512.55غـ202.511.5غرب

الهاشمى   72161 محمد طارق بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 119137.57.511.58.55غرب

خميس   72162 عبدالعزيز عزالرجال بنين    احمد ع خليل الحى المحلة عبد 161512.57.58.517155غرب

ندا    72163 على حسن صبحى بنين    امير ع خليل الحى المحلة عبد 18.51515111019165غرب

ابوطاحون   72164 حامد ابراهيم بنين    حامد ع خليل الحى المحلة عبد غـغـغـغـغـغـغـغـغرب

العجمي   72165 عبدالرازق عبدالجليل بنين    حسن ع خليل الحى المحلة عبد 301517107.520136غرب

سليمان   72166 صبرى عبدالمنعم بنين    حسين ع خليل الحى المحلة عبد 17.51510.58.581611.55غرب

الجمل   72167 حلمى اسماعيل بنين    حلمى ع خليل الحى المحلة عبد 20151088.513.5135غرب

عبدالنبي   72168 سعد محمد بنين    سعد ع خليل الحى المحلة عبد 21151398.51314.55غرب

هلل   72169 عبدالرحمن احمد بنين    عبدالرحمن ع خليل الحى المحلة عبد 19.51012.57.58.512125غرب

عثمان    72170 فؤاد الدين عماد بنين    فؤاد ع خليل الحى المحلة عبد 1215129.5811.5155غرب

البلتاجى    72171 السيد فرج ابراهيم بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 197127.58.513.5115غرب

عيد    72172 على ابراهيم زيدان بنين    كريم ع خليل الحى المحلة عبد 18.5151098.51214.55غرب

شعبان/     عبدالرازق السعيد محمد الشهيد
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شعبان   72173 حسن السيد بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 17.519137.5514.513.55غرب

حسن    72174 السيد منصور حسن بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 412135غـ15.510.510غرب

شها   72175 عبدالمعطى عبدالله بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 12.510107.58.51110.55غرب

زيدان   72176 امين مجدى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 171510.57.58.51211.55غرب

السايس   72177 محمد ممدوح بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 14.5151387.513.512.55غرب

شعبان   72178 محمد محمد بنين    محمود ع خليل الحى المحلة عبد غـغـغـغـغـغـغـغـغرب

السخاوى   72179 فوزى على بنين    هانى ع خليل الحى المحلة عبد 24.51611.55.5911.5135غرب

على   72180 محمود مناع المحلة اكرام 34.51812.55.57.518156غرب

ابوعرب   72181 عبدالجليل سامح المحلة ايمان 18.5155.52.51.512115غرب

عطيه   72182 رمضان ابراهيم المحلة ايه 2424.511.51010.518.5117غرب

القطب    72183 البرعى ابوالعز ياسر المحلة رانا 37.529.51612.51219.5168غرب

ناصف    72184 محمد السيد عبدالعاطى المحلة منار 171577.53.512135غرب

غلب   72185 سعد محمد المحلة منار 30101053.516.514.55غرب

غازي    72186 عبدالمقصود محمد الله بنات  منه العدادية المحلة الجابرية 29.511.57.59520178غرب

الحلوانى    72187 راضى احمد محمد المحلة هانم 2615109.541814.57غرب

الطحمودى    72188 محمد عبدالمقصود احمد المحلة هبه غـغـغـغـغـغـغـ17.5غرب

العزاوى   72189 محمد ابراهيم بنين   ابراهيم ع على 2115103.5511147سمنودأحمد

العيوني    72190 خضر خضر محمود درويشع  ابراهيم 20.5191195.516.516.58سمنودالشربينى

المحجوب   72191 اسماعيل عثمان 19.523109.55.515.5107سمنوداحمد

دعبوس    72192 عبدالرحمن انيس عبدالرحمن 2321109.5615.5147سمنودانيس

النوسانى   72193 عبدالعظيم احمد 27.52312.510.57.517.5157سمنودتامر

جميعه    72194 على حامد طارق 21221210.5614167سمنودخالد

محمد   72195 سيداحمد احمد 20.5241210.57.513.516.57سمنودرضا

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش

بنات/      ع رياض المنعم عبد ش
بنات/      ع رياض المنعم عبد ش

. ع   صهيون حامد محمود

. ع   صهيون حامد محمود

. ع   صهيون حامد محمود
. . ع    أ ت النجار شوقى محمد

. ع   صهيون حامد محمود
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يونس    72196 محمود فرحات طلعت بنين   شعبان ع على 231811.510.57.517157سمنودأحمد

جوهر   72197 جوهر محمد بنين   كريم ع على 212111.55.5612.5157سمنودأحمد

مبارك    72198 المتولى السيد المتولى 1820.5118.57.51310.57سمنودمحمد

الغنام    72199 عبدالحافظ السيد عادل 15.517107.57.514.5105سمنودمحمد

المنسى   72200 سليمان السيد 21.521108.57.516116سمنودنادر

عبدالفتاح   72201 طلعت عبدالفتاح بنات   امينه ع الزهراء 302214126.516.5168سمنودفاطمة

الباز    72202 عبدالله الباز عابد 28.52414.511.57.517189سمنودسالى

محمد   72203 فاروق عاطف بنات     هاجر العدادية صقر منصور صفوت 252213.5127.516.517.56سمنودالمستشار

ابوعلى    72204 صابر عبدالله عادل 20151212.5916.514.56زفتاابراهيم

حسين   72205 جابر حمدى مشعل    احمد صادق عبدالنبى تامر 1710.51210.5819.515.56زفتاالشهيد

ابراهيم   72206 احمد سمير المشتركة   احمد ع الوحش 14611.510.57.515104زفتادمنهور

شعبان   72207 حسنين فتحى بنين     احمد ع الخير ابو محمود 217.512.5141017.5126زفتاالشهيدعلى

حشيش    72208 محمد محمد محمد ع   اسلم زرد محمد 147.511107.515114زفتاالشهيد

عبدالعزيز   72209 ابراهيم عبدالعزيز سعد   السيد محمود العزب 148.512.59.56.514.5135زفتااللواء

. . ع    أ ت النجار شوقى محمد
. ع   صهيون حامد محمود
. ع   صهيون حامد محمود

المشتركة/    ع حسان كفر ف

/ ا    ت على ابو مدرسه
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البنا   72210 جابر بلل المشتركة   جابر اليمن شبرا 201513117.517.5145زفتاكفر

جادالله    72211 عبدالرحيم مصطفى جادالله المشتركة  جادالله ع 19.520.513.5141019105زفتاحانوت

الديب   72212 ابراهيم محمد بنين  جمال ع 19.57.51310.57.516.5105زفتاسنباط

البكرى   72213 عبدالرحمن صلح 12610117.512.555زفتاحسام

الشيخ   72214 محمد محمد 236.514.512.5818185زفتاحسن

مرسى   72215 السيد ابوسريع 17.57.513.59.57.5178.55زفتاحسين

خليف   72216 المهدى سليمان المشتركة   حسين اليمن شبرا 20.57.513.511.59.516.512.54زفتاكفر

ابوقمر   72217 ابراهيم عبدالعاطى 2019.513.514131915.55زفتاسلومه

هديه    72218 محمد على مسعد بنين  صبحى ع 165.513.59.58.518.545زفتاسنباط

الدواس   72219 ابراهيم محمد المشتركة    طارق الدين جمال ابراهيم 24.511.51411.510.516.5126زفتاالشهيد

غزاله   72220 محمد عبدالرازق 21.58.51411.513.51911.56زفتاعبدالرازق

على    72221 محمد عبدالفتاح احمد مشعل    عبدالفتاح صادق عبدالنبى تامر 19.55.5148.5817.5135زفتاالشهيد

شاهين   72222 عبدالخالق الشريحى مشعل    عبدالفتاح صادق عبدالنبى تامر 17.5111310.5111913.55زفتاالشهيد

عبدالكريم    72223 عفيفى عزت محمد 151013141118.510.55زفتاعبدالله

شريف   72224 عطيه الششتاوى 19.515.51413.510.51917.55زفتاعطيه

خطاب   72225 حمد محمد بنين  عطيه ع 228.51414818.5155زفتاسنباط

الدين    72226 شهاب على بكر المشتركة    علء الدين جمال ابراهيم 1910.513.5118.515136زفتاالشهيد

الصفر   72227 عبدالمنصف محمد المشتركه   عمر عبية البهى 5151211.591585زفتاالشهيدانور

خاطر    72228 جبر يحيى عبدالحكيم بنين  فتحى ع 112113.512.58.515.5125زفتاسنباط

الصياد    72229 عبدالجواد محمد صبحى المشتركة  مجدى ع 1515128.591613.55زفتاحانوت

عيسى    72230 البسطويسى محمد احمد 17.52413.513.5918.5125زفتامحمد

شويل    72231 امين عبدالحميد السيد شريف    محمد متولى المنعم عبد 16.5151411.591812.56زفتاالشهيد

جادالله   72232 عبدالله حسين بنين  محمد ع 8.526.516128.518.515.57زفتاسنباط

المشتركة/     ع موسى سميرة د
. أ     ت شكر سالم حسن الشهيد

. أ   ت الصارم كفر

. أ     ت شكر سالم حسن الشهيد

. أ     ت شكر سالم حسن الشهيد

المشتركة/     ع موسى سميرة د
. أ     ت المشتركة السايح طلبة الشهيد

. أ    ت خليل المدنى محمد
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ابراهيم   72233 عبدالوهاب ربيع ع   محمد زرد محمد 142114.5128.518116زفتاالشهيد

البسيونى   72234 عبدالعظيم رضا المشتركة   محمد ع سنباط 161512.510.512.517.5156زفتاكفر

عيد    72235 محمد محروس عبدالحكيم المشتركة   محمد ع سنباط 111013126.516.5104زفتاكفر

الصباغ    72236 فتحى الدين عصام بنين  محمد ع 14.52314.5138.517.5147زفتاسنباط

عيسى   72237 عوض عيسى 22.517.515121017.514.55زفتامحمد / ا    ت على ابو مدرسه
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يوسف    72238 عبدالهادى حماد خالد 161513.5128.51815.56زفتامحمود

سعد   72239 عبدالقادر سعد 19.52113.512.5101917.55زفتامحمود

عتاب     72240 احمد سيد محيى سمير 16.51612.513.5917.511.54زفتامسعد

حسان    72241 ابراهيم ناجع عبدالخالق 20.518.514.511.5916135زفتاناجع

الخياط    72242 محمد محمود سلمه المشتركة   نادر ع الوحش 208.514.5131015.512.54زفتادمنهور

هواش   72243 فؤاد السيد 25.52313.513.5131714.56زفتايسرى

الدين     72244 محى على محمد صلح ع   ابتسام زرد محمد 14.5151414918145زفتاالشهيد

قمرالدوله   72245 متولى عصام بنات    رزان السكرى المهيمن عبد 25.523.51612.5917.515.55زفتاالشهيد

فضلى   72246 محمد ابرهيم 2519.51513.51018.5165زفتاعبير

حجازى   72247 جبر عبدالمهيمن المشتركة   عزه اليمن شبرا 2221.51513.51118165زفتاكفر

شادى    72248 عبدالسميع السيد هانى 27.520.514.513.510.518145زفتاولء

سلمة   72249 عبدالفتاح محمد 15.523.52.55511.56السنطةاحمد

عاجه   72250 رياض منصور غـغـغـغـغـغـغـغـالسنطةاحمد

المشتركة/     عر الشـا رمزى د
. أ     ت المشتركة السايح طلبة الشهيد

المشتركة/     ع موسى سميرة د
/ ا    ت على ابو مدرسه

. أ    ت الشافعى بك محمد

. أ     ت المشتركة السايح طلبة الشهيد

المشتركة/     ع موسى سميرة د
المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

المشتركة /     ع راجح احمد محمود ش
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عطا    72251 اسماعيل عطا وحيد 545.510104واحد12السنطةاحمد

ضبش     72252 الدين فخر مصطفى فايز 44.54.57.574واحد3السنطةاسامه

متولي    72253 محمود متولى السيد 21.52.552.551313.56السنطةاسلم

سرور   72254 ابراهيم محمود المشتركة    اشرف ع مفتاح الشيخ 1742.55.54.57155السنطةكفر

الدسوقى    72255 عوض يحى احمد 623546.5105السنطةالسيد

السيد    72256 عبدالعزيز محمد جمال 5.52.551010.54واحد7.5السنطةعبدالحميد

كرديسة    72257 محمد محمد ابوالسعاد المشتركة  عبدالله ع 8.521.5554.5115السنطةالكرما

البحراوى   72258 فوزى وحيد 1243.55.551011.56السنطةعبدالله

حسن   72259 محمد حسن المشتركة    عبدالناصر ع مفتاح الشيخ 12.522.52.5510.510.57السنطةكفر

والى    72260 الطنطاوى على ايهاب العدادية   على رباح بن 1421.52.55.510.511.55السنطةبلل

الشطلوي   72261 شبل محمد 15.54.532.55.51214.56السنطةعمر

عوض   72262 ابراهيم موسى 7.56245.51011.55السنطةعمرو

شاهين   72263 كمال صالح 25.55.510115واحد12.5السنطةكمال

الجوهرى    72264 احمد سيد رفيق 14345.53.510125السنطةماهر

. أ    ت المشتركة ع بلكيم
ع /   عمار سعيد ش
. أ    ت نية نجا البد

. أ    ت المشتركة ع بلكيم

. أ    ت المشتركة ع بلكيم

بنين /    ع الروينى سامى ش

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة

المشتركة/      النصر ابو نبيل محمد ش
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ورده   72265 احمد السيد المشتركة   محمد شكر شكر 16.57.52.554.51011.55السنطةمحمد

الشرقاوى    72266 احمد جابرعزب السيد المشتركة   محمد ع مبارك 198.54.55310.512.56السنطةعلى

الهيل    72267 مصطفى محمد جمال المشتركة    محمد ع مفتاح الشيخ 14.531.53.53.57.510.56السنطةكفر

الشوربجى    72268 حسين محمد حسين 1452.5551010.56السنطةمحمد

جميل   72269 مصطفى سامى العدادية   محمد رباح بن 10824611.5115السنطةبلل

حسين   72270 عبدالغنى عبدالمجيد 14634.5511116السنطةمحمد

محمد    72271 شحاته بدر عبدالمطلب 1572.556.512.5126السنطةمحمد

عطوه    72272 عطيه على عبدالهادى 4.59.533210146السنطةمحمد

تفاحه   72273 تفيد فكرى 633.51.5410.55واحدالسنطةمحمد

مصطفى   72274 محمد فوزى 10116واحدواحد12.574السنطةمحمد

شهوان   72275 امين احمد 167.53.532.510.5126السنطةمحمود

رشيد    72276 مصطفى محمد على 48.54.53.54.56.5115السنطةمحمود

الشيخ   72277 على ابراهيم 664.53.55.568.54السنطةمصطفى

مصطفى     72278 الدين شمس عبدالرحيم على 61054.5510134السنطةمصطفى

محمد     72279 الله فتح سعيد المشتركة  معاذ ع 3.54.52.52.53106.55السنطةشـنراق

صقر   72280 احمد اكرامى 3.51044.51.510107السنطةمعوض

صالح   72281 ابراهيم اشرف 10116واحد9.53.52.5غـالسنطةهشام

ابوهند   72282 احمد شحاته المشتركة  اسراء ع 1113.57صفر2910.577.5السنطةاشناواى

البابلى    72283 عبدالحليم فتحى عبدالحليم 8.515104.51.511136السنطةاسلم

سيداحمد   72284 سعد عادل بنات  اسماء العدادية 20.597.55.5611.515.56السنطةالسنطة

منتصر    72285 احمد الشحات ياسر 17.515.57.57.5510.5147السنطةاميره

دربيلة   72286 السيد ايمن 131577.541010.55السنطةايمان

عزام    72287 محمد عبدالباقى مصطفى 169.565.53.512126السنطةايه

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

. أ/     ت حلمى فؤاد محمد ش
. أ    ت المشتركة ع بلكيم

العدادية /     مهيوب عوض فوزان الشيخ

. أ    ت المشتركة ع بلكيم

بالقرشيه/       بنين ع الشرملسى حمدى السعيد الشهيد

بنين /    ع الروينى سامى ش
. أ    ت المشتركة ع بلكيم

المشتركة/     ع عمر اسماعيل لطفى د

. أ    ت المشتركة ع بلكيم

. أ     ت جميل المجيد عبد الشيخ
المشتركة/     ع شريف صبحى الشهيد

العدادية/     الزناتى عبدالله عبدالحكيم محمد الشهيد

. أ    ت المشتركة ع بلكيم
 . العدادية    أ ت الباب كل كفر

. أ    ت المشتركة ع بلكيم
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يوسف    72288 السيد حسن زكريا 8.58.54.55310136السنطةساميه

حمودة    72289 احمد سيد الشرقاوى المشتركة  صفاء ع 4.5105.53.531014.57السنطةاشناواى

 . اعدادى    أ ت الجميزة زراعة تفتيش
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شاهين    72290 حسن محمد ابراهيم المشتركة  عواطف ع غـغـغـغـغـغـغـ5.5السنطةاشناواى

العجمي   72291 محمود السيد 11.51564.5310105السنطةناديه

الدين    72292 صلح المنوه عصام 149.567.53.510105السنطةنعمه

القاضى   72293 عبدالمعبود ابراهيم 1710.557.54108.56السنطةنورهان

يوسف    72294 محمد عبدالغنى عبدالهادى 12.51567.551013.56السنطةهاجر

خضر   72295 ابراهيم عبدالوهاب بنين  ابراهيم العداديةالحديثة 24.5151210.510.510105قطورقطور

سند    72296 عبدالقادر محمد صبحى بنين  احمد العداديةالحديثة 231514.58.57.514.5105قطورقطور

راضي   72297 خليل فاروق المشتركة   احمد العدادية البلد 26.524139.57.515155قطورقطور

السجينى    72298 توفيق فاروق فاروق بنين  احمد العداديةالحديثة 24.5201297.51513.55قطورقطور

الوكيل    72299 مصطفى منصور مصطفى بنين  احمد العداديةالحديثة 22.5157.57.510.514.5124قطورقطور

الشاذلي    72300 ابراهيم الشاذلى احمد المشتركة   السيد العدادية البلد 11104.58313105قطورقطور

حبيب    72301 حسنين فتيانى سمير المشتركة   باسم العدادية البلد غـغـغـغـغـغـغـغـقطورقطور

الشربينى   72302 ممدوح مهدى بنين  حسام العداديةالحديثة 1410127.56.510.5105قطورقطور

الهمشرى    72303 مصطفى رمضان اشرف بنين  حسن العداديةالحديثة 26.51511.5108.51712.56قطورقطور

الهمشرى    72304 مصطفى رمضان اشرف بنين  حسين العداديةالحديثة 23.51013.5111014.513.55قطورقطور

الزرقاني    72305 خليل ابراهيم اشرف المشتركة   خليل العدادية البلد 23.52715.511918167قطورقطور

سليمان   72306 رشاد حسن المشتركة   رشاد العدادية البلد 181512107.514.514.55قطورقطور

الشحيمى        72307 على معوض ربيع المشتركة   رمضان العدادية البلد 201813.510.59.513.513.57قطورقطور

هنيد   72308 بسيونى عبدالله بنـشـيـل     رمضان عطا راضى بلتاجى هانى 18.51814108.514146قطورالشهيد

ندا    72309 ذكى جميل ايمن بنين  زياد العداديةالحديثة 7.578.57.5108.56غـقطورقطور

شعله   72310 ابوزيد طلبه المشتركة   سامى العدادية البلد 2015.510.51315.5155غـقطورقطور

المزين    72311 على عبدالحميد محمد المشتركة   شريف العدادية البلد 16107841010.56قطورقطور

عبدالشافى    72312 عبدالوهاب محمد عماد بنين  عبدالرحمن العداديةالحديثة 32.522179.58.514.513.56قطورقطور

العدادية    .   أ ت خويلد بنت خديجة
. أ    ت المشتركة ع بلكيم
. أ    ت عوض الدين حسام
. أ    ت المشتركة ع بلكيم



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3309

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

السقعان   72313 على عبدالمجيد بنين  على العداديةالحديثة 211511.511616.5156قطورقطور

ابوعطيه   72314 السعداوى مصطفى بنين  على العداديةالحديثة 18.5151010.591113.57قطورقطور

راضي    72315 عبدالحليم بدران شريف المشتركة   عونى العدادية البلد صفرغـ2.5510غـ15غـقطورقطور

فايد    72316 محمد فتحى محمود الساسى   فتحى للتعليم الفار 20.516119.58.517147قطورعزبة



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3310

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

خليفه   72317 قطب لملوم المشتركة   قطب العدادية البلد غـغـغـغـغـغـغـغـقطورقطور

الشربينى    72318 عباس فهمى المغاورى بنين  محمد العداديةالحديثة 25.5161011.51011.516.58قطورقطور

جاد   72319 عبدالمقصود جابر المشتركة  محمد ع 11.51610.58.57.51310.58قطوربلتاج

داود    72320 ابراهيم احمد جمال بنين  محمد العداديةالحديثة 18.515108.5510.577قطورقطور

عبدالسلم   72321 ممدوح رضا المشتركة   محمد العدادية البلد 15685.51110.55غـقطورقطور

العربى   72322 السيد عبدالحميد بنين  محمد العداديةالحديثة 23.51913.5117.51313.55قطورقطور

عبدالفتاح   72323 عبده موسى المشتركة   محمد العدادية البلد 5غـ1816699.510قطورقطور

العطاره   72324 يحيى احمد المشتركة   محمود العدادية البلد 291877.5212155قطورقطور

حبسه    72325 الششتاوى ابراهيم محمد بنين   محمود ع الملق 2117107.54.511.511.55قطورابشواى

عبدالقادر    72326 سليم مصطفى شوقى بنين  مصطفى العداديةالحديثة 28.516105.541115.57.5قطورقطور

مدكور    72327 ابراهيم يوسف ابراهيم بنين  يوسف العداديةالحديثة 16.515.57.57.57.512.58.55قطورقطور

عبدالمجيد   72328 ابوالفتوح سالم المشتركة   تيسير العدادية البلد 2716107.55.512115قطورقطور

فهد    72329 عمر محمد لبيب المشتركة   دنيا العدادية البلد 32.51711.510.59.517168قطورقطور

العربى   72330 عبدالعاطى عبدالسلم المشتركة  صبحه ع 14.516118.57.5129.57قطوربلتاج

حسن    72331 محمد معوض حسن المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 17154.57.57.513.55.55كفر

العصر    72332 عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد الزيات ابراهيم 23.515.565.59.51612.55كفر

برده   72333 ابراهيم عدلى المليسى   ابراهيم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 8.59.547.52.57.510.55كفر

شعبان    72334 عبدالجواد صبحى محمد الزيات ابراهيم 3015612.52.51012.56كفر

عكلس    72335 ابراهيم احمد ابراهيم المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 158.5710.527.511.55كفر

الشوبرى    72336 عبدالمقصود احمد اسماعيل الزيات احمد 25.510612.52.510136كفر

الشرويدى    72337 احمد ابراهيم رضا الزيات احمد 1210.56.5102.51095كفر

عبدالعال    72338 سعد احمد سعد الزيات احمد 1010.55نصف14.587.59.5كفر

الصويفى   72339 ابراهيم سعيد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 218.57.57.51.56.514.55كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3311

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف

س
و
جل

ى
رب
 ع

ة
بي
جن
ا
ة
غـ
ل

ت
سا
را
د

ر
جب

ة
س
ند
ه

م
و
عل

ن
دي

ة
ني
ف

ب
س
حا

البرى   72340 احمد عبدالعزيز الزيات احمد 26117.5821015.55كفر

حفناوى   72341 احمد فتحى المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 17.59.5108.527.5125كفر

منسى    72342 مصطفى احمد محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 18.5117.55.52.510105كفر

القاضى   72343 عبالحميد محمد المليسى   احمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 24.515107.547156كفر

ابوعدس    72344 حسين على محمد الزيات احمد 27151011210145كفر

البرى    72345 محمد اسماعيل محمد الزيات اسماعيل 21.512109.5210105كفر

الصفتى    72346 محمد اسماعيل محمد المليسى   اسماعيل عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 21156.511.52.510125كفر

غلب   72347 محمد صبحى المليسى   السيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 15.511.51011.524.5116كفر

عبده   72348 ابراهيم على المليسى   السيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 8.57108.52.55106كفر

الفقى   72349 فتحى ابراهيم المليسى   امير عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 1711.5109.52.5610.56كفر

ابوراوى   72350 جابر عبدالستار المليسى   ايمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 27.51510122.54.5155كفر

عبدالمقصود   72351 حسن محمد المليسى   بلل عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 20.51510.51221013.55كفر

الفحل   72352 محمد محمود المليسى   بلل عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 19.511109.52.54.5147كفر

قنديل   72353 محمد جمعه الزيات تامر 24.5116.59.52.56.511.56كفر

ابوالعدب   72354 محمود حسنى المليسى   جابر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 24.59109.52.5814.56كفر

داود   72355 جمعه سليمان المليسى   جمعه عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 15.5161094.51012.56كفر

محمد   72356 عبدالفتاح عيد المليسى   حسام عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 16.5156.57.5311.5125كفر

محمد   72357 السيد خميس المليسى   حسن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 996.55.52.510.512.55كفر

حسين    72358 محمد حسن محمد المليسى   حسن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 16.51067.53.510.5134كفر

الدرش   72359 انور بركات المليسى   خالد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2010103.5510.510.57كفر

حمادى    72360 اسماعيل خميس رضا المشتركة  خالد ع الزيات أبيج 21.5131044.5711.56كفر

ابراهيم   72361 طه ابراهيم المليسى   رشاد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 18151097.510.511.56كفر

حجاج   72362 عطيه عبدالغنى المليسى   سامى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 21.57.51098.516.5126كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد
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النحراوى   72363 هاشم صبرى المليسى   سعيد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2315107.55.57.5117كفر

الطويل    72364 عبدالنبى محمد احمد المليسى   شريف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 151577.52.511116كفر

الفراش    72365 على عبدالستار جلل المليسى   شوقى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2410.56.57.541012.56كفر

ظاهر   72366 عبدالمطلب ظاهر المليسى   عاصم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 14.57.56.57.5410.510.56كفر

تنايتين    72367 احمد محمد احمد المليسى   عاطف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 18151084.51012.54كفر

شعريه   72368 عبدالحميد فضلون المليسى   عبدالحميد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 24.5151095.511145كفر

الباب    72369 فتح محمد احمد المليسى   عبدالرحمن عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2211.57.5841110.55كفر

جوده   72370 عبدالمنصف ناصر المليسى   عبدالمنصف عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 10.515109.55.512136كفر

بسيونى   72371 عبدالله ابراهيم المليسى   علء عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 16.510.5794.51310.56كفر

القرموط   72372 محمد محمد المليسى   علء عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 226.510.57.551213.56كفر

بهيج   72373 على مجدى المليسى   على عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 9.597.55.54765كفر

ابوالعنين   72374 ابراهيم ابراهيم المليسى   عمار عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 15.515101046.5116كفر

العمرى    72375 محمد عبدالسلم فتحى الزيات عمر 27.519.51011410137كفر

غازى   72376 مصطفى كامل المليسى   عمر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 20.57.57.5941011.56كفر

جاد    72377 درويش فرج الله المشتركة     فتح عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 20.51559.53.56.515.54كفر

حشاد   72378 عبدالله محمد المليسى   فتحى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3319.5710.57.56.516.57كفر

نوفل    72379 مصطفى قاسم محمود المليسى   قاسم عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 22.59.54.58269.55كفر

ابوعرايس    72380 محمد سعيد احمد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 2510.54.5927126كفر

الشهاوى   72381 محمد جمال المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 189.547.53.548.54كفر

مشالى    72382 خليل حسن سعيد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 23.51558.535.511.54كفر

زايد   72383 محمد طلعت الزيات محمد 11.558.52.54.5104غـكفر

الشيخ   72384 محمود عبدالمجيد المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 25.58.5491.56.5104كفر

على    72385 البيومى محمد على المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 247.5592.5484كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

. أ    ت العداديه اخشا كفر
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حماد   72386 رجب فهيم المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 3211.56103.54.515.55كفر

عبدالفتاح    72387 عبدالله طه مجدى المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 25.58.551046.514.55كفر

الشلوى   72388 عبدالله محمود المليسى   محمد عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 199.557.53.54.510.55كفر

شيحه    72389 هنداوى حامد احمد المشتركة  محمود ع الزيات أبيج 24155.58.54612.54كفر

قنفود    72390 رياض محمود رياض الزيات محمود 3215594.5511.54كفر

نعمان    72391 عبدالحميد حامد سامى المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 29.511.5496.55.515.54كفر

شعيب    72392 عبدالله محمد سلمه المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 23.5155966.5124كفر

محمود   72393 شعبان عبدالواحد المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 25.511.5595.55.511.55كفر

حامد   72394 محمد عصران الزيات محمود 25.510.55.5966.512.54كفر

وافى   72395 محمد فرج المليسى   محمود عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 27.511.55.595.55.5125كفر

مرعى    72396 يونسمحمد رجب المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 8.559.54.54.512.55غـكفر

الفوال   72397 محمد سعيد المليسى   مصطفى عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 18.510.54845.5144كفر

النجار   72398 محمد حمد المليسى   نادر عبدالروؤف حلمى الزيات الشهيد 167.55.57.53.55124كفر

عبداللطيف    72399 عبدالرحيم ابوالفتح محمود الزيات اسراء 22.510.5451.5312.58كفر

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد

. أ    ت الفرستق منصورية
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ابوخد    72400 شعبان السيد عرفات طاحون   امل عاطف وائل الزيات الشهيد 7.59.57واحد105.54.510.5كفر

عبدالسلم    72401 احمد عبدالعزيز عبدالسلم طاحون   ايمان عاطف وائل الزيات الشهيد 3626.51512.57.51813.56كفر

العونى    72402 محمد صديق صبرى المشتركة   ايه ع لبـشان الزيات د 33.576.510.5414.516.57كفر

حسانين   72403 عبدالرحمن حسن طاحون   سمر عاطف وائل الزيات الشهيد 17848310147كفر

عمر    72404 عبدالرازق مصطفى مبروك الزيات سمر 983.512.52.511.5105كفر

التلب    72405 احمد ابراهيم السيد طاحون   مريم عاطف وائل الزيات الشهيد 39.530191414.752019.56كفر

عماره     72406 الله فتح السيد عصام الزيات منار 17.57410212.55.55كفر

ابوخد    72407 شعبان السيد عماد طاحون   ياسمين عاطف وائل الزيات الشهيد 16.574.512.5310115كفر

دقماق    72408 دسوقى ابراهيم دسوقى بنين   ابراهيم ع حتاتة 15.5355.5510125بسيونصلح

ربيع    72409 احمد احمد سيد بنين   ابراهيم ع حتاتة 2585.584.510.5155بسيونصلح

كريم    72410 محمد ابراهيم عصام بنين   ابراهيم ع حتاتة 232.575.55.51011.54بسيونصلح

رخا   72411 احمد ابراهيم بنين   احمد ع حتاتة 206.55.57.5510115بسيونصلح

عطا   72412 فؤاد احمد بنين   احمد ع حتاتة 183.557.55.510105بسيونصلح

فتاح   72413 محمد احمد بنين   احمد ع حتاتة 214.557.54.51011.55بسيونصلح

الملح    72414 عبدالفتاح السيد اسماعيل بنين   احمد ع حتاتة 21247.5610105بسيونصلح

عبده   72415 محمد ايمن بنين   احمد ع حتاتة 21.524.586109.55بسيونصلح

احمدالشنديدى   72416 محمد حماده بنين   احمد ع حتاتة 225.547.567.512.55بسيونصلح

كيلنى    72417 سعد رمضان رضا بنين   احمد ع حتاتة 162483.5109.55بسيونصلح

الغنام   72418 فهمى سمير بنين   احمد ع حتاتة 20.55.54.57.5613.513.55بسيونصلح

. أ   ت فر بنو

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد
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النجار    72419 يونسحسن سيف بنين   احمد ع حتاتة 15.5348.5511.510.55بسيونصلح

مهنا     72420 محمد محمد عاطف بنين   احمد ع حتاتة 15457.55.51085بسيونصلح

شلبى   72421 بسيونى ماهر بنين   احمد ع حتاتة 17.545.5367.510.55بسيونصلح

الحواش   72422 ابراهيم محمد بنين   احمد ع حتاتة 6.57.55.510.513.55واحد18.5بسيونصلح

اغا    72423 احمد احمد محمد بنين   احمد ع حتاتة 177.52.587.510115بسيونصلح

الشرنوبى   72424 عبدالله محمد بنين   احمد ع حتاتة 16.53.53.57.57.510105بسيونصلح

الحوشى   72425 محمد محمود بنين   احمد ع حتاتة 2210.578.57.5139.55بسيونصلح

علم   72426 سعد مسعد بنين   احمد ع حتاتة 18.58.5687.51010.55بسيونصلح

الزيات   72427 على ياسر بنين   احمد ع حتاتة 19.56.55.57.54.510.511.55بسيونصلح

جاعور   72428 احمد يحيى بنين   احمد ع حتاتة 166.567.57.511.5115بسيونصلح

الحداد    72429 احمد سيد الشحات بنين   السيد ع حتاتة 1013.55نصف15.57.53.57.5بسيونصلح

الحبشى   72430 قطب محمد بنين   السيد ع حتاتة 65.55واحد16.5327.5بسيونصلح

المزين    72431 بسيونى محمد صابر بنين   امير ع حتاتة 5.513.56واحد12.593.58.5بسيونصلح

السرساوى    72432 عباس محمد اسماعيل بنين   باسم ع حتاتة 5.5145نصف1583.58.5بسيونصلح

دويك    72433 احمد سيد شعبان بنين   حسن ع حتاتة 10145نصف1093.59بسيونصلح

البربرى    72434 عبدالله رمضان حسين بنين   رمضان ع حتاتة 10135نصف15749بسيونصلح

البربرى   72435 قطب السيد بنين   سعيد ع حتاتة 10135نصف21103.57.5بسيونصلح

الشنديدى    72436 السيد محمود شريف بنين   شادى ع حتاتة 1012.55واحد2084.54بسيونصلح

الحمد   72437 شبل رضا بنين   شبل ع حتاتة 10135واحد18.594.58بسيونصلح

بركات    72438 بسيونى عطيه قطب بنين   صبحى ع حتاتة 7.513.55واحد178.537.5بسيونصلح

خيرة   72439 قطب صلح بنين   طارق ع حتاتة 4.512.55واحد12.58.537.5بسيونصلح

البسيونى   72440 فرج محمد بنين   طارق ع حتاتة 6125واحد13.510.547.5بسيونصلح

قنديل    72441 احمد السيد السيد بنين   عبدالله ع حتاتة 6.510.55واحد9.592.57.5بسيونصلح
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محمدعوض   72442 عبدالمحسن محمد بنين   عبدالمحسن ع حتاتة 7.512.56واحد23858بسيونصلح

جعباص   72443 عبدالمنعم ابواليزيد بنين   عبدالمنعم ع حتاتة 10154واحد166.53.57.5بسيونصلح

دياب   72444 عبداللطيف عبدالسلم بنين   عثمان ع حتاتة 712.56واحد14.573.57.5بسيونصلح

محمدالبدوى   72445 عبدالجواد احمد بنين   على ع حتاتة 2010.5491.510146بسيونصلح

الحصرى    72446 اسماعيل خليل خليل بنين   على ع حتاتة 12125نصف141549بسيونصلح

الموهية   72447 محمد عصران بنين   عمرو ع حتاتة 10135واحد19154.59بسيونصلح

شاهين    72448 محمد عبدالرزاق اسماعيل بنين   فارس ع حتاتة 5135واحد16.572.58بسيونصلح

عطية   72449 احمد محمود بنين   فايز ع حتاتة 7.5135واحد16.595.58بسيونصلح

مراد    72450 على اسماعيل محمود بنين   محسن ع حتاتة 26151111511.5175بسيونصلح

مشعل   72451 ابوزيد ابراهيم بنين   محمد ع حتاتة 16116111.56136بسيونصلح

عطا   72452 احمد ابراهيم بنين   محمد ع حتاتة 9156113.56.5147بسيونصلح
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الجمال    72453 على حسن ابراهيم بنين   محمد ع حتاتة 6.5155.59.54.51013.57بسيونصلح

سلمه   72454 احمد احمد بنين   محمد ع حتاتة 22.511510210.516.57بسيونصلح

الخولى   72455 محمد احمد بنين   محمد ع حتاتة 8.51161131012.55بسيونصلح

مسعود   72456 الشاذلى السعيد بنين   محمد ع حتاتة 91568.52.57.513.56بسيونصلح

عمار    72457 مصطفى محمد السيد بنين   محمد ع حتاتة 1015310.5311.5167بسيونصلح

عيسى   72458 يحيى السيد بنين   محمد ع حتاتة 14.515510.51.51016.55بسيونصلح

الجبارى   72459 محمد خالد بنين   محمد ع حتاتة 1211.54.5821013.56بسيونصلح

الشيخ    72460 حسن احمد رافت بنين   محمد ع حتاتة 7.5125.5148.510155بسيونصلح

المشد   72461 عبدالحليم رضا بنين   محمد ع حتاتة 710.569.5310146بسيونصلح

مقلد    72462 محمد عبدالفتاح سعيد بنين   محمد ع حتاتة 18.5156.5101.5716.56بسيونصلح

قنديل    72463 عبدربه محمد صبحى بنين   محمد ع حتاتة 13.5155.510.54.51015.56بسيونصلح

الجبارى   72464 عنتر عادل بنين   محمد ع حتاتة 141549.52.51016.57بسيونصلح

عبداللة    72465 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بنين   محمد ع حتاتة 11.515410.52.510136بسيونصلح

ابوالحسن    72466 ابراهيم السيد على بنين   محمد ع حتاتة 18153.510.52.57.516.57بسيونصلح

الصاوى   72467 محمد فرحات بنين   محمد ع حتاتة 21167.510.51.510178بسيونصلح

البسيونى    72468 مرسى محمد يوسف بنين   محمد ع حتاتة 10.5156نصف1515510.5بسيونصلح

حسبو   72469 ابراهيم السيد بنين   محمود ع حتاتة 11154112.57156بسيونصلح

مهنا    72470 محمد محمد عاطف بنين   محمود ع حتاتة 19.51559.54.510146بسيونصلح

ابويوسف   72471 ابوالفتوح عبدالستار بنين   محمود ع حتاتة 12.5163.58.561016.56بسيونصلح

التتاوى   72472 ابراهيم محمود بنين   محمود ع حتاتة 1917.559.581015.56بسيونصلح

العطفى   72473 عاطف محمود بنين   محمود ع حتاتة 1418.54.59411135بسيونصلح

قاسم    72474 محمود عبدالمنعم مدحت بنين   محمود ع حتاتة 61548.541014.56بسيونصلح

مهنا    72475 محمد محمد عاطف بنين   مصطفى ع حتاتة 111847.5510.5136بسيونصلح
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الجندى    72476 محمد عبداللطيف ابوالعزايم بنين   هادى ع حتاتة 1211.568.53.51010.56بسيونصلح

الشرقاوى    72477 فريد على عوض بنين   هشام ع حتاتة 1311.54.582.510137بسيونصلح

الشرقاوى   72478 عبدالرحمن منير بنين   هيثم ع حتاتة 12.5154.57.52.5107.56بسيونصلح

العطفى   72479 محمد السيد بنين   وليد ع حتاتة 79.56.58.5310177بسيونصلح

السقا    72480 احمد سالم عبدالله بنين   وليد ع حتاتة 1410.55.59.55.510.5176بسيونصلح

العتر   72481 عبداللطيف ابراهيم بنين   يوسف ع حتاتة 15.5154.57.54.511.516.55بسيونصلح

كيلنى    72482 احمد محمد ابراهيم بنات  اميره ع 17.518.55.510910.5176بسيونبسيون

السعدنى    72483 احمد محمد احمد بنات  اميره ع 3122.571191217.56بسيونبسيون

عباسحجازى   72484 احمد بنات  ايمان ع 251771281916.57بسيونبسيون

السخاوى    72485 عبدالعزيز السيد حسن بنات  رضا ع 24.515.55.51081117.58بسيونبسيون

مشعل   72486 بسيونى محمد بنات  شربات ع 1515.57صفر15.5116.510.5بسيونبسيون

سرحان    72487 ابراهيم محمود محمود بنات  مريم ع 351610.510.5313.5199بسيونبسيون

عاشور    72488 محمد فؤاد السيد بنات  هاجر ع 2310.56.594.510.518.57بسيونبسيون

المراسى   72489 حسن لؤى بنات  هايدى ع 21910.58411.518.57بسيونبسيون

الخواجه   72490 شبل محمد بنات   وفاء ع الحجر 33.5161297.51618.57بسيونصا

سراج   72491 غريب محمد طنطا رامى 16.510.5104.54.5710.56شرق

العشرى    72492 عبدالشافى حمد ابراهيم طنطا محمد 1686.544.5410.56شرق

ابراهيم    72493 مرعى عبيد ابراهيم طنطا محمد 18.515107.541313.57شرق

محمود    72494 ابراهيم الغني عبد طنطا محمد 18.515128.54.51012.56شرق

عباس    72495 ابراهيم وحيد محمد المشتركة  وحيد ع طنطا نفيا 13.515.510.57.53.5776شرق

السنباطى   72496 نور رفعت العداديه     عزت ابوالخير احمد شلبى احمد طنطا الشهيد غـغـغـغـغـغـغـغـغرب

بدر    72497 عبدالحميد محمد فوزى بنين  محمد العداديه طنطا الحمدية 144غـ22.510.510.59.57.5غرب

محمد    72498 احمد حسين كامل للبنات   ضحى العداديه الوقاد طنطا نبيل 321517.57.511.517.5168غرب

بنين   .    العدادية أ ت دفرة
بنين   .    العدادية أ ت دفرة
بنين   .    العدادية أ ت دفرة
بنين   .    العدادية أ ت دفرة



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل
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بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة
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خليفه    72499 عبدالعزيز السيد احمد الزيات ندا 238.53.511.53.56.510.57كفر

الشمونى    72500 عوض مصطفى رضا بنات    فاطمه السكرى المهيمن عبد 27.516.511121019.5166زفتاالشهيد

رمضان/     اسماعيل السيد محمد الشهيد



اللجنة                  رئيس
مينا   كامل  .           ميخائيل

3320

بالغربية     والتعليم التربية مديـــرية
لمتحان     والمراقبـــة النظـــام لجنـــة

الساسى     التعليم مرحلة إتمام شهادة

الول   الدراســـــــــــــــي الفصــــــــــــــــل

2018 / 2019

الدارةالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــةالســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الول        الدراسي للفصل العدادية الشهادة درجات 2019 / 2018كشف
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ابوحطب   72501 محمد فهمى بنين   ابراهيم ع حتاتة 15.5157.57.5510.5185بسيونصلح

دره   72502 سعيد شريف بنين  نادر العداديه طنطا الحمدية 4غـغـ7.54غـ7.5غـغرب

عبدالحميد   72503 محمد جمال للبنات  الهام العداديه طنطا القباط 26912.510.510.513.511.58غرب

خليفه   72504 على حجازى العداديه    زينب نور كامل محمد طنطا الشهيد 2.53116واحد4.5واحد17.5شرق

ابراهيم    72505 محمد عبدربه مصطفى المحلة طاهر 1923.513.51212.51815.57شرق

سلم   72506 عبدالمهيمن مصطفى بنات  مريم ع طنطا العنانية 26.5167واحد27.56.510شرق

عبدالواحد   72507 شفيق مجدى طنطا محمد 52.53.59.5127غـ11شرق

خفاجى    72508 احمد محمود متولى العداديه    اسراء نور كامل محمد طنطا الشهيد 19.565.524.55.5145شرق

ابوالغيط   72509 السيد السيد بنين    رامى ع خليل الحى المحلة عبد 221513101018.5166غرب

البحراوى   72510 فوزى وحيد 9957.54796السنطةعبدالوهاب

الجزار   72511 محمد يسرى بنين    محمد ع خليل الحى المحلة عبد 17.512108.5811.5126غرب

والى   72512 اسماعيل حسين بنين   سعيد ع حتاتة 1567.57.53.510175بسيونصلح

ابوحطب   72513 محمد ابراهيم بنين   احمد ع حتاتة 14.51067.54.58.513.55بسيونصلح

الخولى   72514 محمد جمال المشتركه   نورالدين عبية البهى غـغـغـغـغـغـغـغـزفتاالشهيدانور

الفرماوى   72515 محمد الفرماوى المشتركة     عبدالعزيز عثمان ربه عبد الله الزيات عبد 5.52.592.55.513.56غـكفر

الحداد    72516 محمد الله فتح للبنات   دينا العداديه الوقاد طنطا نبيل 197.511.51114155.57غرب

نصره    72517 احمد السيد رمضان المشتركه  ريهام العدادية المحلة البشيط 9547.5106.56غـغرب

ابوالعل    72518 محمد فتحى صلح بنات   انجى ع زينب المحلة السيدة 211212101118.58غـشرق

على    72519 احمد محمد حمدى العداديه    محمد أ ت زغلول طنطا سعد 512.512.57غـ53.5غـشرق

بر     72520 جاد محمد ابراهيم رشاد بنات  ضحى ع طنطا المنشاوى 246.55335.5135شرق

الطيف /      عبد المعاطى ابو يونس الشهيد

بنين   .    العدادية أ ت دفرة

بنين /    ع الروينى سامى ش
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